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RESUMO 
 
 
Este estudo buscou identificar a percepção de gestantes hospitalizadas acerca das ações da 
equipe de Enfermagem no incentivo ao autocuidado. Tem como objetivos: Aclarar como a 
gestante hospitalizada percebe-se como mulher; Identificar como essa gestante percebe as 
ações da equipe de Enfermagem no incentivo ao autocuidado e Elucidar como essas ações da 
equipe de Enfermagem refletem na sua qualidade de vida. O estudo foi realizado no Hospital 
Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF), na unidade de Maternidade, que assiste gestantes 
de alto risco, de março a abril de 2012. Caracteriza-se como pesquisa do tipo estudo de caso, 
de caráter exploratório, com abordagem qualitativa. Os depoimentos, obtidos através de 
entrevista semi-estruturada, permitiram a ampliação do conhecimento da percepção de dez 
gestantes de alto risco hospitalizadas em relação à assistência de Enfermagem quanto ao 
autocuidado, assim como a experiência do processo da gestação e as modificações na vida da 
mulher/mãe, emergindo categorias de acordo com a classificação dos discursos. O estudo 
apontou que a equipe de Enfermagem compreende a gestante de risco no seu processo, porém, 
sua condição de mulher durante a gestação não é privilegiada, principalmente em relação ao 
autocuidado; e que a educação em saúde e a comunicação durante a atenção às gestantes 
podem promover a qualidade de vida da mesma, e servir como recurso para o fortalecimento 
de suas potencialidades, além de prover suporte para que se sintam apoiadas em suas 
necessidades. 
 
Palavras-chave: Equipe de Enfermagem. Gestantes. Autocuidado. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
This study sought to identify the perception of hospitalized pregnant women about the actions 
of nursing staff in encouraging self-care. Its objectives are: Lighten hospitalized pregnant as it 
is perceived as a woman, identify how the pregnant woman perceives the actions of nursing 
staff in encouraging self-care and elucidate how these actions reflect the nursing staff in their 
quality of life. The study was conducted at the University Hospital Antônio Pedro (HUAP-
UFF), the Maternity Unit, which assists high-risk pregnancy, March-April 2012. It is 
characterized as a research case study, exploratory, qualitative approach. The statements 
obtained through semi-structured, allowed the expansion of knowledge of perception of ten 
high-risk pregnant women hospitalized in relation to nursing care and self-care, as well as the 
experience of the process of pregnancy and the changes in women's lives / mother, emerging 
categories according to the classification of speeches. The study found that nursing staff 
understand the risk of pregnancy in the process, however, his condition of women during 
pregnancy is not privileged, especially in relation to self-care, and health education and 
communication during the care during pregnancy can promote quality of life of it, and serve 
as a resource for strengthening their capabilities, and provide support so that they feel 
supported in their needs. 
 
Keywords: Nursing Team. Pregnant women. Self-care. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

As mulheres passam, durante todo o seu ciclo vital, por modificações provocadas pelas 

suas conformações biológicas que influenciam a sua trajetória sociopsicobiológica, limitando-

as, muitas vezes, a exercer papéis já estabelecidos pelas sociedades, isto é, cada fase requer 

uma identidade. Estes constituem diferentes momentos na vida da mulher, os quais 

estabelecem padrões de comportamentos de acordo com os diversos estilos de vida adotados 

nas sociedades. 

Essas assumem diversos papéis em seu cotidiano, como os de menina, moça, mulher, 

filha, mãe, avó, esposa, trabalhadora e dona-de-casa, ou seja, possuem uma multiplicidade 

dinâmica de representações sociais – pessoas múltiplas. No entanto, entende-se que a mulher, 

apesar dos vários papéis que representa, não deve ser interpretada de acordo com um papel 

social isoladamente, mas numa relação. 

Em nossa sociedade, homens e mulheres possuem papéis diferenciados, os quais são 

submetidos aos costumes, hábitos e diversidades sociais e culturais, que são preservados ao 

longo do tempo pelas tradições ali presentes. Com isso, os indivíduos privilegiam 

determinados momentos da vida de homens e mulheres; a maternidade é uma das fases que se 

destaca no ciclo vital feminino. 

A gravidez é uma fase natural na vida das mulheres, no entanto, seu efeito implica na 

adoção de um novo papel social – o de ser mãe; além da necessidade de um novo estilo de 

vida e de novas responsabilidades, às quais a mulher tende a ser adaptar. A gestação provoca 

transformações estéticas e funcionais, talvez as mais significativas que o corpo humano é 

capaz de sofrer, à medida que o corpo se prepara para as exigências da maternidade. 

A mulher, ao se tornar mãe, não deixa de ser mulher em sua essência, a partir do 

pressuposto de que não há um limite entre as duas e não se pode excluir uma da outra. Ver-se 

como a mesma pessoa anterior à gravidez é utopia, pois ela passou para uma nova fase em sua 

vida e sabe reconhecer as alterações que se fizeram, tanto as físicas, como comportamentais, 

emocionais e sociais. 
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A maternidade transforma a maneira de como a mulher interpreta a si própria e de 

como é interpretada, a qual se dá por uma nova configuração. O evento da transformação é 

essencial para a adaptação da mulher à sua condição de mãe.  

No entanto, embora a gestação seja considerada um fenômeno comum na vida 

reprodutiva da mulher, pouca atenção tem sido dada às modificações nos domínios físico e 

psicológico de seu estado de saúde e à percepção quanto a sua qualidade de vida durante esse 

período (VIDO, 2006, p. 3). 

Vido (ibidem, p. 2) enfatiza ainda que:  

 

Em razão desse processo intenso de transformações internas e externas, se faz 
necessária, a presença do profissional de saúde como um ponto de apoio e de 
acolhida à gestante e a sua família, considerando o momento específico de cada uma 
delas, respeitando-a acima de qualquer julgamento e buscando entender todo o 
contexto, sócio-econômico, cultural e familiar. 

 

Durante todo o período da gestação, a mulher não tem uma vida individual feminina, 

pois abriga um novo ser em seu corpo. Nessa fase, ela busca o equilíbrio entre a mulher e a 

mãe; portanto, exige cuidados de forma integralizada e única.  

No entanto, alguns fatores podem acarretar prejuízos à saúde da gestante e de seu filho, 

dificultando o processo de adaptação à gravidez. De acordo com Brasil (2000, p. 10) no 

Manual Técnico de Gestação de Alto Risco: 

 

A gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução se dá na 
maior parte dos casos sem intercorrências. Apesar desse fato, há pequena parcela de 
gestantes que, por terem características específicas, ou por sofrerem algum agravo, 
apresenta maiores probabilidades de evolução desfavorável, tanto para o feto como 
para a mãe. Essa parcela constitui o grupo chamado de "gestantes de alto risco". 

 

A vivência da gestação de alto risco caracteriza-se por um processo extremamente 

complexo e singular, podendo ser individual e social. É uma experiência única, que se estende 

não só à mulher, mas a toda família. Não é apenas um evento biológico, uma vez que envolve 

transformações fisiológicas, psicológicas, sociais, econômicas, culturais, espirituais e 

alterações de papéis; aspectos estes que podem ocorrer também na gestação de baixo risco 

(ZAMPIERI, 2001, p.141). 

A autora ressalta ainda que devido a toda a complexidade que envolve a gestação de 

alto risco, esta não deve ser reduzida apenas ao aspecto biológico e ao tratamento das 
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intercorrências, centrando-se apenas nos riscos e na sobrevivência do bebê. A visão deve ser 

ampliada, lembrando-se que acima de tudo a própria mulher também está vivenciando o 

processo da gravidez e as crises ligadas a ele, juntamente com a família. 

Diante das etapas de desenvolvimento da gestação, a mulher necessita de um 

acompanhamento sistematizado durante toda a evolução da gravidez. Os profissionais devem 

realizar ações preventivas e educativas, com vistas a suprir as suas necessidades, obtendo 

melhores resultados para a saúde da mãe e do filho (FARIAS e NÓBREGA, 2000, p. 60). 

No caso da gestação de alto risco, ressalta-se a relevância das ações da equipe de 

Enfermagem, tendo em vista que esta se relaciona com uma maior morbi-mortalidade materna 

e perinatal (SILVA et al., 2004, p. 900). Assim, a gestante de alto risco deve ser incentivada e 

ajudada a realizar ações em benefício de si própria, como o autocuidado, para que a saúde da 

mãe e do filho não seja ainda mais comprometida.  

Diante disso, podemos entender o autocuidado como “conjunto de atividades que a 

própria pessoa executa, consciente e deliberadamente, em seu benefício para a manutenção da 

vida, da saúde e do bem-estar” (REQUIÃO et al., 2007, p. 234).  

Assim, ao refletir sobre o tema, percebe-se que a pesquisa centrou-se nas expressões 

de compreender como as mulheres-gestantes percebiam a atuação da equipe de Enfermagem 

nas atividades de educação para a sua saúde e bem-estar, com enfoque no autocuidado, 

respeitando-as, acima de tudo, enquanto mulheres e seres humanos. 

Diante disso, foi estabelecido como objeto de estudo a percepção de gestantes 

hospitalizadas acerca das ações da equipe de Enfermagem no incentivo ao autocuidado. 

A eleição do tema justificou-se com base em experiências vividas durante a graduação 

em Enfermagem e Licenciatura da Universidade Federal Fluminense, no decorrer das 

atividades de ensino teórico-prático, na disciplina de Enfermagem na Saúde da Mulher II, 

durante o qual tive a oportunidade de estar em contato direto com mulheres gestantes e 

observar o período do pré-natal. Esses momentos foram muito importantes em minha 

formação, pois despertou o interesse pela área da saúde da mulher. 

Nessa experiência pude notar de certa forma uma desvalorização do ser mulher, cujo 

enfoque era direcionado, na maioria das vezes, ao cuidado do ser que estava sendo gerado.  

A participação da equipe de Enfermagem é fundamental para que valorização do ser 

mulher enquanto gestante seja desenvolvida de forma efetiva, por meio de estímulos a ações 

voltadas ao autocuidado, através da educação em saúde, proporcionando, assim, o 

estabelecimento da interação entre profissionais e gestante, envolvida por sentimentos de 

respeito e confiança, competência técnica e orientação. 
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O enfermeiro ocupa um papel importante no acompanhamento às gestantes, que 

necessitam de orientações e cuidados para que a gestação chegue a termo, a fim de prevenir e 

minimizar os riscos à sua saúde e a do concepto. Para tanto, a gestante deve ser incentivada a 

engajar-se no autocuidado, devendo compreender a natureza da assistência e os fatores 

intervenientes na mesma (FARIAS e NÓBREGA, 2000, p. 65). 

O processo educativo é necessário para a aquisição de conhecimentos sobre o processo 

de gestar, como também para fortalecimento da gestante como ser e cidadã. Com isso, torna-

se possível compreender a mulher com sensibilidade, bem como seu modo de vida, com base 

na escuta sensível e no diálogo, valorizando a dignidade dos sujeitos nessa fase única da vida. 

Nesse sentido, a assistência de Enfermagem, com a proposta da continuidade do 

cuidado, deve proporcionar à gestante hospitalizada uma atenção específica, individualizada e 

integralizada, abordando-a como um todo, através de ações direcionadas ao autocuidado com 

seu corpo, valorizando-a enquanto mulher e sujeito de direitos. 

 

Diante disso, as questões norteadoras do estudo foram: 

  De que forma a gestante hospitalizada percebe-se como mulher? 

  Como essa gestante percebe as ações da equipe de Enfermagem no incentivo ao 

autocuidado? 

  De qual maneira essas ações da equipe de Enfermagem refletem na sua qualidade 

de vida? 

 

É neste ponto que se inserem os objetivos de pesquisa:  

 Aclarar como a gestante hospitalizada percebe-se como mulher; 

 Identificar como essa gestante percebe as ações da equipe de Enfermagem no 

incentivo ao autocuidado; 

 Elucidar como essas ações da equipe de Enfermagem refletem na sua qualidade de 

vida. 

 

Estas foram as reflexões pelas quais direcionei meu trabalho. 

Almejamos através deste estudo, contribuir com a prática da equipe de Enfermagem, 

indo ao encontro da qualidade da assistência pré-natal a partir da importância da valorização 

da gestante enquanto mulher e ser humano, através do incentivo ao autocuidado; contemplar a 

assistência de enfermagem, a partir de um melhor planejamento do cuidado, tornando possível 

compreender a mulher com sensibilidade, o seu modo de vida, com base na escuta sensível e 
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no diálogo, valorizando a dignidade dos sujeitos, principalmente nessa fase única da vida; 

para o ensino, como fonte de consulta e ampliação do conhecimento dos profissionais de 

saúde, profissionais enfermeiros e estudantes na perspectiva da garantia da qualidade da 

assistência pré-natal à gestante; e para a pesquisa, estimulando outros estudos sobre o tema. 

Para tanto, demonstramos a seguir a revisão de literatura que sustentou a pesquisa, 

perpassando pela gravidez e suas relações com o corpo feminino, pela mulher grávida e o 

evento gestacional, pelas adaptações do organismo materno à gravidez, pelos aspectos da 

gestação de alto risco e pela educação em saúde e autocuidado na gestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 – A gravidez e o corpo feminino 

 

 A gravidez é uma condição que se faz presente corporalmente. O evento gestacional 

torna evidente e clara a compreensão do corpo feminino como continente dos conteúdos 

somáticos e psíquicos, sendo cada vez mais reconhecida a unidade funcional psicossomática e 

sua influência na dinâmica corporal (ZUGAIB e SANCOVSKI, 1994, p. 87). 

 Durante toda a gestação, o corpo constantemente e intensamente sensibilizado, 

demonstra as transformações exigidas pela gravidez, através de uma linguagem própria. Essa 

linguagem corporal apresenta-se significativa como meio de diagnóstico, de comunicação, 

princípio da ação educativa e parâmetro de identidade (ibidem, p. 87-88). 

 Os sinais e sintomas característicos do evento gestacional expressam as mudanças 

psicossomáticas experienciadas pela gestante, representando as respostas do organismo 

materno às adaptações à gravidez, sendo esta fisiológica ou patológica; bem como constituem 

a forma de expressão da grávida, objetiva e subjetivamente, de acordo com o fenômeno 

orgânico ou sensorial, exteriorizando a dinâmica da gravidez (ibidem, p. 88). 

 A linguagem dos sintomas representa a forma de comunicação da mulher grávida, 

através da qual ela demonstra seus sentimentos, percepções, sensações e o que se passa no seu 

corpo (ibidem, p. 88).  

Nessa fase, é fundamental o processo interpessoal entre equipe de Enfermagem e 

gestante, com foco no enfrentamento inerente às transformações da gravidez.  

 Essa linguagem possibilita ao profissional compreender e assistir cada gestante de 

forma singular e integralizada, instrumentalizando-as com conhecimentos e práticas que 

contribuam para promovê-las como agentes ativos na promoção de sua saúde. 

O corpo grávido apresenta-se como meio e instrumento de relação entre a paciente e 

os profissionais de saúde durante o período gestacional, visto que a manifestação da realidade 

humana se manifesta no soma (ibidem, p. 88). 
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Além de ser uma condição de aprendizagem para os profissionais e para a gestante, o 

corpo grávido também mostra-se como meio para a apreensão do  conhecimento de si mesmo, 

para a formação da auto-imagem e para o cuidado que a pessoa dispõe sobre si (ZUGAIB e 

SANCOVSKI, 1994, p. 89). 

 Nessa perspectiva, Zugaib e Sancovski (ibidem, p. 89) dizem que: 

 

A gravidez exacerba as possibilidades de descoberta do próprio corpo, na medida 
em que se instala na estrutura somática, na função psicomotora e no contexto 
relacional da grávida transformações que funcionem como estímulos para o 
aprendizado e sensibilizam para a conscientização de si mesmo.  

 

 Sendo assim, a gravidez constitui um período de crise na vida da mulher e envolvem 

mudanças significativas, reorganizações e aprendizagem. Com isso, a competência da equipe 

de Enfermagem deve ser caracterizada pela intersubjetividade e pela profundidade das 

relações, através da atenção integralizada e do desenvolvimento de confiança e respeito 

mútuos. 

 O processo gravídico é sempre único, cada vez que se apresenta, gerando sentimentos 

diferenciados. A educação em saúde através do corpo, da ação motora, do reconhecimento 

corporal, vai progressivamente absorvendo as mudanças do nível orgânico, do nível corporal, 

da imagem que a mulher tem de si mesma, das relações familiares e sociais, na relação com o 

companheiro, vivenciadas pela mulher durante a gestação (ibidem, p. 89). 

 Apesar de a gravidez ser considerada uma fase natural na vida das mulheres, seu efeito 

implica na adoção de um novo papel social – o de ser mãe; além da necessidade de um novo 

estilo de vida e de novas responsabilidades, às quais a mulher tende a ser adaptar. A gestação 

provoca transformações, tanto a nível emocional quanto a nível corporal, estéticas e 

funcionais, que são talvez as mais significativas que o corpo humano é capaz de sofrer, à 

medida que o corpo se prepara para as exigências da maternidade. 

Para Zugaib e Sancovski (ibidem, p. 89): 

 

A mudança postural durante os meses da gestação leva a grávida a uma vivência 
interna de transformação de identidade, contrapondo as modificações gravídicas 
adquiridas à memória anterior à gravidez. Dependendo do nível de desenvolvimento 
emocional da mulher, a gravidez pode constituir a própria aquisição da identidade. 
 

 Dessa forma, é possível observar o quanto o corpo grávido expressa as transformações 

da gestação, enquanto processo de adaptação e transição na vida da mulher. 
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O Corpo no 1º Trimestre de Gestação 

  

No início da gestação, a crise gravídica se instala com a confirmação da gravidez. 

Posteriormente, ocorrem intensas modificações orgânicas de adaptação, alterações 

emocionais, iniciam as transformações a nível corporal e há um conflito com a auto-imagem 

(ZUGAIB e SANCOVSKI, 1994, p. 94). 

 De acordo com Zugaib e Sancovski (ibidem, p. 100):  

 

Não é incomum a mulher “saber-se” grávida antes mesmo de consultar o médico ou 
realizar exames. Este saber intuitivo reflete as mudanças sutis que já ocorrem no 
interior de seu corpo, não se vinculando a alterações corporais do início da gravidez, 
neste momento discretas. 
 

 O primeiro trimestre da gestação pode ser considerado um período de desorganização 

saudável, a partir das confusas percepções internas e externas, associadas ao desejo ou não da 

continuidade da gestação, assim como os constantes estímulos de sensibilização para uma 

nova organização na vida da mulher (ibidem, p. 94). 

 Nesse momento, o corpo se prepara para as exigências da maternidade e a mulher 

necessita de um período para o reconhecimento e a adaptação à essa nova fase. 

No início da gravidez o feto ainda não é concretamente sentido pela gestante, seus 

movimentos são sutis e imperceptíveis e o ventre materno não tem a sua aparência 

modificada. O feto, por ser ainda “desconhecido”, provoca sentimentos de idealização e 

temor. Nesse momento, a mulher encontra-se mais frágil e com maior necessidade de 

proteção (ibidem, p.102). 

 

O Corpo no 2º Trimestre de Gestação 

  

Durante o segundo trimestre da gravidez, as alterações corporais são visíveis, assim 

como as mudanças na postura da própria mulher em relação a essa condição: o estado 

gravídico se instala corporalmente (ibidem, p. 94). 

 Segundo Zugaib e Sancovski (ibidem, p. 85), “o início dos movimentos fetais gera 

uma constante sensibilização do abdome grávido, estimula a relação materno-filial e gera 

novas percepções da maternidade e também da paternidade”. 
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O impacto dos primeiros movimentos fetais é considerado um fenômeno importante 

nesse trimestre, pois é a primeira vez em que a mulher sente o feto como realidade concreta 

dentro de si. 

Para Zugaib e Sancovski (1994, p. 103): 

 

A percepção dos movimentos do feto, ao redor do quarto mês, certifica à gestante 
que ele existe, que está vivo. Isto pode tranquilizá-la ou pode ser vivido com muita 
ansiedade, especialmente se a gravidez é claramente indesejada. De um modo geral, 
ao sentimento de estranheza inicial, sucede-se uma acomodação à situação, e mesmo 
uma expectativa de que os movimentos se repitam. 
 

A modificação da auto-imagem leva a mudanças na percepção da grávida sobre si e na 

vivência da sexualidade, a partir de conflitos na dualidade entre o corpo da mulher e o corpo 

que abriga um novo ser (ibidem, p. 95). 

Com isso, em alguns casos pode ocorrer a diminuição do desejo sexual e da frequência 

das relações, havendo desinteresse da mulher ou também do homem, devido ao fato de que 

mulher grávida passa a representar a “pureza”, bem como o receio de que a atividade sexual 

possa trazer algum malefício ao bebê. 

As mudanças na esfera da sexualidade são influenciadas pela cisão, proposta 

culturalmente, entre maternidade e sexualidade. Entretanto, a atitude com o próprio corpo e a 

atividade sexual anterior à gravidez determina as atitudes da mulher e seu companheiro 

durante essa fase. Ainda é constante a manifestação de receio do casal em machucar ou causar 

a morte do feto durante o ato sexual (ibidem, p. 104). 

Por outro lado, por não haver mais a preocupação com o engravidar, é comum a mulher 

viver livre sua sexualidade. O afastamento do companheiro pode ser percebido pela mulher, 

devido às alterações de sua aparência (ibidem, p. 104). 

Nesse período, as manifestações somáticas são mais frequentes, ocorrem sintomas 

dolorosos no aparelho musculoesquelético, os quais merecem cuidados; a postura necessita de 

adequação para a realização das atividades da vida diária, o esquema corporal conscientizado 

integra a nova interpretação da auto-imagem, a mobilidade das articulações estimulada 

mantém a flexibilidade exigida pelo desenvolvimento da gestação e a respiração correta 

favorece a dinâmica na relação entre a grávida, o corpo e o feto (ibidem, p. 95). 
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O Corpo no 3º Trimestre de Gestação 

  

Corporalmente, o terceiro trimestre da gravidez é caracterizado pelo crescimento fetal 

e decorrente aumento do abdome grávido; há também o aumento dos movimentos fetais e 

consequente intensificação da relação da mãe com seu filho. Essas expressões a nível 

somático sensibilizam a mulher a exercer seu papel de mãe, no entanto, provocam medos e 

insegurança, somatizados em sintomas na região pélvica e em dificuldades respiratórias 

(ZUGAIB e SANCOVSKI, 1994, p. 95). 

 Nos últimos meses da gravidez, o corpo encontra-se numa postura de tensão e 

ansiedade frente ao momento do parto e à chegada do bebê, visto que a gestação se tornou 

uma situação conhecida (ibidem, p. 95). 

Com o passar do tempo as modificações corporais tornam-se mais evidentes, podendo 

causar apreensão. A mulher pode sentir essas transformações como deformações irreversíveis 

ou como alterações passageiras, o que pode trazer algum desconforto (ibidem, p.103). 

Na medida em que a grávida vivencia juntamente com seu corpo a gestação de um 

filho, o surgimento de uma mãe e o nascimento de uma nova mulher, o evento gestacional 

torna-se muito significativo e prazeroso, tanto para a mulher quanto para o casal que aguarda 

pela chegada do bebê. O reconhecimento da grávida enquanto agente ativo na promoção de 

sua saúde e prevenção de agravos, através do autocuidado com seu corpo, contribui para que 

essa mulher se torne protagonista do seu processo gestacional. 

 

2.2 – Mulher grávida e o evento gestacional  

 

A gestação é considerada um fenômeno fisiológico na vida da mulher, constituindo 

um período em que ela passa por adaptações físicas e emocionais e requer a reestruturação de 

vários aspectos em sua vida. Essas alterações podem ser consideradas as mais significativas 

que o ser humano pode sofrer, acarretando uma série de sentimentos, que tornam esse 

momento peculiar. 

Zugaib e Sancovski (ibidem, p. 97) afirmam que “existem tantas maneiras de ser mãe 

quanto existem mulheres. Cada ser humano é um universo de desejos, aspirações e 

sentimentos que se traduzem em opções, comportamentos e compromissos”. 

Logo, cada mulher constitui um ser único, com percepções e idealizações pessoais do 

que é ser-mulher e ser-mãe, construídos a partir do seu contexto cultural, social e familiar, os 

quais possuem forte influência na adoção do novo papel, o de ser-mãe. 
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Assim como em outras situações da vida, durante a gravidez a mulher faz opções e 

escolhe seu próprio destino. A gestação, apesar de “normal”, é também um período 

excepcional. Cada gravidez é uma condição única para cada mulher, evidenciando uma 

transição onde há transformações a nível corporal e a nível psíquico; no entanto, isto não 

ocorre de maneira uniforme (ZUGAIB e SANCOVSKI, 1994, p. 97). 

Cada processo gestacional é um fenômeno diferenciado para a mesma mulher, bem 

como varia de mulher para mulher. Cada filho é gerado numa circunstância única, de acordo 

com o desejo da gestação, da história de vida da mulher, da família, do trabalho, da situação 

financeira e das expectativas sobre a criança. Esses aspectos vão estabelecer um espaço ao 

filho e determinar essa relação. 

Nessa perspectiva, Zugaib e Sancovski (ibidem, p. 97) enfatizam que: 

 

Experiências emocionais profundamente marcadas pela personalidade e história de 
vida de cada gestante associam-se às alterações biológicas do processo gestacional. 
As vivências específicas, os sentimentos e os comportamentos decorrentes podem 
variar – e variam – entre grávidas, como diferem nas sucessivas gestações de uma 
mesma mulher. 
 

A gravidez possibilita uma nova vida à mulher, o desempenho de novos papéis e 

responsabilidades; com isso, consiste em um momento de transição, com a perspectiva de 

mudanças e adaptações nessa nova fase (ibidem, p. 98). 

A mulher, enquanto gestante, passa por um período de tensão biologicamente 

demarcado, caracterizado por alterações bruscas e complexas, apresentando seu equilíbrio 

instável devido ao novo papel social. Durante esse período, as transformações que ocorrem no 

organismo da mulher vão interferir no seu cotidiano, no seu papel perante a sociedade, que, 

além de mulher, passará a assumir o papel de mãe; na sua relação com o meio, em seus 

hábitos e na visão de si mesma.  

No entanto, pode-se observar que não é uniforme a maneira como esta adaptação 

ocorre e se ela realmente se efetiva. Apesar da diversidade do processo, todas as gestantes 

parecem passar pelo enfrentamento do desafio implícito na maternidade, assim como se 

processa em outras situações vitais (ibidem, p. 99). 

Assim como a puberdade e o climatério, o período gestacional, bem como o puerpério, 

é considerado um período crítico biologicamente demarcado na vida da mulher. Nessa fase a 

gestante encontra-se mais vulnerável, instável e apresenta a necessidade de adaptação do 

ponto de vista intrapsíquico e do relacionamento consigo mesma. A maternidade exige uma 
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reestruturação progressiva dos papéis desempenhados e da própria identidade (ZUGAIB e 

SANCOVSKI, 1994, p. 99). 

Além das modificações físicas e psicológicas, a gravidez promove alterações na 

inserção social da mulher, na autoimagem e na identidade feminina, sendo muitas vezes 

considerado um período de crise na vida da mulher, com significados ora positivos e ora 

negativo; assim, o período pré-natal representa uma época de preparação para o parto e para a 

maternidade, modificando todo o complexo feminino.  

Para Zugaib e Sancovski (ibidem, p. 100), “a possibilidade da maternidade faz com 

que a mulher passe a se olhar e a ser vista sob um novo ângulo. E este nem sempre é lisonjeiro 

ou de acordo com suas expectativas e idealizações”.  

No entanto, a mulher, durante a gestação, não deixa de ser mulher em sua essência, a 

partir do pressuposto de que não há um limite entre o ser-mulher e o ser-mãe, não sendo 

possível excluir uma da outra. Ver-se e ser vista como a mesma pessoa anterior à gravidez é 

utopia, pois ela passou para uma nova fase em sua vida e sabe reconhecer as alterações que se 

fizeram, tanto as físicas, como comportamentais, emocionais e sociais.  

Para Lima (2006, p.1), “a gravidez é um período importante, representado, para a 

mulher, a síntese de diversos sentimentos ambivalentes, como medo, insegurança, alegria e 

afirmação como mulher”.  

A percepção de que há um novo ser crescendo e se desenvolvendo em seu ventre 

possibilita a algumas mulheres vivências de sentimentos de poder; o crescimento dos seios 

passa a representar o aumento da beleza feminina nesse período. Com isso, a gestação é 

representada como um fenômeno que vai além da função reprodutiva. A gravidez significa 

tornar visível a feminilidade e reafirmar a fecundidade como algo que enaltece a condição da 

mulher (SHIMIZU e LIMA, 2009, p. 390). 

Todavia, percebe-se que muitas mulheres vivenciam o medo das transformações 

negativas do seu corpo; ou seja, que as marcas da gravidez como o excesso de peso e as 

estrias permaneçam para o resto de suas vidas (ibidem, p. 390).  

A gravidez está associada a um dom divino, com a possibilidade da geração de um 

novo ser, assim como à responsabilidade sobre este, representando para a mulher novas 

necessidades pessoais e sociais; sendo assim, apresenta-se como uma fase que requer atenção 

especial mediante ao acompanhamento pela equipe de Enfermagem, que, por sua vez, tem 

como objetivos captar e acolher a mulher desde os primeiros meses da gravidez e acompanhar 

todo o período gestacional, tanto no ambiente das instituições de saúde quanto no domicílio, 

buscando assegurar o seu desenvolvimento saudável, assim como o bem-estar materno. Os 
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profissionais de Enfermagem assumem a posição de apoiadores e participantes ativos desse 

processo, representando fonte de informações para a gestante durante todo esse período. 

As gestantes necessitam de informações sobre o período gravídico e as mudanças que 

ocorrem durante esta fase, possibilitando a aquisição de poder de decisão e autonomia para 

cuidar de si, conquistando autoridade para lidar com tais mudanças (FIGUEIREDO et al., 

2010, p. 124). 

Por meio da conquista da autonomia, a mulher passa a ser protagonista de sua gestação, 

assim como garante sua autoridade, individualidade e seus direitos como cidadã; ou seja, 

passam da condição de expectadoras do próprio viver, para protagonistas do processo da 

gestação.  

De acordo com Costa et al. (2010, p. 1006): 

 

A gravidez é reconhecidamente um dos determinantes do estado de saúde da mulher, 
sendo em algumas situações o único momento de contato que a mulher em idade 
reprodutiva terá com os serviços de saúde, tratando-se de uma grande oportunidade 
para uma assistência direcionada à promoção da saúde da mulher, orientação e 
rastreamento de enfermidades. 

 

Perante todas essas alterações e dificuldades vivenciadas pelas gestantes, é clara a 

necessidade que essas mulheres têm de serem ouvidas e consideradas, no que diz respeito aos 

aspectos social e pessoal, para que estas possam exteriorizar suas percepções e representações 

e serem consideradas protagonistas do processo gestacional, na busca da individualidade da 

atenção, empoderamento e autonomia das mulheres no período gestacional. 

O desconhecimento das mulheres acerca das alterações que ocorrem devido às 

respostas do organismo materno à gravidez muitas vezes as impossibilita de exercer o devido 

cuidado que ela dispõe sobre si. Dessa forma, o conhecimento acerca de tais transformações e 

da repercussão na qualidade de vida da gestante são fundamentais ao enfermeiro (PEREIRA, 

2005, p. 43). 

Com isso, a equipe de Enfermagem deve auxiliar a gestante nesse processo 

transicional, instrumentalizando-as com conhecimentos e práticas que contribuam para 

promovê-las como agentes de seus autocuidados, em colaboração com os outros integrantes 

da equipe multiprofissional de saúde.  
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2.3 – Adaptações do organismo materno à gravidez 

 

 Durante a gestação, há uma intensificação dos processos metabólicos no organismo da 

mulher, necessários para manter o adequado desenvolvimento do feto e do processo 

gestacional. Estimuladas por tais transformações, outras mais visíveis ocorrem. Inicialmente, 

observa-se uma lentificação no ritmo de vida, mudanças no padrão de sono (sono em excesso) 

e mudanças nos hábitos alimentares. Casualmente essa condição é alternada por momentos de 

euforia. Essas mudanças podem causar estranheza e até mesmo mal-estar à mulher, pois 

constituem reflexos de um processo que a mulher não é capaz de controlar (ZUGAIB e 

SANCOVSKI, 1994, p. 100). 

 Para os autores, no início da gravidez, particularmente após a sua confirmação, podem 

surgir sentimentos frequentemente antagônicos e contraditórios. Momentos felizes e 

sentimento de satisfação são alternados por dúvidas, insegurança e mesmo rejeição da 

gravidez. Essa alternância de sentimentos é refletida no comportamento da gestante, que 

durante essa fase vai apresentar uma maior dependência de figuras afetivamente significativas 

(ibidem, p. 101). 

Nesse momento, os profissionais de Enfermagem muitas vezes são colocados na 

posição de alguém afetivamente significativo, para quem a gestante se volta com seus medos, 

suas dúvidas e ansiedades. Assim, devem assumir o papel de mediadores desse processo, 

partilhando informações sobre o processo gestacional, os exames solicitados, assim como 

sobre os resultados obtidos. Através do estabelecimento de confiança, é possível direcionar as 

mulheres ao exercício de sua autonomia, com o intuito de promover o empoderamento, 

partilhar as responsabilidades e incentivar a valorização do ser-mulher. Com isso, se faz 

necessário que esses profissionais reconheçam a dignidade das mulheres no período da 

gestação, assim como o valor da saúde e bem-estar humanos nessa etapa tão importante e 

singular da vida. 

 As modificações provocadas pela gravidez associam-se, intrinsecamente, à elaboração 

de um novo papel a ser adotado pela mulher, que passará a assumir o papel de mãe, revivendo 

o seu “ser criança”, o seu papel de filha, ser alguém em crescimento. O papel materno assume 

extrema importância nessa fase da gravidez, seja para ser seguida como modelo, seja para ser 

questionada (ibidem, p. 103). 

 Nessa perspectiva, em relação às modificações próprias da gestação, Zugaib e 

Sancovski (ibidem, p. 55) enfatizam que: 
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O organismo materno sofre inúmeras alterações anatomofuncionais, que se iniciam 
precocemente na gravidez, e que vão se intensificando à medida que esta evolui. 
Estas modificações nada mais são do que adaptações do organismo da mulher para 
as necessidades do ciclo gravídico-puerperal. 
 

Com isso, a gestação é marcada por adaptações progressivas do organismo materno, 

que permitem o desenvolvimento fetal, assim como preparam a mulher para o evento da 

gravidez. 

Dessa maneira, o conhecimento das adaptações do organismo materno às exigências da 

gravidez é fundamental à equipe de Enfermagem, para a compreensão dos sinais e sintomas 

frequentemente referidos pelas grávidas, pois possibilita a distinção do que é fisiológico do 

que pode ser patológico, constituindo também objeto de interesse dos demais profissionais 

que prestam assistência à gestante (ZUGAIB e SANCOVSKI, 1994, p. 55). 

Os profissionais devem reconhecer e compreender essas transformações, auxiliando a 

mulher a entender as modificações que ocorrem durante todo o período gestacional e 

proporcionar o alívio de medos e ansiedades dessa gestante e de sua família.   

Essas adaptações do funcionamento do organismo materno ocorrem desde o início do 

ciclo gravídico-puerperal, a partir da implantação do ovo no útero. As respostas do organismo 

à gravidez geralmente produzem efeitos que são peculiares a cada fase do período gestacional 

(PEREIRA, 2005, p. 42). 

As alterações próprias do período gestacional podem ser observadas nos diversos 

órgãos e sistemas do corpo da mulher, assim como as respostas do organismo materno às 

adaptações impostas pela gravidez. 

 

Mamas 

Logo na fase inicial da gravidez, surgem alterações nas mamas, como a tensão 

mamária e dor. Após o segundo mês, as mamas aumentam de tamanho e tornam-se nodulares, 

devido à hipertrofia dos alvéolos mamários. Subsequente a este aumento de volume, ocorre a 

dilatação dos vasos da pele e finas veias tornam-se visíveis. Ao fim dos primeiros meses, a 

compressão mamilar exterioriza um líquido espesso de coloração amarelada, denominado 

colostro. Nesta fase, as aréolas tornam-se maiores e hiperpigmentadas. Há a hipertrofia das 

glândulas sebáceas que ficam dispersas sobre as aréolas, na forma de pequenas elevações, 

chamadas glândulas de Montgomery (SOARES et al., 2002, p. 9). 
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Vagina e Períneo 

No período gestacional, ocorre o aumento da vascularização e hiperemia da pele e 

músculos do períneo e vulva, bem como amolecimento do tecido conjuntivo destas regiões. O 

aumento da vascularização é muito significativo na vagina, com o aumento de secreção e 

coloração violácea característica (sinal de Chadwick), alterações semelhantes às que ocorrem 

no colo uterino (SOARES et al., 2002, p. 8). 

As paredes da vagina sofrem profundas alterações, como o aumento da espessura da 

mucosa, hipertrofia das células musculares lisas e formação de tecido conjuntivo frouxo. O 

objetivo dessas alterações é a preparação para a distensão que ocorre durante o parto (ibidem, 

p. 8).  

As secreções cervicais e vaginais aumentam durante a gravidez, consistindo num 

muco espesso, de coloração branca e com pH ácido, devido a um aumento da produção de 

ácido láctico a partir do glicogénio do epitélio vaginal por ação do Lactobacillus acidophilus 

(ibidem, p. 8).  

A diminuição do pH vaginal pode levar a predisposição a infecções fúngicas. 

 

Útero 

Hipertrofia e Dilatação 

O útero possui a capacidade de aumentar rapidamente de tamanho e retornar a sua 

forma pré-gravídica algumas semanas após o parto. Normalmente, o útero é um órgão com 

cerca de 70 g e um lúmen com cerca de 10 mL de volume. Durante a gravidez, o útero 

transforma-se numa cavidade de parede fina capaz de comportar o feto, a placenta e líquido 

amniótico, e no fim da gravidez pode atingir um tamanho consideravelmente superior ao 

estado não gravídico. Existe concomitantemente um aumento do peso do útero, que no fim da 

gravidez, pesa cerca de 1.100 g (ibidem, p. 4). 

Durante a gravidez, o aumento uterino envolve a distensão e hipertrofia das células 

musculares existentes. Concomitantemente, há uma acumulação de tecido fibroso, 

particularmente na camada muscular mais externa, acompanhada por um aumento 

considerável do tecido elástico. Todo o processo contribui para a resistência da parede uterina. 

Observa-se também um grande aumento do tamanho e número de vasos sanguíneos e 

linfáticos (ibidem, p. 4). 

No início da gestação, a parede do útero torna-se consideravelmente mais espessa, no 

entanto, à medida que a gravidez progride, torna-se cada vez mais fina, atingindo uma 

espessura de cerca de 1,5 cm ao final da gravidez. Esse aspecto pode ser verificado pela 
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possibilidade de palpar o feto através da parede abdominal e pela forma como a parede uterina 

se molda aos movimentos das extremidades fetais (SOARES et al., 2002, p. 4). 

 

Tamanho, forma e posição 

Inicialmente, durante as primeiras semanas da gestação, o útero mantém a sua 

configuração piriforme característica. Com a progressão da gravidez, o corpo e o fundo 

assumem uma configuração globular, tornando-se quase esféricos pelo fim do terceiro mês de 

gestação. O crescimento em comprimento é mais rápido do que em largura; com isso, o útero 

assume uma configuração ovóide (ibidem, p. 6). 

Ao final da 12a semana, o útero encontra-se grande para ficar contido na cavidade 

pélvica. Assim, entra em contato com a parede abdominal anterior, desloca o intestino lateral 

e superiormente e continua a ascender, atingindo o fígado. À medida que ascende, aumenta a 

tensão exercida sobre os ligamentos largos e redondos, podendo ocasionar dor (ibidem, p. 6). 

 

Contratilidade 

A partir do término do primeiro trimestre, o útero sofre contrações irregulares, 

geralmente indolores; são denominadas Braxton Hicks, caracterizadas por contrações 

esporádicas e imprevisíveis, geralmente arrítmicas. Nas últimas duas semanas da gravidez, 

aumentam de frequência podendo surgir com intervalos de 10 a 20 minutos e adquirir algum 

grau de ritmicidade (ibidem, p. 6). 

 

Circulação uteroplacentária 

Durante a gravidez, o fluxo sanguíneo uteroplacentário aumenta de maneira 

progressiva, atingindo cerca de 500 mL/min no término da gestação. A transferência de 

substâncias essenciais ao crescimento fetal e do metabolismo fetais e placentários, bem como 

a remoção da maioria dos metabolitos, depende de uma perfusão adequada do espaço 

interviloso placentário. Por sua vez, a perfusão placentária depende do fluxo das artérias 

ováricas e uterinas (ibidem, p. 7). 

 

Colo uterino 

Na gravidez ocorre o amolecimento e a cianose pronunciados do colo uterino, 

constituindo dois dos sinais mais precoces da gestação, estando presentes um mês após a 

concepção. O aumento da vascularização e edema do colo uterino, bem como a hipertrofia e 
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hiperplasia das glândulas cervicais são os fatores responsáveis por estas modificações 

(SOARES et al., 2002, p. 7). 

Há uma proliferação significativa das glândulas cervicais, que ao final da gravidez 

ocupam cerca de metade da massa cervical. Os septos existentes entre os espaços glandulares 

tornam-se cada vez mais finos, com os interstícios preenchidos por muco. Logo após a 

concepção, é formado um tampão formado por muco muito espesso que leva à obstrução do 

canal cervical. No início do trabalho de parto, este tampão mucoso é expulso. O colo uterino 

apresenta uma consistência aveludada, devido a proliferação das glândulas próximas ao 

orifício externo do canal cervical sobre o epitélio escamoso estratificado da porção vaginal 

(ibidem, p. 7). 

 

Ovários  

Durante a gravidez, a ovulação cessa e o recrutamento e maturação de novos folículos 

são suspensos. Inicialmente, durante as primeiras 6 a 7 semanas de gestação, o corpo lúteo 

contribui para a produção de progesterona. Esta estrutura, juntamente com a decídua uterina, 

segrega ainda a relaxina, a qual mantém-se apreciável ao longo da gravidez (ibidem, p. 8). 

 

Aparelho Urinário 

Durante a gravidez, observa-se o aumento em comprimento de ambos os rins, cerca de 

1 a 1,5 cm, devido a uma maior vascularização e à expansão do espaço intersticial. Os 

ureteres apresentam-se dilatados, acima do rebordo da pelve óssea, à direita, alongados e mais 

tortuosos. Com isso, há uma maior estase urinária que, por sua vez, aumenta a 

susceptibilidade às infecções urinárias (ibidem, p. 20). 

Com o crescimento progressivo do útero, a bexiga é deslocada superiormente e 

comprimida ântero-posteriormente; essa compressão da bexiga pelo útero é responsável pelo 

aumento da frequência de micções. A bexiga torna-se mais vascularizada e o tônus muscular 

diminui, aumentando a sua capacidade para um volume que pode atingir 1.500 mL (ibidem, p. 

20). 

A taxa de filtração glomerular aumenta cerca de 50% durante a gravidez, porém o 

volume de urina não aumenta, o que indica que o sistema urinário é ainda mais eficaz durante 

a gravidez. A taxa de filtração retorna aos valores normais cerca de 20 semanas após o parto 

(ibidem, p. 20-21). 

Durante a gravidez pode haver a presença de glicose na urina, situação essa que não é 

necessariamente patológica e não implica no aumento dos níveis plasmáticos da mesma. Tal 
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alterção deve-se a uma redução no limiar de excreção renal, principalmente devido à 

incapacidade de reabsorção ao nível do túbulo coletor e da alça de Henle. No entanto, a 

glicosúria na mulher grávida merece atenção dos profissionais de saúde, pois pode indicar a 

manifestação de Diabetes Mellitus. Além disso, o aumento de glicose na urina aumenta ainda 

o risco de infecção urinária. (SOARES et al., 2002, p. 21). 

 

Sistema Tegumentar 

Durante a gestação, muitas mulheres apresentam um aumento da pigmentação cutânea, 

evidenciada principalmente em determinadas regiões corporais, como a face e pescoço, que 

apresentam manchas hiperpigmentares, designadas cloasma gravídico e que regridem, pelo 

menos parcialmente, após o parto), aréolas mamárias, linha alba (formando a linha nigra) e 

vulva (ibidem, p. 35). 

O aumento dos níveis de estrogênio causa a vasodilatação periférica e associa-se ao 

aparecimento de angiomas do tipo aranhas vasculares, que surgem principalmente na face e 

pescoço, porção superior do tórax e membros superiores. Pode surgir também eritema palmar. 

Essas condições regridem geralmente após o parto e não apresentam importância clínica 

(ibidem, p. 35).  

As alterações do tecido conjuntivo podem provocar o aparecimento das estrias 

gravídicas, especialmente nos últimos meses. As estrias representam soluções de continuidade 

da derme e apresentam cor avermelhada, localizando-se preferencialmente no abdômen, 

mamas, coxas e nádegas (ibidem, p. 35). 

Os estrogênios também são os responsáveis pelas alterações capilares associadas à 

gravidez. Durante o puerpério, pode haver perda significativa de cabelos nos meses que 

sucedem o parto, no entanto, a recuperação é completa e espontânea após 6 a 9 meses 

(ibidem, p. 35). 

 

Sistema Cardiovascular 

A hipervolemia durante a gestação induz a adaptações morfológicas do coração e dos 

grandes vasos. O miocárdio sofre hipertrofia leve e aumento da contratilidade. Ocorre o 

deslocamento do diafragma para cima, devido ao crescimento do útero. O coração torna-se 

mais horizontalizado e o ictus cordis desloca-se lateralmente (ibidem, p. 15). 

O débito cardíaco aumenta cerca de 40% durante a gravidez, atingindo um valor 

máximo entre a 20a e a 24a semana. Este aumento poderá atingir 1,5 L/min acima dos valores 

pré-gravídicos. Além disso, o débito cardíaco torna-se muito sensível a alterações posturais, 
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pois, ao longo do período gestacional, o útero comprime a veia cava inferior, diminuindo o 

retorno venoso; com isso, a sensibilidade aumenta progressivamente (SOARES et al., 2002, p. 

15). 

Desde as primeiras semanas da gravidez, a pressão arterial sistêmica diminui 

ligeiramente. A pressão arterial sistólica varia pouco, mas a diastólica reduz-se de 5 a 10 

mmHg entre as 12a e a 26a semana. Ao aproximar-se o final da gravidez, é habitual os valores 

de pressão arterial regressarem aos níveis pré-gravídicos (ibidem, p. 16).  

A diminuição da pressão arterial pode ser explicada pela diminuição da resistência 

vascular e vasodilatação em resposta à progesterona. 

 

Sistema Hematológico 

Volume Sanguíneo 

Durante a gravidez há um aumento considerável no volume sanguíneo materno. Este 

aumento depende de vários fatores como, a estatura da mulher, número de gestações 

anteriores, número de partos anteriores (em média, 1.200 mL para nulíparas e 1.500 mL para 

multíparas); também é variável quando se diz respeito a uma gestação única ou gemelar 

(ibidem, p. 9). 

O aumento do volume sanguíneo pode ser explicado pelo aumento do volume de 

plasma e pelo aumento da massa eritrocitária. A importância do aumento deste último reside 

também nas necessidades de ferro que daí advém. O aumento do volume eritrocitário na 

gravidez é acompanhado por uma aceleração da produção e não o aumento da semi-vida dos 

eritrócitos (ibidem, p. 9).  

Com isso, a hemodiluição e o aumento do número de eritrócitos podem levar à anemia 

gestacional. 

 

Metabolismo do Ferro 

Uma mulher adulta saudável possui o conteúdo total de ferro corporal de 2,0 a 2,5 g. 

Desse, 300 mg encontra-se sob a forma de reservas. As necessidades de ferro de uma gravidez 

normal são de cerca de 1 g. Destes, 300 mg são ativamente transferidos para o feto e placenta 

e cerca de 200 mg são perdidos pelas vias normais de excreção. Estas perdas são obrigatórias 

e ocorrem mesmo quando há carência de ferro. O aumento da massa de eritrócitos consome 

500 mg. Praticamente todo o ferro destinado a este propósito é consumido na segunda metade 

da gravidez. Desta forma, as necessidades de ferro tornam-se maiores na segunda metade da 

gravidez. Visto que esta quantidade não está disponível nas reservas da maioria das mulheres, 
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surge a necessidade da suplementação exógena de ferro para que se verifique o aumento 

desejável de hemoglobina materna. Na ausência de suplementação, a concentração de 

hemoglobina e o hematócrito maternos decrescem consideravelmente à medida que aumenta o 

volume plasmático. No entanto, a produção de hemoglobina no feto não é prejudicada, pois a 

placenta obtém ferro da mãe em quantidades suficientes para o feto manter uma concentração 

de hemoglobina normal, mesmo quando a mãe apresenta uma anemia ferropenica grave. 

Entretanto, a deficiência de ferro na grávida pode aumentar o risco de parto pré-termo e 

abortamento (SOARES et al., 2002, p. 11). 

 

Metabolismo do Ácido Fólico e Vitamina B12 

Na gravidez, as necessidades de ácido fólico encontram-se muito aumentadas, não só 

pelas exigências do feto, placenta, útero hipertrofiado e aumento da massa eritrocitária, mas 

também pelo aumento da sua depuração a nível renal (ibidem, p. 12). 

Os níveis adequados de folato no organismo materno diminuem comprovadamente a 

incidência de defeitos congênitos do tubo neural. Logo, todas as mulheres que planejam 

engravidar devem utilizar a suplementação de ácido fólico; no caso da mulher que já tem um 

filho com defeito congênito do tubo neural, esta deverá realizar uma maior suplementação de 

ácido fólico antes e durante as gestações subsequentes (ibidem, p. 12). 

Em relação à vitamina B12, seus níveis plasmáticos diminuem de 2 a 20 vezes durante a 

gravidez, mas a sua capacidade de fixação plasmática é aumentada. A vitamina B12 pode ser 

consumida através de dietas que incluem proteínas animais. Se não houver compromisso da 

sua absorção por deficiência do fator intrínseco, a quantidade adequada para satisfazer as 

necessidades da grávida (cerca de 3μg) é fornecida pela dieta. Às mulheres que adotam o 

regime vegetariano, deverá ser administrado suplemento (ibidem, p. 12). 

 

Função Imunológica 

Durante a gravidez, é comum observar o aumento dos leucócitos (de 4300-4500/mm3 

de níveis pré-gravídicos para 5.000-1.2000/mm3 no 2º e 3º trimestres). As funções de 

quimiotaxia e aderência estão diminuídas a partir do 2º trimestre até o final da gestação. Com 

isso, há o aumento de susceptibilidade à infecção nesta fase; no entanto, as mulheres que 

possuem doenças autoimunes podem apresentar melhoria durante a gravidez (ibidem, p. 12). 
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Sistema Respiratório 

No início da gravidez, ocorre aumento da vascularização ao longo da árvore 

respiratória, levando a edema da nasofaringe, laringe, traqueia e brônquios. Com isso, há 

mudanças na voz e a respiração pelo nariz torna-se mais difícil (SOARES et al., 2002, p. 17). 

O aumento da vascularização pode levar a obstrução e hiperemia da mucosa nasal, laringe e 

faringe, epistaxe e edema da membrana timpânica, com consequente diminuição da acuidade 

auditiva. 

À medida que o útero aumenta de volume, ocorre o deslocamento do diafragma em 

cerca de 4 cm para cima e a grade torácica é deslocada superior e lateralmente. Com a 

elevação do diafragma, a capacidade pulmonar total diminui. Os músculos da parede 

abdominal apresentam um tônus diminuído e menor atividade; assim, o padrão respiratório 

torna-se na maior parte diafragmático (ibidem, p. 17-18). 

Em relação às alterações funcionais, ocorre um ligeiro aumento da frequência 

respiratória e um aumento progressivo do consumo de oxigênio, devido ao aumento das 

necessidades metabólicas da mãe e do feto (ibidem, 2002, p. 18).  

Com isso, observa-se a intolerância pela gestante a altas temperaturas, aumento da 

atividade das glândulas sudoríparas, sensação de fadiga e maior necessidade de sono. 

 

Sistema Gastrointestinal 

Durante a gravidez, as necessidades nutricionais estão aumentadas e são várias as 

alterações maternas em resposta a tais necessidades. A mulher gestante tende a repousar 

durante mais tempo, consequentemente conservando energia e melhorando a nutrição fetal. O 

apetite está geralmente aumentado, principalmente a partir do segundo trimestre. Em casos 

raros, surgem situações em que a gestante apresenta desejo de se alimentar com substâncias 

bizarras. As náuseas e os vómitos são sintomas comuns que parecem dever-se à gonadotrofina 

coriónica (ibidem, 2002, p. 21-22). 

Além disso, pode ocorrer o aumento da salivação (ptialismo), em razão da dificuldade 

na deglutição, associada às náuseas. Se o pH da cavidade oral estiver diminuído, pode haver 

degradação de elementos dentários. O aumento do estrogênio induz a vascularização das 

estruturas moles da cavidade oral; com isso, as gengivas tornam-se hipertróficas e 

hiperêmicas, podendo sangrar facilmente. As gengivas retornam ao seu aspecto normal logo 

no início do puerpério (ibidem, p. 22). 

A motilidade gastroesofágica, intestinal e biliar, assim como o tônus dos esfíncteres, 

parece estar diminuídos durante a gravidez. O fato se deve ao aumento de progesterona que, 
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por sua vez, leva a uma diminuição da motilina. O retardo no esvaziamento gástrico leva à 

estase e amplitude gástrica. O tempo de trânsito alimentar pode ser tão lento que a quantidade 

de água reabsorvida se torna superior ao normal, levando a situações de obstipação intestinal 

(SOARES et al., 2002, p. 22).  

A produção gástrica de ácido clorídrico é superior à normal, principalmente durante o 

primeiro trimestre; contudo, o mais habitual é haver uma redução da acidez. A produção de 

gastrina aumenta ao longo da gravidez, sendo que esta pode ser produzida na placenta, 

levando a um aumento do volume e diminuição do pH gástricos. A produção de muco pelo 

estômago pode estar aumentada. Há diminuição do tônus da musculatura lisa do esôfago e 

consequentemente o peristaltismo esofágico está diminuído. O aumento da pressão abdominal 

leva ao alargamento do hiato do diafragma e relaxamento do cárdia. Estas alterações podem 

predispor à formação de hérnias do hiato e aumentam o risco de regurgitação brônquica e 

aspiração (ibidem, p. 22). 

À medida que o útero cresce, grande parte do intestino delgado e cólon deslocam-se 

superior e lateralmente; o apêndice é deslocado para a área do flanco direito. O tônus e 

motilidade encontram-se diminuídos. A presença de hemorroidas é frequente durante a 

gravidez e deve-se, em grande parte, à obstipação e ao aumento da pressão nas veias abaixo 

do nível do útero, além de diminuição do peristaltismo do intestino grosso (ibidem, p. 23). 

Além desses sintomas, a hipotonia do trato digestivo pode causar regurgitação 

esofágica e pirose. 

A função da vesícula biliar está diminuída durante a gravidez devido à hipotonia de sua 

musculatura, podendo levar a fenômenos de estase e litíase biliar (ibidem, p. 23). 

 

Alterações Metabólicas 

As alterações metabólicas do organismo materno ocorrem em resposta ao rápido 

crescimento fetal e placentário. Dessa maneira, a gestação pode ser dividida em duas fases: na 

primeira fase, que consiste na primeira metade da gravidez, a mulher está num estado 

anabólico e o feto não representa uma sobrecarga nutricional grave; na segunda fase, que 

corresponde à segunda metade da gravidez, principalmente no terço final, o feto e a placenta 

encontram-se mais pesados, aumentando as necessidades calóricas à custa do metabolismo 

materno (ibidem, p. 29-30). 
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Aumento ponderal  

O útero e seus conteúdos, as mamas e o aumento do volume plasmático e fluido 

intersticial são os responsáveis pela maior do ganho ponderal durante a gravidez. Uma menor 

parcela deste aumento deve-se ao aumento da água intracelular e deposição de gorduras e 

proteínas, as chamadas reservas maternas. Em média, a grávida ganha aproximadamente 12,5 

kg, principalmente durante o segundo e terceiro trimestres (SOARES et al., 2002, p. 30). 

 

Metabolismo da água 

Na gravidez, há o aumento de retenção hídrica, sendo esta uma alteração fisiológica 

normal desse período, observada desde o início da gravidez. É, em parte, mediada pela 

diminuição da osmolaridade plasmática. Por outro lado, a retenção patológica de sódio e água, 

com aparecimento de edema, é uma das etiologias da hipertensão induzida pela gravidez 

(ibidem, p. 30). 

Ao final da gestação, o conteúdo hídrico do feto, placenta e líquido amniótico é de 

cerca de 3,5 L. Outros 3 L são acumulados devido ao aumento do volume do plasma, tamanho 

do útero e mamas. Logo, numa gravidez normal, a mulher retém aproximadamente 6,5 L de 

água. Em grande parcela de gestantes, é observável edema nos tornozelos e pernas, 

especialmente ao final do dia e que pode resultar numa acumulação de cerca de 1 L. A 

principal causa desse edema deve-se ao aumento da pressão venosa abaixo do nível do útero 

como consequência da compressão da veia cava pelo útero gravídico. Esse fenômeno também 

é favorecido pela diminuição da pressão oncótica, normal na gravidez (ibidem, p. 30). 

Dessa maneira, a retenção de líquido é comum durante a gestação, principalmente nos 

últimos meses. Para ajudar a prevenir a retenção excessiva de líquido, é importante que a 

gestante seja orientada a manter uma alimentação saudável, consumir a quantidade de água 

adequada, realizar atividades físicas leves e usar roupas e sapatos confortáveis.  

 

Metabolismo glicídico 

Na gravidez, determinadas patologias como o Diabetes Mellitus podem agravar ou até 

mesmo surgir neste contexto, como por exemplo, o Diabetes Gestacional. No início da 

gestação, a glicemia materna pode diminuir cerca de 10 a 20%. A gravidez normal pode ser 

caracterizada por uma leve hipoglicemia em jejum, hiperglicemia pós-prandial e 

hiperinsulinemia. À medida que as exigências fetais vão aumentando, as reservas maternas de 

glicose são mobilizadas, designadamente através da glicogenólise hepática (ibidem, p. 31). 
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As gestantes diabéticas tipo II podem ser beneficiadas com a prática de exercício físico 

leve a moderado durante a gravidez. Além de induzir o consumo de glicose, aumenta a 

sensibilidade periférica à insulina (SOARES et al., 2002, p. 33). 

 

Sistema Musculoesquelético 

Durante a gravidez, todos os ligamentos se tornam mais frouxos, especialmente os 

relacionados com a pelve, aspecto este que se deve ao hormônio relaxina. A maior mobilidade 

das articulações sacro-ilíacas, sacrococcígeas e sínfise púbica permite movimentos durante o 

parto. A sínfise púbica alarga-se de 3 a 4 mm (ibidem, p. 35). 

A diminuição da rigidez das articulações da pelve materna provoca o aumento das 

dimensões pélvicas e separação da sínfise púbica; entretanto, acarreta na instabilidade das 

articulações sacro-ilíacas e dificuldade ao caminhar. 

Com o aumento do volume uterino, acentua-se a lordose lombossacral. O centro de 

gravidade é deslocado para frente, o que a grávida tenta compensar com a curvatura da região 

cervicodorsal. Pode ocorrer lombalgia e desconforto muscoloesquelético. As dores podem ser 

melhoradas em grávidas com melhor condicionamento físico (ibidem, p. 36). 

As modificações gravídicas decorrentes das adaptações do organismo materno à 

gravidez constituem um importante referencial para a fundamentação da assistência à 

gestante, permitindo ao profissional de saúde estabelecer um diferencial entre os parâmetros 

esperados e as respostas patológicas que podem ocorrer, muitas vezes acarretando sérios 

prejuízos ao estado de saúde e bem-estar da mulher, que podem também apresentar 

repercussões mórbidas (PEREIRA, 2005, p. 42). 

Diante disso, a compreensão e as demandas da assistência à gestante, principalmente 

na gravidez de risco, devem ser analisados e tratados de acordo com as particularidades de 

cada fase do período gestacional. Logo, o conhecimento acerca das modificações do 

organismo da mulher durante a gestação, bem como as influências e os problemas 

relacionados a tais alterações, é fundamental para que os profissionais de Enfermagem 

compreendam a gestante em sua totalidade, respeitando a peculiaridade de cada gravidez.  

 

2.4 – A gestação de alto risco 

 

De acordo com Zugaib e Sancovski (1994, p. 49), “a gravidez de alto risco é aquela na 

qual mãe ou feto, ou ambos, apresentam chances aumentadas de morte ou morbidade”. 
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Segundo Brasil (2000, p. 13) no Manual de Gestação de Alto Risco, “Toda gestação 

traz em si mesma risco para a mãe ou para o feto”. Com isso, o próprio fenômeno da gravidez 

é um fator de risco para a mulher e seu filho. 

A gestação é um considerado um fenômeno normal na vida da mulher e sua evolução 

se dá, na maioria dos casos, sem intercorrências. Entretanto, há mulheres que, por 

apresentarem características específicas ou sofrerem algum agravo, apresenta maiores chances 

de uma evolução desfavorável, caracterizando a gravidez de alto risco (ibidem, p. 10). 

A gravidez de alto risco pode ser entendida como aquela que apresenta uma 

probabilidade mais elevada que o habitual de surgirem complicações na gravidez, com 

prejuízos à saúde materna e fetal, devido a intercorrências durante o período gestacional e 

patologias maternas ou fetais. 

Diante disso, ainda para Brasil (ibidem, p. 10-11) no Manual de Gestação de Alto 

Risco, “a identificação de indivíduos de alto e baixo risco faz com que a equipe de saúde 

disponha de instrumentos discriminadores no processo de recomendar, gerar e fornecer 

cuidados à saúde, de maneira diferenciada”. 

A identificação de mulheres e populações mais vulneráveis ao risco na gravidez 

contribui para que os profissionais de Enfermagem, em colaboração com os outros integrantes 

da equipe profissional, identifiquem aquelas com maior probabilidade de sofrer danos durante 

a gestação. 

As necessidades de saúde do grupo de gestantes de alto risco geralmente exigem 

assistência especializada. Apesar de alguns casos menos graves apresentarem possibilidade de 

resolução à nível primário, outros necessitam de atendimento à nível secundário e terciário, 

com equipes de saúde qualificada e técnicas sofisticadas (ibidem, p. 11). 

Com isso, a assistência em saúde à gestante deve ser diferenciada, de acordo com a 

identificação do risco à saúde materna e fetal, bem como de seus determinantes. 

Com o objetivo de discriminar os determinantes de risco na gestação, Brasil, no ano de 

2000, apresentou através do Manual de Gestação de Alto Risco uma divisão destes 

determinantes em quatro grupos, buscando atender as grandes dimensões e as diferenças 

socioeconômicas e culturais, presentes nas diversas regiões do Brasil.  

O Grupo 1 é denominado Características Individuais e Condições Sociodemográficas 

Desfavoráveis, incluindo fatores como idade menor que 15 e maior que 35 anos; ocupação 

(analisar o esforço físico, carga horária extensa, rotatividade do horário, exposição a agentes 

químicos, físicos e biológicos, estresse); situação familiar insegura e não aceitação da 

gravidez, principalmente em se tratando de adolescente; situação conjugal insegura; baixa 
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escolaridade (menor que cinco anos de estudo regular);  condições ambientais desfavoráveis; 

altura menor que 1,45 m; peso menor que 45 kg ou maior que 75 kg e uso/dependência de 

drogas (sejam lícitas ou ilícitas) (BRASIL, 2000, p. 14). 

O Grupo 2 diz respeito à História Reprodutiva Anterior à Gestação Atual e envolve 

aspectos como morte perinatal (com ou sem justificativa); recém-nascido com restrição de 

crescimento, pré-termo ou malformado; abortamento habitual; esterelidade/infertilidade; 

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

multiparidade; síndromes hemorrágica ou hipertensiva e cirurgia uterina anterior (ibidem, p. 

14). 

O Grupo 3 designa as  Doenças Obstétricas na Gravidez Atual, inclui 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; aloimunização e óbito 

fetal (ibidem, p. 14). 

O Grupo 4 descreve as Intercorrências Clínicas, compreendendo a hipertensão arterial; 

as cardiopatias; as pneumopatias; as nefropatias; as endrocrinopatias; as hemopatias; a 

epilepsia; as doenças infecciosas e as autoimunes e as ginecopatias (ibidem, p. 14). 

O conhecimento das repercussões das intercorrências ou patologias  na gravidez é 

fundamental aos profissionais de Enfermagem, bem como o conhecimento dos mecanismos 

fisiológicos da patologia, possibilitando integrá-los ao organismo da mulher grávida. Com 

isso, é possível realizar um plano de cuidados específico e direcionado para a gestante com 

risco na gravidez, assim como auxiliar na compreensão de questões inerentes ao seu estado de 

saúde e de seu filho, para o melhor enfrentamento e convivência com a patologia. 

O componente emocional, praticamente esquecido na gestação de risco, apresenta-se 

como um desafio adaptativo para a grávida, do mesmo modo que a gravidez representa um 

desafio para as condições maternas (ibidem, p. 15). 

De acordo com Brasil (ibidem, p. 16), no Manual de Gestação de Alto Risco: 

 

A ansiedade tem causas várias identificáveis para cada trimestre, mas que se 
intercambiam psicodinamicamente. Listam-se, entre elas, ambivalência, negação, 
regressão, introspecção, medo, etc. Na gestação de alto risco, as dificuldades de 
adaptação emocional são maiores, a começar pelo rótulo que se lhes dá, "de alto 
risco", portanto "diferente" das demais, "normais". 
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 A ansiedade, que normalmente se estende ao longo de toda a gravidez de risco até o 

termo, pode afetar negativamente o processo da gestação, com implicações no nível da saúde 

da mãe e do bebê. 

 A hospitalização, que é tão comum, assim como por vezes necessárias na gestação de 

risco, consiste em um fator estressante adicional, pois conscientiza a grávida de sua patologia 

ou agravo, ocorre o afastamento do contexto familiar e uma suposta perda da autonomia sobre 

a gravidez e sobre o seu corpo (BRASIL, 2000, p. 16). 

 Além disso, a hospitalização exige da gestante a adaptação a um novo ambiente e 

novos hábitos culturais. Podem também ocorrer sentimentos como solidão, ansiedade, medo e 

tédio; pode haver a sobrecarga de funções de alguns membros da família, geralmente do 

marido, que passa a assumir as atividades domésticas e os cuidados com os filhos 

(ZAMPIERI, 2001, p. 142). 

 Diante disso, a equipe de Enfermagem deve ter conhecimento e sensibilidade para 

identificar e compreender esse processo de transformações emocionais que envolvem a 

gestação de alto risco, vivenciados pela grávida e sua família, que permitem uma visão 

específica da realidade de cada gestante. 

 No processo da hospitalização, o repouso, parcial ou total, que consiste na conduta 

terapêutica normalmente adotada no tratamento das intercorrências das gestações de alto 

risco, pode causar prejuízos psicológicos, devido ao confinamento e confinamento aos quais a 

gestante é submetida, que podem persistir até o período pós-parto, gerando ansiedade, 

indisposição, depressão, solidão e mudanças no humor. Além disso, também pode provocar 

problemas musculares e circulatórios, diminuição da capacidade mental e da energia, tensão, 

exaustão e perda de peso (ibidem, p 142). 

 Recentemente, a ansiedade tem sido considerada um possível fator determinante da 

prematuridade, assim como do baixo peso ao nascer. A ansiedade na gravidez pode mediar 

modificações endócrinas, como determinados comportamentos de risco, sejam eles o hábito 

de fumar, alimentação e ganho de peso inadequados, e atraso ou acesso inadequado da 

assistência pré-natal (ARAÚJO et al., 2007, p. 748). 

 Diante disso, Zampieri (2001, p. 141), enfatiza que: 

 

A vivência da gestação de alto risco caracteriza-se por um processo extremamente 
complexo, dinâmico, subjetivo e diversificado, podendo ser individual e social. É 
uma experiência única, que se estende ao companheiro, família e sociedade. Não é 
apenas um evento biológico, uma vez que envolve transformações fisiológicas, 
psicológicas, sociais, econômicas, culturais, espirituais e alterações de papéis, 
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implicando na aceitação ou não da gravidez; aspectos estes, também inerentes ao 
processo de gestação normal. 
 

 Durante a gestação de risco, a mulher experiencia situações de estresse devido aos 

riscos aos quais a própria mulher e seu filho estão submetidos, ao medo da morte, ao receio 

em criar expectativas sobre a gravidez e o filho, à culpa por não conduzir a gravidez de forma 

normal e à falta de controle sobre o próprio corpo e a gravidez (ZAMPIERI, 2001, p. 142).   

 Diante disso, a equipe de Enfermagem deverá auxiliar a gestante a compreender seu 

estado de saúde e a ter confiança nas possibilidades de um tratamento, de um bom 

prognóstico materno e fetal, e até mesmo na cura. 

 A gravidez em si já torna a mulher mais frágil e instável emocionalmente, a qual 

vivencia conflitos e transformações específicos, sendo considerada na maioria das vezes como 

uma condição apenas orgânica. No momento em que esta é associada ao risco, reforça-se a 

ansiedade, o medo e os temores, além da ideia da medicalização e da passividade da mulher 

frente à sua condição. Com isso, evidencia-se a necessidade de apoio familiar e suporte 

profissional adequados no processo de enfrentamento e convivência com a patologia. 

 A construção, durante a internação, de uma relação de respeito, sinceridade, interesse, 

cuidado e atenção é fundamental para a manutenção do vínculo entre gestante e equipe de 

Enfermagem e para a diminuição da ansiedade gerada pela gravidez de risco. Assim, através 

da interação é possível estabelecer a participação desta mulher na assistência, acolhendo-a e 

respeitando-a como um ser autônomo e digno. 

  

2.5 – Educação em saúde e autocuidado na gravidez 

 

A definição de saúde vem sendo aperfeiçoada a cada dia, sendo que saúde em sua 

definição mais holística significa o bem-estar biopsicossocial, espiritual e cultural, com 

evidência nos fatores culturais e na religiosidade como influenciadores na qualidade de vida 

das pessoas (BRASIL, 2008, p. 21). 

A atual legislação brasileira considerada a saúde com o resultado de fatores 

condicionantes e determinantes. São eles: alimentação, moradia, saneamento básico, meio 

ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais. 

Em relação aos órgãos que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS), a legislação impõe o 

dever de identificar esses fatores; ao Governo, o de formular políticas públicas de acordo com 

o modo de vida da população, competindo ao estado a garantia da saúde do cidadão, assim 
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como da coletividade. Não menos importante, existe também a responsabilidade própria que 

cada pessoa tem de cuidar de sua saúde e contribuir para a saúde coletiva (BRASIL, 2008, p. 

21). 

De acordo com Brasil (2007, p. 1), no Caderno de Educação Popular e Saúde, a 

educação em Saúde deve estar presente em todos os serviços oferecidos pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS). Constitui uma prática transversal, proporcionando a articulação entre todos 

os níveis de gestão do sistema. 

Nesse sentido, Brasil (ibidem, p. 1), no Caderno de Educação Popular e Saúde, 

enfatiza que: 

 

Tais práticas devem ser valorizadas e qualificadas a fim de que contribuam cada vez 
mais para a afirmação do SUS como a política pública que tem proporcionado maior 
inclusão social, não somente por promover a apropriação do significado de saúde 
enquanto direito por parte da população como também pela promoção da cidadania. 
 

A educação para a saúde pode ser entendida como um conjunto de conhecimentos e 

práticas que visam a promoção da saúde e a prevenção de doenças e agravos. Possibilita a 

compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença pela população e, com isso, 

oferece meios para a adoção de novas condutas e hábitos de saúde.  

O objetivo da educação para a saúde é possibilitar aos indivíduos a capacidade de 

fazer escolhas mais saudáveis, enquanto a promoção da saúde tenta fazer com que as escolhas 

mais saudáveis sejam também as mais simples. Com isso, a educação para a saúde e a 

promoção da saúde estão relacionadas, visto que a promoção da saúde depende da 

participação de uma população bem informada e a educação para a saúde é uma ferramenta 

fundamental nesse processo (BRASIL, 2008, p. 23). 

Com isso, os indivíduos passam a dispor de saberes, habilidades e competência para 

agir adequadamente sobre os determinantes de saúde, com capacidade para desenvolver o 

autocuidado. 

Diante disso, o Manual de Educação em Saúde do Ministério da Saúde (ibidem, p. 25) 

afirma que: 

 

Autocuidado é cuidar de si mesmo, buscar quais são as necessidades do corpo e da 
mente, melhorar o estilo de vida, evitar hábitos nocivos, desenvolver uma 
alimentação sadia, conhecer e controlar os fatores de risco que levam às doenças, 
adotar medidas de prevenção de doenças. Todas essas ações visam à melhoria da 
qualidade de vida. 
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Através das habilidades e competência para autocuidarem-se, os indivíduos são 

capazes de avaliar e refletir sobre as situações, e agir de maneira orientada e determinada, a 

partir de suas necessidades.  

Para Foster1

                                                           
1 Foster PC, Benett AM. Dorothea E. Orem. In: George JB, editor. Teorias de enfermagem; os fundamentos da prática profissional. 4a Ed. 
Porto Alegre: Artmed; 2000. P. 81-101. 

 et al. (2000) apud Reberte (2008, p. 18), o autocuidado é entendido como 

o desempenho ou prática de atividades que os indivíduos realizam em seu benefício para 

manter a vida, a saúde e seu bem-estar. Nesse processo existe uma ação, que é a capacidade 

humana ou o poder de engajar-se no autocuidado.  

Inúmeros fatores condicionantes básicos podem afetar essa capacidade, como idade, 

sexo, fatores do sistema familiar, padrões de vida, adequação e a disponibilidade de recursos, 

que podem gerar demandas por autocuidado. Este inclui ações a serem desempenhadas por 

algum tempo, para preencher exigências do autocuidado, provocando resultados benéficos a 

essas pessoas (ibidem, p.18). 

A gestação de alto risco pode apresentar-se como um dos fatores que afetam a 

capacidade de autocuidado dos indivíduos, pois caracteriza-se por um processo complexo, que 

se estende também ao companheiro, familiares e sociedade, além de prejuízos físicos e 

emocionais para a mulher.  

Para que o autocuidado seja eficiente e seguro, além de somente acessível e 

econômico, é fundamental que o desenvolvimento da capacidade do indivíduo e da 

coletividade para que o autocuidado seja constante. Assim, o autocuidado pode ser 

considerado um fator importante para o cuidado à saúde, no entanto, deve ser complementado 

por auxílio profissional e técnico (ibidem, p. 25). 

A enfermagem, por meio do conhecimento, deverá selecionar ações eficientes de 

acordo com as particularidades de cada gestante, com o objetivo de ajudá-las a obterem bons 

resultados e a melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar, em benefício de si mesmas. 

Com isso, Brasil (2008, p. 25) no Manual de Educação em Saúde enfatiza que: 

 

O indivíduo ao adquirir um hábito positivo em relação a sua doença, ele sai do status 
de desinformação e dependendo do próprio desejo de querer mudar ou agir ele pode, 
além de se informar, interessar-se, envolver-se e finalmente tornar-se atuante no 
processo de transformação. Isto pode mudar a história da doença na população 
afetada. 
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Com a educação em saúde voltada para o autocuidado, as gestantes aprendem, trocam 

informações, transformam-se, decidem, desenvolvem suas potencialidades, tornando-se 

protagonistas de suas vivências. Para tanto, a equipe de Enfermagem deve conhecer as 

modificações que ocorrem no organismo da grávida, as patologias e intercorrências 

associadas à gestação e os desconfortos que podem surgir, em graus variados em cada mulher, 

com o objetivo de instituir medidas de prevenção, conforto ou alívio, de acordo com cada 

caso. 

 

Higiene Corporal 

Na gestação, não é contraindicado o banho diário e outras medidas de higiene pessoal. 

Recomenda-se o banho de chuveiro, visto que os banhos de imersão, quentes ou prolongados 

podem provocar vertigem e desmaio. Estão proibidas as irrigações vaginais. A higiene da 

região genitoanal merece especial atenção, devido ao aumento da umidade. Os dentes e a 

gengiva também devem ser adequadamente higienizados (REZENDE e MONTENEGRO, 

2011, p. 156). 

 

 Vestuário 

As roupas devem ser largas, confortáveis e condizentes com a temperatura. O uso de 

sutiã é recomendado, principalmente quando houver grande desenvolvimento mamário. Para a 

prevenção de varizes e diminuição da dor nos membros inferiores, deve-se estimular o uso de 

meia calça elástica de média compressão. Os sapatos indicados são aqueles com solado reto e 

antiderrapante, do tipo “Anabela”, pois estimulam a circulação dos membros inferiores ao 

caminhar, reduzindo o edema, a formação de varizes e a dor (ibidem, p. 156). 

 

Alimentação 

 Durante a gravidez, devem-se excluir alimentos que possam conter teratógenos ou 

estejam contaminados por listeriose (leite não pasteurizado, patês, queijos fermentados) ou 

toxoplasmose (carne mal cozida ou alimentos contaminados através do solo). São 

recomendados pão, outros cereais e batata; frutas e vegetais, leite e derivados, carne e peixe, 

alimentos contendo gordura e alimentos e bebidas contendo açúcar, sendo que estes últimos 

devem ser consumidos com moderação (ibidem, p. 160). 

 A alimentação deve estar de acordo com as particularidades e com a patologia 

apresentada pela gestante de risco. 

 



42 

 

Náuseas e Vômito 

 A maioria das mulheres experimenta náuseas e vômitos durante a gestação, 

sintomatologia que geralmente desaparece entre as 16a e 20a semanas. Esses sintomas podem 

persistir em uma parcela menor de mulheres, sendo que algumas podem apresentar a forma 

mais grave, chamada hiperêmese gravídica, caracterizada por vômito intratável, com redução 

ponderal, desidratação e distúrbio eletrolítico (REZENDE e MONTENEGRO, 2011, p. 163). 

 Nesse caso, a dieta merece especial atenção: a gestante deve ser orientada a realizar 

refeições frequentes, em pequenas porções (6 vezes ao dia) e evitar ficar com o estômago 

vazio (ibidem, p. 163). 

 

Sialorréia ou Ptialismo 

 A salivação excessiva, que geralmente ocorre no início da gravidez, pode ser 

incômoda, principalmente quando associada à náusea. A mulher deve ser orientada a ingerir 

alimentos cítricos e gelados (ibidem, p. 163). 

 

Pirose 

 A pirose constitui queixa comum nas últimas semanas da gestação, devido ao refluxo 

do conteúdo estomacal para o esôfago e à pressão do útero sobre o estômago, causando certo 

grau de hérnia de hiato. O uso de antiácidos deve ser desencorajado, por levarem ao efeito 

rebote. (ibidem, p. 163). 

 A gestante deve ser orientada a mastigar lenta e completamente os alimentos, manter 

uma dieta equilibrada e informar ao profissional de saúde caso o sintoma persista. 

 

Constipação 

 É um desconforto comum na gravidez, devido à diminuição da motilidade intestinal, 

pela ação dos hormônios esteróides e pressão do útero grávido sobre os intestinos. São 

recomendados alimentos que formam resíduos, como legumes e vegetais folhosos, 

substâncias ricas em fibras, frutas cítricas, mamão e ameixa; além da ingesta hídrica. Os 

exercícios físicos leves, como a deambulação, também podem ajudar na diminuição do 

sintoma (ibidem, p. 163). 
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Hemorróidas 

 Para prevenir o aparecimento de hemorróidas, a constipação deve ser combatida, além 

de evitar o atrito anal através do uso de papel higiênico. Após evacuar, é importante a 

utilização de duchas higiênicas, para a limpeza do ânus (REZENDE e MONTENEGRO, 

2011, p. 164). 

 Para o controle do aparecimento de hemorróidas, assim como de varizes nos membros 

inferiores, a mulher deve evitar o sobrepeso, realizar uma alimentação rica em fibras para 

evitar a constipação, evitar o ortostatismo prolongado permanecer muito tempo sentada; 

quando possível, deambular ou realizar exercícios físicos leves e evitar fazer força em 

demasia para evacuar. 

 

Varicosidades 

 As varicosidades ocorrem com mais frequência nas multíparas, devido à fraqueza das 

paredes musculares das veias, aumento da pressão venosa nos membros inferiores, mau tônus 

muscular e falta de atividade física. Geralmente são acompanhadas por dor, edema, ulceração 

e pode provocar até mesmo graves complicações, como a tromboflebite e a flebotrombose. 

Podem aparecer nos membros inferiores e na região vulvovaginal (ibidem, p. 164). 

 Como medidas paliativas, a gestante deve ser orientada a evitar o ortostatismo 

prolongado, deitar-se com as pernas suspensas acima do nível do corpo, usar meias calças 

elásticas de média compressão, que devem ser colocadas com as pernas elevadas, após o 

esvaziamento das veias. As meias devem ser utilizadas durante todo o período de 

deambulação, no entanto, durante o descanso, podem ser retiradas por intervalos de 30 

minutos, várias vezes ao dia (ibidem, p. 164). 

 

Edema 

 Na gravidez, o edema geralmente está limitado aos tornozelos e decorre do aumento 

da pressão capilar dos membros inferiores. Quando a pressão na veia cava pelo útero 

gravídico diminui, situação em que a gestante encontra-se em decúbito lateral, o edema é 

reduzido, assim como ocorre durante a noite. O edema gravitacional não está relacionado ao 

acúmulo de sódio e água (ibidem, p. 164). 

 Na avaliação do edema, é importante a diferenciação entre o edema comum da 

gravidez e o edema generalizado. O edema generalizado caracteriza-se por aumento de peso 

repentino, engrossamento dos dedos, face volumosa e deposição de água na metade superior 

do corpo. Esse estado pode ser observado na toxemia gravídica, em que a gestante apresenta 
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hipertensão e proteinúria. Na ausência desses sinais, o edema generalizado pode constituir 

apenas um exagero da retenção de sódio (REZENDE e MONTENEGRO, 2011, p. 164). 

 A gestante deve ser orientada a aumentar a ingesta hídrica, usar meia calça elástica, 

deambular e repousar com os membros inferiores elevados. 

 

Cãibras 

 As cãibras são comuns nos últimos meses da gestação, nos músculos da panturrilha. 

São desencadeadas pelo estiramento repentino da musculatura das pernas, além da fadiga das 

extremidades. A gestante deve realizar uma alimentação rica em potássio, presente na banana 

e laranja, e cálcio (ibidem, p. 164). 

 

Fadiga  

 A mulher grávida é por si só predisposta a apresentar fadiga, principalmente nas 

últimas semanas, devido às alterações posturais e ao aumento do peso. A anemia deve ser 

investigada e afastada. É recomendado períodos de repouso durante o dia (ibidem, p. 164). 

 

Tonteiras e Vertigens 

 A instabilidade vasomotora, associada à hipotensão ortostática, causa insuficiência 

sanguínea cerebral transitória, devido ao acúmulo de sangue nos membros inferiores, na 

região pélvica e no território esplâncnico, assim como a tendência hipoglicemiante entre as 

refeições, são causas de tonteiras e vertigens (ibidem, p. 164). 

 A gestante deve ser orientada a realizar pequenas refeições ao longo do dia para evitar 

a hipoglicemia, evitar mudar repentinamente de posição, levantar-se lentamente e evitar 

ambientes quentes e com intensa circulação de pessoas. 

 

Síndrome Dolorosa 

 Pode ocorrer dor nas regiões abdominal baixa e lombossacra. A dor em região 

abdominal baixa é referenciada como dor em baixo-ventre, na prega inguinal, devido à 

pressão do útero nas estruturas pélvicas de sustentação e na parede abdominal, tensão dos 

ligamentos redondos, relaxamento das articulações pélvicas, contrações de Braxton-Hicks, 

gases, distensão e cólicas intestinais. As dores na região lombossacra são mais comuns no 

último trimestre, em virtude da embebição das articulações sacroilíacas, na fadiga, alterações 

posturais e o crescimento do ventre (ibidem, p. 164). 
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 A gestante deve ser orientada a repousar de acordo com a necessidade, utilizar cintas 

próprias para gestantes se necessário (REZENDE e MONTENEGRO, 2011, p. 164). 

Além disso, deve dormir em colchão firme, solicitar massagem nas costas e utilizar 

sapatos apropriados. 

 

Sintomas Urinários 

 No início e no final da gestação, é habitual a ocorrência da frequência e da urgência 

urinária. No 1º trimestre, a pressão exercida pelo útero grávido sobre a bexiga é o fator 

desencadeante; já no final da gestação, o contato da apresentação fetal pode causar esses 

sintomas (ibidem, p. 164). 

 A gestante deve ser orientada a esvaziar constantemente a bexiga, não ingerir muita 

água no período noturno antes de deitar-se, usar absorventes perineais se necessário e a 

observar e comunicar a um profissional de saúde o aparecimento de dor ou ardência ao urinar. 

 

Leucorréia 

 Durante a gestação, é comum o aumento da secreção vaginal de muco, apresentando-

se como um corrimento esbranquiçado, leitoso, com ausência de irritação. Devido às 

alterações na acidez vaginal, é freqüente a inflamação por monília. Nesse caso, o corrimento 

será acompanhado por prurido e disúria (ibidem, p. 165). 

 Algumas mulheres, durante a gravidez, podem apresentar vaginoses bacterianas, que 

são causa de parto prematuro (ibidem, p. 165).  

A gestante deve cultivar hábitos higiênicos adequados, não realizar duchas vaginais e 

comunicar ao profissional de saúde no caso de mau-cheiro, coceira e alterações na cor e 

características do corrimento. 

 

Atividade Sexual 

 Nas gestantes que apresentam risco de abortamento ou parto pré-termo, a atividade 

sexual deve ser evitada (ibidem, p. 157). 

 

Esportes 

No diabetes gestacional, quando os níveis aceitáveis de glicemia não são obtidos pela 

dieta, a prática de exercícios pode funcionar como terapia coadjuvante. No entanto, existe a 

possível relação entre o exercício físico em excesso, a dieta deficiente e o crescimento 

intrauterino restrito (CIUR) (ibidem, p. 157). 
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As atividades que apresentam risco de queda ou de trauma abdominal não devem ser 

praticadas durante a gravidez, assim como o mergulho em profundidade que exija 

descompressão, pois pode crescimento intrauterino restrito (CIUR), parto prematuro ou 

abortamento. Os exercícios recomendados são caminhada, natação e ciclismo. Corrida, tênis e 

treinamento de força podem ser realizados com moderação por mulheres que já praticavam 

essas modalidades (REZENDE e MONTENEGRO, 2011, p. 157). 

Durante a prática de exercícios, a gestante deve beber água para evitar a desidratação e 

interromper o exercício em caso de sangramento ou perda de líquido por via vaginal, dor no 

peito, tonteira, dor de cabeça, fraqueza muscular, dor ou edema na panturrilha, contrações 

uterinas e diminuição dos movimentos fetais (ibidem, p. 157). 

 

Fumo e Álcool 

 O tabagismo causa o hipodesenvolvimento fetal e parto prematuro; com isso, aumenta 

as taxas de mortalidade perinatal. O alcoolismo crônico causa malformações congênitas em 

30% dos casos, como microcefalia e retardo no desenvolvimento intelectual. A mulher deve 

ser orientada e encorajada a não fumar e a não consumir bebidas alcoólicas durante a gravidez 

(ibidem, p. 157). 

O planejamento e os cuidados de enfermagem devem ser orientados pelas diferentes 

fases da gravidez, grau de conhecimento da gestante, condições físicas e emocionais, 

habilidades e recursos necessários ao equilíbrio do organismo e manutenção da vida, saúde e 

bem-estar. 

 Com a presença autêntica da equipe de Enfermagem, através de uma relação de 

sinceridade, afeto, cuidado e assistência provida de orientação, é possível amenizar os 

desconfortos, ansiedades, temores e angústias provenientes das patologias/intercorrências, da 

terapêutica e do processo de hospitalização. Esse vínculo pode ser construído através da 

assistência técnica de qualidade, assim como da construção de um espaço em que 

profissionais de enfermagem e gestante troquem saberes e informações visando à promoção à 

saúde, o que facilitará encorajá-la a realizar ações em benefício de si e de seu filho. Ao 

realizarem ações junto às gestantes, a enfermagem promove o bom relacionamento 

interpessoal, o que reflete na assistência prestada, bem como na saúde dessas mulheres. 

 Através da educação em saúde para o autocuidado, a enfermagem possibilita às 

gestantes tornarem-se sujeitos de suas vivências, para além do processo gestacional. A 

assistência em saúde baseada no holismo, com o cuidado do “ser inteiro”, em suas dimensões 
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físicas e emocionais, e a busca pela boa qualidade da assistência, por meio de relações mais 

humanas, sempre será a tarefa do profissional de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
3 – METODOLOGIA 
 

A metodologia para a construção do presente estudo se baseou na pesquisa do tipo 

estudo de caso, de caráter exploratório, com abordagem qualitativa. A opção por este desenho 

se deu em função das exigências do trabalho baseado na comunicação e na compreensão de 

situações particulares de um determinado grupo.  

De acordo com Gil (2002, p. 54), o estudo de caso “consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento”. 

Ainda para o autor, a pesquisa exploratória “têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” 

(ibidem, p. 41). 

 Segundo o método qualitativo, Minayo (2002, p. 21) define que: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
 

 Com isso, é possível perceber que o pesquisador deve ser capaz de identificar e 

interpretar dados não-mensuráveis como sentimentos, sensações, percepções e pensamentos 

de um determinado grupo de indivíduos em relação a um assunto específico. 

 Ao mesmo tempo, esta modalidade metodológica apresenta-se como uma abordagem 

holística dos fatos humanos, que são considerados em sua totalidade, ou seja, não podem ser 

explicados ou estudados apenas por suas partes isoladamente (JODELET, 2003, p. 139-162). 

 Ainda segundo a perspectiva de Jodelet (ibidem, p. 139-162), esta vertente 

metodológica apresenta três aspectos particulares e, por essa razão, pode ser considerada a 

mais utilizada nas ciências humanas, que são: o interesse pelas diversas áreas deste mesmo 

campo científico, a possibilidade de aplicar várias técnicas a diferentes aspectos da realidade, 
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como o social, o cultural e o psicológico e o fato de permitir estudar as condutas humanas em 

um determinado espaço social e cultural. 

 A necessidade de trabalhar com uma abordagem qualitativa surgiu quando o estudo 

propôs como objeto a percepção de gestantes hospitalizadas acerca das ações da equipe de 

Enfermagem no incentivo ao autocuidado, sendo estas mulheres sujeitos com vivências únicas 

durante o processo de gestar e da hospitalização.  

 Para a realização dessa pesquisa foi necessária a inserção da pesquisadora no campo 

de estudo, que utilizou como cenário a enfermaria para gestantes de alto risco, da Maternidade 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF), situado na cidade de Niterói, no 

estado do Rio de Janeiro.  

Para tanto, solicitou-se autorização formal ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, conforme preconiza a Resolução nº 196/96 (BRASIL, 

1996) do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que assegura os direitos e deveres da 

comunidade científica, dos sujeitos da pesquisa e do Estado, no dia 17 de novembro de 2011, 

sob o nº 360/11. Sendo aprovada no dia 2 de dezembro de 2011 (ANEXO 1). 

 Os sujeitos identificados para a participação desse estudo foram mulheres gestantes, 

internadas na respectiva unidade hospitalar devido a patologias ou intercorrências associadas 

à gravidez. Para tanto, a participação das mesmas foi realizada de acordo com o número de 

gestantes de alto risco que estiveram internadas no período da coleta de dados, de março a 

abril do ano de 2012, e com os critérios de inclusão e exclusão do estudo postos a seguir.

 Diante disso, a pesquisa teve 10 gestantes como sujeitos, tendo sido utilizado como 

critérios de inclusão no estudo mulheres que aceitaram participar, com condições físicas e 

emocionais para isso e com idade acima de 19 anos, internadas na unidade de Maternidade do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Os critérios de exclusão quanto à participação 

foram a falta de condições físicas e emocionais e idade inferior a 19 anos. 

 A participação das mulheres gestantes foi voluntária e, no momento em que aceitaram 

a contribuir com o estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A), que fornece as informações necessárias sobre o estudo, prezando pelo 

respeito à dignidade, à autonomia e ao anonimato do ser humano, para que os sujeitos tenham 

uma participação voluntária, espontânea e consciente. 

 Destacamos que a pesquisa não causou nenhum malefício às participantes, pois a 

técnica de coleta de dados não implicou agravos à integridade das gestantes, além de ser 

respeitado o anonimato e a confidencialidade das falas dos sujeitos.  
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 Para coletar os dados da pesquisa, utilizamos a entrevista semi-estruturada, com base 

em um roteiro (APÊNDICE B), tendo início no dia 15 de março de 2012 e encerramento no 

dia 09 de abril de 2012,  de acordo com o Cronograma (APÊNDICE C). 

 A entrevista semi-estruturada combina questões abertas e fechadas, levando à 

construção de um roteiro, que contém somente os tópicos que contemplam a abrangência das 

informações que o pesquisador visa obter, com o objetivo de orientar o andamento da 

interlocução. Esse modelo de entrevista permite a flexibilidade nos temas e nas conversas 

trazidas pelo entrevistador (MINAYO, 2007, p. 191). 

 A entrevista foi antecedida de uma conversa informal para a apresentação e 

ambientação, com o intuito de favorecer uma relação de confiança entre as entrevistadas e a 

pesquisadora, e para a realização das mesmas, foi utilizado um gravador do tipo MP3.   

Para a preservação do anonimato, nos referimos às mulheres como “Gestante”, 

seguido do número referente à ordem da realização das entrevistas. 

A coleta de dados foi interrompida no momento em que houve a repetição das falas 

nas entrevistas, após análise contínua dos dados para a identificação das repetições. 

 Os dados coletados nesta pesquisa foram inicialmente transcritos na íntegra e 

posteriormente analisados qualitativamente, sendo utilizadas as técnicas metodológicas de 

análise de conteúdo, segundo os pressupostos teóricos de Bardin, que define a análise de 

conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das mensagens e indicadores 

que permitam a interferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2009, p.44). 

Portanto, a análise de conteúdo do material coletado ocorreu em três etapas, conforme 

o pressuposto de Bardin (ibidem, p. 37-46): 

• Ordenação dos dados: transcrição dos dados obtidos na íntegra, releitura do material e 

organização dos depoimentos; 

• Classificação dos dados: reconhecimento e definição das unidades e agrupamento de 

acordo com os temas; 

• Análise final: relacionar os dados com os conceitos discutidos, de acordo com os 

objetivos propostos para o estudo. 

A partir disso, para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos os dados coletados 

analisando-os à luz das referências bibliográficas selecionadas. 
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É válido ressaltar que este estudo buscou respeitar os princípios éticos, que são 

fundamentais para a pesquisa, que incluem: o não causar danos ao sujeito; a revelação dos 

achados em função de fidedignidade; a justiça, que diz respeito ao tratamento justo; a 

privacidade e a garantia do anonimato dos sujeitos do estudo e o respeito à sua autonomia 

(POLIT e HUNGLER, 1995, p. 291-309). 

O esperado, com a finalização desta pesquisa, foi contribuir com a Enfermagem, 

visando à melhoria da qualidade assistencial prestada à cliente gestante, a partir de um melhor 

planejamento do cuidado, tornando possível compreender a mulher com sensibilidade, o seu 

modo de vida, com base na escuta sensível e no diálogo, valorizando a dignidade dos sujeitos, 

principalmente nessa fase única da vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

O estudo foi realizado a partir da interação com 10 gestantes, da enfermaria para 

gestantes de alto risco, da Unidade de Internação da Maternidade do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal Fluminense (UFF), no período de março a 

abril de 2012, após prévio consentimento da referida Instituição. 

Por meio das entrevistas semi-estruturadas descrevemos a caracterização dos sujeitos. 

As gestantes do estudo, na sua maioria, exercem a função de donas-de-casa (70%), 

sendo também referidas as funções de manicure (10%), atendente (10%) e promotora de 

vendas (10%).  

De acordo Brasil (2000, p. 14) no Manual de Gestação de Alto Risco, a ocupação da 

mulher pode representar um fator de risco gravídico, como esforço físico, cargas horárias 

extensas, rotatividade de horário e exposição a agentes nocivos e estresse.  

Através dos discursos foi possível identificar que a maioria das gestantes entrevistadas 

não exerce atividades fora do lar; porém, as atividades domésticas podem constituir um fator 

de risco gravídico, de acordo com as atribuições de cada uma. 

Suas idades se concentravam na faixa dos 20 aos 44 anos, sendo que 70% 

encontravam-se com idade inferior a 35 anos e 30% com idade superior a 35 anos.  

Segundo Brasil (ibidem, p. 14) no Manual de Gestação de Alto Risco, gestações em 

mulheres com idade inferior a 17 anos e superior a 35 anos correspondem a fator de risco para 

a gestação.  

Com isso, mulheres com estas faixas etárias podem estar propensas a complicações 

durante a gestação e/ou no período pós-parto, assim como seus filhos. 

Dentre as gestantes, 50% eram negras, 30% eram brancas e 20% eram pardas.  

Em relação à escolaridade das gestantes pesquisadas, 60% afirmaram ter o 2º grau 

completo e 40%, o 2º grau incompleto.  
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Ainda de acordo com Brasil (ibidem, p. 14) no Manual de Gestação de Alto Risco, a 

baixa escolaridade apresenta-se como condições individuais e sócio-demográficas 

desfavoráveis para as mulheres na gravidez.  

A escolaridade da gestante pode ser considerada um indicador do nível 

socioeconômico e constitui fator importante para os índices de saúde maternos, uma vez que 

este está relacionado ao acesso à informação e, consequentemente, à saúde. 

Entre elas, 50% viviam em união consensual, 30% eram casadas e 20% eram solteiras. 

Conforme Brasil (2000, p. 14) no Manual de Gestação de Alto Risco, a situação 

conjugal insegura é apresentada como fator de risco gravídico.  

O relacionamento instável pode predispor o risco na gravidez e agravar complicações 

obstétricas; no entanto, a gestação de mulheres que vivem com seu companheiro é favorecida, 

com a possibilidade de o casal dividir responsabilidades e sentimentos e, com isso, 

proporcionar resultados positivos para a mãe e o bebê. 

As gestantes, em sua maioria, apresentavam renda familiar de 1 a 2 salários mínimos 

(80%), sendo que a minoria vivia com 3 a 4 salários mínimos (20%).  

Vido (2006, p. 47) afirma que as desigualdades econômicas determinam o processo 

saúde-doença dos indivíduos; com isso, as pessoas com condições de vida precárias são mais 

vulneráveis em relação às outras.  

Assim, a renda familiar baixa pode prejudicar o suprimento das necessidades básicas 

de seus membros, ocasionando a deficiência do estado de saúde das gestantes. 

Quanto à paridade, 50% delas eram primíparas e 50% multíparas, com idade 

gestacional em torno de 28 a 39 semanas, sendo que 20% delas apresentavam história de 

abortamento anterior.  

Segundo Brasil (2000, p. 14) no Manual de Gestação de Alto Risco, a nuliparidade, a 

multiparidade e o abortamento habitual são fatores da história reprodutiva anterior da mulher 

que constituem risco para a gravidez atual. 

O abortamento apresenta diversas condições como possíveis fatores causais, dentre 

elas, fatores do organismo materno, que podem prejudicar o desenvolvimento da gestação.   

Os motivos da internação das gestantes incluíam os diagnósticos de diabetes mellitus 

tipo 2 (30%); diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial (20%); hipertensão arterial (10%); 

hipertensão arterial e amniorrexe prematura (10%); cardiopatia reumática (10%); lúpus 

sistêmico e trabalho de parto (10%) e feto com malformação congênita (10%). 
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Para Brasil (2000, p. 14) no Manual de Gestação de Alto Risco, a amniorrexe 

prematura, a hipertensão arterial, as cardiopatias e as doenças autoimunes correspondem a 

doenças obstétricas e intercorrências clínicas que levam ao risco gravídico.  

As pacientes foram receptivas durante a pesquisa e, em sua maioria, demonstravam face 

alegre. Apresentavam o vestuário apropriado à gestação (roupas largas, limpas, leves e sapatos 

baixos) e bom aspecto higiênico (pele, cabelos e unhas limpos). 

Os discursos foram transcritos na íntegra, à medida que foram coletados. A partir da 

releitura do material, foi possível a organização dos depoimentos e posteriormente, permitiu a 

convergência das falas e a demarcação de unidades. 

A definição dessas unidades possibilitou a construção de categorias, assim como a 

ampliação do conhecimento em relação à experiência das gestantes de alto risco 

hospitalizadas em relação à assistência de Enfermagem quanto ao autocuidado, assim como a 

percepção do processo da gestação e as modificações na vida da mulher/mãe. 

No decorrer da apresentação das falas, para a preservação do anonimato, nos referimos 

às mulheres como “Gestante”, seguido do número referente à ordem da realização das 

entrevistas. 

 

4.1 - A gestante hospitalizada percebendo-se como mulher  

 

A seguinte unidade descreve os sentimentos experienciados pelas mulheres na 

gestação de risco, as transformações a nível corporal, as adaptações do organismo à gravidez, 

como também as alterações de seus papéis sociais.  

As falas centram-se nas descrições do que é “ser mulher” no processo da gestação de 

risco, assim como representam a gravidez e o que esse período significa em suas vivências. 

Diante disso, de acordo com as entrevistas realizadas com as gestantes, para atender ao 

primeiro objetivo do estudo que versa sobre como a gestante hospitalizada percebe-se como 

mulher, emergiram quatro categorias: A Expressão de Sentimentos na Gestação de Alto 

Risco; A Experiência do Corpo – Ver e Sentir; As Modificações do Organismo Materno e As 

Alterações dos Papéis Sociais. 

 

A Expressão de Sentimentos na Gestação de Alto Risco  
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 Na primeira categoria, apreende-se que a gestação gera diversos tipos de sentimentos e 

que as mulheres reconhecem modificações em si mesmas, incluindo atributos como sensível, 

animada, completa, realizada, feliz, responsável, desanimada, preocupada, triste, chorona e 

inútil, reforçando a ideia de que cada gravidez é uma condição única para cada mulher, 

evidenciando uma transição onde há transformações a nível corporal e a nível psíquico; no 

entanto, isto não ocorre de maneira uniforme (ZUGAIB e SANCOVSKI, 1994, p. 97).  

A gestação é marcada por modificações biológicas, psicológicas e sociais na vida da 

mulher; no momento em que esta é associada ao risco, reforça-se a fragilidade e a 

instabilidade emocional.  

 

Tem dia que eu estou animada. Tem dia que eu não estou. Tem dia que eu estou de 

bom humor. Tem dia que eu não estou. Também estou muito sensível, não sei por que. 

Mas para tudo eu quero chorar. Acho que é por causa do meu estado de saúde 

(Gestante 1).  

 

Ah como mulher eu estou péssima. Na gravidez eu choro muito, à toa. Qualquer coisa 

me magoa (Gestante 4). 

 

 Duas mulheres mostraram-se apreensivas quanto ao seu estado de saúde e do feto. 

Durante a gestação de risco, a mulher experiencia situações de estresse devido aos riscos aos 

quais a própria mulher e seu filho estão submetidos, ao medo da morte, ao receio em criar 

expectativas sobre a gravidez e o filho, à culpa por não conduzir a gravidez de forma normal e 

à falta de controle sobre o próprio corpo e a gravidez (ZAMPIERI, 2001, p. 142), o que 

pudemos evidenciar nos seguintes discursos: 

 

Estou preocupada. Eu já vou operar. Não sei se hoje ou amanhã. Aí vai tirar o neném, 

entendeu? E eu ainda estou com oito meses. O meu outro filho está com a avó. Eu fico 

preocupada, né. Com ele lá. Ainda mais eu aqui do jeito que estou (Gestante 3). 

 

[...] Estou triste porque o meu neném rompeu a bolsa e meu neném ainda está 

prematuro. Tem que esperar para ver o que vão fazer [...], minha preocupação é essa. 

Será que vai nascer com vida? Será que não vai? Eu planejei tudo e de repente, né 

(Gestante 5). 
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 Em relação à hospitalização, três gestantes relataram as dificuldades desse processo. 

Nesse caso, enfatiza-se a ideia da passividade da mulher frente à sua condição, além do 

período de internação, que exige da gestante a adaptação ao ambiente hospitalar e a novos 

hábitos. 

 

Sou uma mulher que gosto de cuidar da minha casa, do meu esposo. Estar internada é 

um pouco chato. Sair da minha rotina desse jeito. Mas é por uma causa nobre 

(Gestante 2). 

 

Eu já estou de licença maternidade, por causa do alto risco da gravidez. Mas hospital 

assim é muito ruim de ficar (Gestante 3). 

 

A hospitalização pode provocar modificações no ritmo familiar da mulher, como o 

distanciamento do domicílio, da família e do trabalho, além de sentimentos como medo, 

ansiedade e solidão (ZAMPIERI, 2001, p. 142). 

Segundo Brasil (2000, p. 16) no Manual da Gestação de Alto Risco, a hospitalização, 

que é tão comum, assim como por vezes necessárias na gestação de risco, consiste em um 

fator estressante adicional, pois conscientiza a grávida de sua patologia ou agravo, ocorre o 

afastamento do contexto familiar e uma suposta perda da autonomia sobre a gravidez e sobre 

o seu corpo. 

 No discurso de uma das gestantes, fica claro o sentimento de dependência e as 

limitações acarretadas pela gestação de risco.  

 

Na minha situação eu me sinto, vamos dizer assim, inútil né, porque eu dependo das 

pessoas, em casa da minha família. Aqui no hospital eu não querendo incomodar, eu 

fico aqui quietinha na minha [...]. A gente fica frustrada quando fica doente. [...] eu 

tenho uma limitação muito grande com muitas coisas, ai eu fico frustrada com várias 

situações, principalmente com relação à minha saúde (Gestante 9). 

 

Para Zampieri (2001, p. 141), a gravidez de risco “é uma experiência estressante em 

razão dos riscos a que estão submetidos o feto e a mãe, os quais interrompem o curso normal 

da gravidez e repercutem em todo o contexto familiar”. Caracteriza-se por profundas e 
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complexas transformações biológicas, fisiológicas e psicológicas, tanto para a mulher quanto 

para sua família, gerando sentimentos de fragilidade e submissão por parte da gestante. 

 No entanto, a condição do risco não impede que a mulher viva a gravidez com alegria 

e satisfação. 

 

[...] Eu me vejo completa, eu me vejo uma mulher realizada, feliz, com sentido. Parece 

que minha vida agora tem sentido. Antes eu não queria, tinha medo de ser mãe [...] 

estou me sentindo a mulher mais feliz do mundo, mais realizada, porque [...] agora eu 

estou preparada para dar minha vida pra outra pessoa (Gestante 7). 

  

 Cada mulher constitui um ser único, com percepções e idealizações pessoais do que é 

ser-mulher e ser-mãe, construídos a partir do seu contexto cultural, social e familiar, os quais 

possuem forte influência na adoção do novo papel e na vivência de forma plena da 

maternidade. 

 A percepção de que um ser está se desenvolvendo em seu ventre permite à gestante 

sentimento de responsabilidade, no momento em que se reconhece como mãe, e seu filho 

como um ser que ela terá de proteger.  

 

Para mim essa é uma experiência nova né, porque eu nunca tinha passado por isso, 

então por um lado é esquisito, mas por outro eu to achando bem legal, ter uma pessoa 

que eu vou proteger, ter um filho só meu. [...] eu acho que eu estou mais responsável 

(Gestante 10). 

 

A gravidez, enquanto processo, possibilita uma nova vida à mulher, o desempenho de 

novos papéis e responsabilidades; com isso, consiste em um momento de transição, com a 

perspectiva de mudanças e adaptações nessa nova fase (ZUGAIB e SANCOVSKI, 1994, p. 

98). 

Á medida que as modificações da gravidez se instalam no corpo e na vida da mulher, 

funcionam como estímulo para o conhecimento e o reconhecimento de si, de seus sentimentos 

e para a formação da auto-imagem.  

 

A Experiência do Corpo – Ver e Sentir 
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A gravidez consiste em um período de várias mudanças, incluindo a percepção da 

mulher quanto ao próprio corpo, vivenciada de formas distintas por cada uma delas. Essas 

mudanças podem gerar satisfação ou até mesmo descontentamento, causando transformações 

na autoimagem e na autoestima femininas. A percepção das mudanças sentidas no corpo gera 

satisfação por uma das gestantes, como confirma o relato: 

 

[...] Eu estou feliz. Minha barriga está crescendo e aí eu estou vendo essa barrigona 

(Gestante 1). 

 

Para Zugaib e Sancovski (1994, p. 87), “o corpo grávido manifesta uma das fases de 

transformação e de transição da vida da mulher, que se incorpora à sua história anterior e cria 

condições ricas de crescimento e aprimoramento do feminino”. 

A expressão de estar grávida e o crescimento do abdome, próprio da gravidez, 

proporcionam vistas à feminilidade e reafirmam a gestação como algo que engrandece a 

condição de mulher. 

No entanto, três gestantes reconhecem as transformações negativas sentidas em 

relação ao corpo, à autoimagem e à autoestima. 

 

Tem dia que estou me sentindo bem, animada, em outros estou com a autoestima 

baixa, me sentindo feia (Gestante 2). 

 

A minha autoestima está mais ou menos né. Estou sem pintar o cabelo. Não estou me 

achando bonita, ainda mais com esse aparelho no dente. Estou doida para tirar esse 

aparelho (Gestante 3).  

 

[...] Conforme vão passando os meses a gente vai aumentando o peso, aumentando o 

tamanho [...]. Também não estou me sentindo bonita. A gente muda totalmente, eu 

mudei totalmente. Na aparência física mudei tudo (Gestante 8).  

 

Essas mulheres informaram um conflito com suas aparências corporais, devido a 

oscilações do humor, ao fato de ser contraindicado a utilização de tinturas nos cabelos durante 

a gestação e o uso de aparelho ortodôntico, além das transformações próprias da gravidez, 
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como o ganho ponderal, respectivamente, deixando evidente a vaidade feminina. Nesse 

sentido, a estética trouxe-lhes desagrado de si mesmas. 

 O corpo constitui o espaço das primeiras experiências de relação e comunicação com o 

ambiente e é a base da estruturação da identidade, representando a história de cada ser e a maneira 

como cada um se encontra na vida (ibidem, p. 87). 

A gestação pode provocar conflitos na auto-imagem e na identidade feminina, sendo 

muitas vezes considerado um período de crise na vida da mulher, com significados ora 

positivos e ora negativos; assim, o período pré-natal é um momento que modifica todo o 

complexo feminino.  

Contudo, uma das mulheres experiencia também o receio das transformações 

negativas do corpo e o medo de que as marcas da gravidez permaneçam para o resto de suas 

vidas. 

 

 [...] Estou cuidando mais do meu corpo, por causa de estria, essas coisas assim, tanto 

que na barriga não deu nenhuma. Aí eu fiquei com medo de dar estria no peito e 

depois como eu ia fazer para ir na praia né, [...]  eu não engordei e pretendo voltar 

para a academia o quanto antes, logo depois que eu tiver a criança (Gestante 10). 

 

Outra, porém, relata de maneira positiva o fato de não sentir as transformações da 

gravidez a nível corporal de forma significativa. 

 

Eu continuo a mesma coisa porque eu não engordei, não fiquei com estria (Gestante 

6). 

 

De acordo com Zampieri (2001, p. 156), “á medida que a gestante se sinta valorizada e 

satisfeita consigo, tem possibilidades de mobilizar suas potencialidades e gerar mudanças, 

possibilitando assim, vivenciar a realidade de forma mais satisfatória e feliz”. Com isso, é 

possível afirmar que quando a mulher está satisfeita consigo mesma, a capacidade e a 

disposição para o autocuidado estão aumentadas. 

Assim, é necessário destacar o valor estético do corpo, pouco abordado com as 

mulheres durante a gestação. Preocupa-se com os aspectos biológicos da gravidez, sendo 

desvalorizados os aspectos estéticos que se moldam na maternidade. 
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Além das modificações corporais, a gestação é marcada por adaptações progressivas 

do organismo materno, que possibilitam o desenvolvimento do bebê, assim como preparam a 

mulher para a maternidade. 

 

As Modificações do Organismo Materno  

 

As alterações provocadas pelas adaptações do organismo materno impostas pela 

gravidez podem ser observadas nos diversos órgãos e sistemas do corpo da mulher, estas, de 

tal forma, encontram-se entrelaçadas nos discursos. São elas: aumento do abdome, edema, 

apetite aumentado, sono excessivo, pirose, aumento ponderal e dor.  

 

[...] minha barriga está crescendo (Gestante 1). 

 

Sinto meus pés muito inchados quando eu ando (Gestante 3). 

 

[...] Estou sentindo muita azia, muita fome e muito sono, falta de ar (Gestante 4). 

 

Agora eu estou melhor, [...] mas antes eu estava um pouco frustrada [...] por causa da 

dor, porque conforme vão passando os meses a gente vai aumentando o peso, 

aumentando o tamanho. Aí começa dor aqui, dor ali [...] (Gestante 8). 

 

Na gravidez, a mulher passa por um período caracterizado por alterações bruscas e 

complexas, apresentando seu equilíbrio instável devido à maternidade. As transformações que 

ocorrem no seu organismo vão interferir no seu cotidiano, na sua relação com o meio, nos 

seus hábitos e na visão de si mesma.  

Segundo Pereira (2005, p. 43), “o desconhecimento das mulheres acerca das respostas 

do organismo materno à gravidez geralmente as impossibilita de lidar com seus respectivos 

desconfortos”. 

O conhecimento dessas respostas compete ao profissional de Enfermagem, bem como 

constituir fonte de informação para as gestantes, para que elas possam dispor de saberes sobre 

o processo gestacional, habilidades para executar o autocuidado e capacidade para agir de 

maneira adequada sob determinados desconfortos. 
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As Alterações dos Papéis Sociais 

  

A gravidez, que pode ser considerada uma fase natural na vida das mulheres, implica 

na adoção de um novo papel social – o de ser mãe, bem como na modificação de outros 

papéis já existentes, na necessidade de um novo estilo de vida e de novas responsabilidades. 

Com isso, causa modificações biológicas, psicológicas e sociais, que exigem da mulher o 

reajustamento de diversos aspectos de sua vida.  

As gestantes, em sua maioria, comentaram a modificação de seus papéis sociais, 

devido à gestação de alto risco e ao processo de hospitalização. 

Uma delas aponta sentir a maternidade através das expressões da gestação, como o 

crescimento da barriga, sendo este um momento de reorganização da mulher, no seu papel de 

mãe. Relata ainda as alterações positivas no relacionamento e apoio familiar, reforçando seu 

papel de esposa. 

 

[...] eu estou feliz. Minha barriga está crescendo e aí eu estou vendo essa barrigona. 

Meu marido está me mimando mais ainda (Gestante 1). 

 

Duas mulheres deixam claro seus papéis sociais de esposa e de mãe em suas falas. 

Retratam o afastamento do domicílio, de suas atividades e do companheiro, devido à condição 

de risco e à hospitalização.  

 

Sou uma mulher que gosto de cuidar da minha casa, do meu esposo. Estar internada é 

um pouco chato, sair da minha rotina desse jeito. Mas é por uma causa nobre 

(Gestante 2). 

 

[...] eu e meu marido tava sempre perto um do outro e agora está distante, né. É muito 

ruim [...] trabalhamos no mesmo lugar, e agora a gente ficar assim separado é muito 

ruim. [...] eu gostaria mesmo de estar lá em casa perto dos meus filhos e do meu 

marido (Gestante 5). 

 

Em decorrência da gestação de risco, podem ocorrer também conflitos e 

transformações no relacionamento com o companheiro e no ritmo familiar.  
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A minha relação com meu marido é que é muito difícil né. Não é a mesma coisa. [...] 

O meu outro filho está com a avó. Eu fico preocupada né, com ele lá, ainda mais eu 

aqui do jeito que estou (Gestante 3). 

 

Eu fico com saudade dos meus outros filhos. Fico preocupada, porque eu não sei 

como é que a pessoa está cuidando. Aí eu fico muito preocupada. Minha relação com 

meu marido está péssima, ele é muito ignorante, a gente não se dá muito bem não 

(Gestante 4). 

 

Nesses casos, a vivência da gestação de risco apresentou repercussão em todo o 

contexto familiar, com transformações negativas no relacionamento da mulher com o 

companheiro, envolvendo também o afastamento da mãe de seus outros filhos. Percebe-se 

também, no primeiro discurso, a expressão do medo pela própria vida, uma vez que 

demonstrava saber que as intercorrências poderiam causar prejuízos à sua saúde que, nas 

palavras de Zampieri (2001, p. 141), constituem um dos fatores estressantes na gravidez de 

risco. 

No entanto, uma das mulheres comenta sobre as modificações no ritmo familiar, 

porém, com foco no seu papel social de mãe, devido ao distanciamento dos outros filhos. 

 

Eu fico preocupada também, porque eu tenho dois filhos né. Aí está com os meus pais 

e com o padrasto, mas eu fico com uma saudade deles (Gestante 9). 

 

Este constitui um dos problemas enfrentados pelas gestantes durante o processo de 

hospitalização, reforçando sentimentos como a ansiedade, o medo e a angústia, o que 

prejudica suas disposições para o autocuidado.  

Uma das gestantes evidencia seu papel social de mãe, embora comente seu lado 

mulher.  

 

[...] eu me vejo uma mulher realizada, feliz, [...] parece que minha vida agora tem 

sentido. Antes eu [...] tinha medo de ser mãe, por isso eu protelei tanto, até agora com 

trinta e nove anos.  [...] eu estou me sentindo a mulher mais feliz do mundo, mais 

realizada [...] (Gestante 7). 

 



63 

 

 

Nesse caso, deve ser levado em consideração o contexto em que a gestação foi 

concebida, no qual a experiência consiste em realização pessoal, de acordo com suas 

expectativas e idealizações do que é ser mãe.   

A vivência da gestação de alto risco consiste em um processo complexo. É uma 

experiência única, vivenciada não só pela mulher, mas também se estende ao companheiro, à 

família e à sociedade (ibidem, p. 141).   

Constitui um momento único para a mulher, com intensas transformações a nível 

social, vivenciado de maneiras diversas por cada uma. 

 

 

4.2 - A percepção da gestante quanto às ações da equipe de Enfermagem no incentivo ao 

autocuidado  

 A segunda unidade descreve a percepção das mulheres sobre o relacionamento 

interpessoal com os profissionais de Enfermagem, a assistência de Enfermagem à mulher 

grávida, assim como destaca o prevalecimento das características de mãe no processo da 

gestação de risco. 

 Com isso, de acordo com as entrevistas realizadas com as gestantes, para atender ao 

segundo objetivo do estudo que versa sobre como a gestante percebe as ações da equipe de 

Enfermagem no incentivo ao autocuidado emergiram três categorias, a partir da classificação 

dos discursos: A Interação entre a Mulher/Mãe e a Enfermagem; Na Assistência à 

Mulher/Mãe e Prevalecendo a Mãe. 

 

A Interação entre a Mulher/Mãe e a Enfermagem 

 

 Durante a hospitalização, muitas vezes exigida pela gestação de risco, é importante 

destacar que duas das gestantes entrevistadas sentiram dificuldades no relacionamento 

interpessoal com determinados profissionais da equipe de Enfermagem, segundo os discursos: 

 

Bom no plantão de hoje até que está legal, mas ontem não foi lá grandes coisas não. 

Tinha uma enfermeira que nem bom dia, nem boa tarde dava. Sempre emburrada. Te 

atende meia grossa, entendeu? Não gostei. Agora, hoje está legal o plantão (Gestante 

5). 
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Tem umas que são bem cuidadosas né. Tem umas que vêm mal-humoradas para o 

trabalho e despeja aquela carga toda em cima da gente e a gente tem que fazer o 

possível e o impossível pra elas não ficarem ainda mais estressadas, porque eu fico 

com medo. A comunicação fica bem difícil, mas não é a maioria não (Gestante 9). 

 

  Muitas vezes o profissional de saúde assume uma atitude de superioridade em relação 

à gestante, vendo-a como indefesa, fraca e submissa.   

Essa atitude é agravada principalmente quando a gestante encontra-se em condição de 

risco, visto que a mesma se encontra emocionalmente instável, vivenciando conflitos e com 

repercussões importantes para si e para a família (OLIVEIRA, 2008, p. 17). 

 Na gestação de risco é fundamental o bom relacionamento entre equipe de 

Enfermagem e paciente, compreendendo e assistindo a mulher na sua singularidade, através 

do desenvolvimento do respeito e confiança mútuos, para que ela possa exteriorizar suas 

percepções, dúvidas e representações acerca de sua vivência da gestação de risco. 

 Com a comunicação prejudicada, a educação em saúde torna-se deficiente, 

impossibilitando que as mulheres sejam instrumentalizadas com conhecimentos e práticas 

com o objetivo de promovê-las como agentes de seu autocuidado. 

 

Na Assistência à Mulher/Mãe 

 

Durante a gestação, principalmente a associada ao risco, momento em que reforça-se a 

ansiedade, o medo e os temores da mulher frente à sua condição e à de seu filho, compete à 

equipe de Enfermagem auxiliar a mesma nesse processo, baseado na intersubjetividade e na 

profundidade das relações, através da atenção integralizada. 

De acordo com a fala de seis gestantes, os profissionais de Enfermagem assumem a 

posição de apoiadores no enfrentamento e na convivência com a gestação de risco, 

representando fonte de ajuda e confiança. No entanto, entende-se que as ações são realizadas 

em prol da gestante e que, consequentemente, beneficiam a mulher. Eis alguns exemplos: 

 

A equipe de Enfermagem é preocupada com o bem-estar da gente e do nosso filho. 

Sempre perguntam se a gente está bem (Gestante 2). 
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Toda hora vem alguém me perguntar como eu estou. Se eu estou sentindo alguma 

coisa (Gestante 4). 

 

[...] até agora estão me tratando normal. Estão me dando atenção. Perguntam se eu 

tenho alguma alergia, se eu estou me sentindo bem, como eu estou passando. Falaram 

que se eu sentir alguma coisa chamar imediatamente (Gestante 10). 

 

Elas são atenciosas, procuram ajudar a gente, animar a gente. Chamam a gente de 

manhã e falam vamos tomar um banhozinho para melhorar, vamos mudar a roupa de 

cama, se arrumar, para daqui a pouco tomar o cafezinho, está na hora da visita. 

Botam a gente mais para cima né. E isso ajuda bastante (Gestante 8). 

 

Com isso, é possível perceber que a equipe de Enfermagem compreende a gestante no 

seu processo, porém não privilegiam sua condição de mulher durante a gestação. Entende-se 

que tal fato possa ocorrer por causas várias, seja pela escassez de profissionais para a 

execução das atividades, pelo excesso de trabalho ou até mesmo pela falta da percepção dessa 

necessidade. 

Dentre as gestantes, seis informaram que durante o período de hospitalização 

receberam orientação dos profissionais de Enfermagem para a execução de seu autocuidado, 

com o objetivo de ajudá-las a obterem bons resultados, com a melhoria da qualidade de vida, 

saúde e bem-estar.  

Contudo, é possível perceber, através das falas, que as informações eram direcionadas 

à mãe, visando o bom desenvolvimento da gravidez, não apresentando como objetivo a 

promoção da mulher como sujeito ativo de seu cuidado. 

 

Hoje é que a menina falou que era para eu andar um pouco. Eles falam também para 

eu me banhar direito, lavar as partes íntimas direito para evitar qualquer infecção. 

Eu sinto um pouco de azia, mas elas falam que é normal na gravidez (Gestante 6). 

 

Falam da alimentação, mais fora daqui do que aqui, porque aqui a alimentação é 

controlada. Perguntam se eu tenho feito exercício, essas coisas assim. Perguntam se 

eu estou me cuidando direitinho, se eu tenho vindo no pré-natal. Agora eu tenho 

sentido falta de ar, ai elas me explicaram o motivo e pediram pra eu não ficar muito 
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deitada. Procurar não ficar só deitada, caminhar, dar uma voltinha, conversar, 

principalmente caminhar né, porque é bom, porque a gente fica com edema, né 

(Gestante 8). 

 

Olha, algumas falam sobre isso sim. Se preocupam se eu vou tomar o remédio, tem 

esse cuidado (Gestante 9). 

 

Nessa relação, gestantes e equipe convivem diariamente com as dificuldades do 

serviço de saúde, priorizando a eminência do risco de vida e controlando as intercorrências; 

no entanto, é necessário que a mulher faça parte integrante do seu processo saúde-doença. 

Figueiredo et al. (2010, p. 25), diz que o profissional enfermeiro deve desenvolver 

atividades de educação em saúde, com o objetivo de promover a autonomia  da mulher na 

gestação, permitindo que ela atue de maneira consciente sob as modificações do organismo na 

gravidez.  

Através dos discursos, é possível perceber que os profissionais de Enfermagem 

realizam de certa forma, a educação em saúde voltada para o autocuidado, no entanto, fica 

claro na primeira fala que os mesmos não sugeriram medidas de alívio para o desconforto 

relatado.  

O conhecimento das repercussões das intercorrências ou patologias  na gravidez é 

fundamental aos profissionais de Enfermagem, bem como o conhecimento dos mecanismos 

fisiológicos da patologia, possibilitando integrá-los ao organismo da mulher grávida. Com 

isso, é possível auxiliá-la na compreensão de questões inerentes ao seu estado de saúde e de 

seu filho, para o melhor enfrentamento e convivência com a gravidez de risco. 

A Enfermagem, por meio do conhecimento, deverá selecionar ações eficientes de 

acordo com as particularidades de cada mulher. Através das habilidades e competência para o 

autocuidado, os indivíduos são capazes de avaliar e refletir sobre as situações, e agir de 

maneira orientada e determinada, a partir de suas necessidades. 

No entanto, quatro das gestantes entrevistadas reconhecem que toda a atenção 

dispensada pela equipe de Enfermagem era direcionada aos aspectos da gravidez, sendo 

esquecidos o componente emocional e o cuidado com a própria mulher. 

 

[...] por enquanto não me perguntaram nada sobre mim não. Estou aqui há pouco 

tempo (Gestante 1). 
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As enfermeiras também são bem legais, dão o atendimento. Mas sobre mim acho que 

não falaram nada não (Gestante 3). 

 

[...] eles dão atenção mais ao meu lado grávida do que mulher. Eles perguntam se eu 

estou sentindo alguma coisa, como é que eu estou. Só isso, nada demais. Só a respeito 

da gravidez mesmo (Gestante 6). 

 

[...] a Enfermagem me dá todo cuidado. Remédio na hora certa [...] (Gestante 7). 

 

As gestantes expressam em seus discursos  que a assistência de Enfermagem não 

contempla o diálogo com a cliente sobre questões inerentes ao estado da mulher em si, 

bastando-se somente nos aspectos que podem afetar a gravidez. 

Contudo, entende-se que o risco de vida da mãe e do filho seja o principal objetivo da 

atenção em saúde. Entretanto, compreender a mulher nesse processo crítico, com 

transformações a nível físico, psicológico e social, permite à equipe estabelecer uma relação 

de entendimento, possibilitando que a mulher seja protagonista de seu processo gestacional.  

Na assistência de Enfermagem, as gestantes devem participar de forma ativa, através 

da interação com os profissionais, em que juntos tenham a possibilidade de trocar saberes e 

informações objetivando a promoção à saúde, além de discutir questões únicas para cada 

mulher, de maneira individualizada (XAVIER, 2007, p. 17). 

Dessa forma, é possível promover a comunicação e a confiança mútuas, o que irá 

favorecer a identificação de dúvidas, necessidades e potencialidades, na busca de sua 

autonomia no período gestacional. 

Durante as entrevistas, três das gestantes comentaram que, durante o período de 

hospitalização, não receberam nenhuma informação da Equipe de Enfermagem a respeito do 

autocuidado. Talvez, tal fato pode ser explicado em razão do pouco tempo de internação, 

apresentando como referência as orientações adquiridas no pré-natal, como confirmam os 

discursos: 

 

Ainda não me falaram sobre isso não. Na consulta de pré-natal o médico é que me 

falava sobre comer alimentos mais saudáveis, comer de três em três horas por causa 
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da diabetes, caminhar e fazer os exames. Mas por enquanto nenhuma enfermeira me 

falou sobre isso não (Gestante 1). 

 

A médica hoje que falou [...] para eu não levantar, não ficar andando. No pré-natal 

me falaram para quando eu sentar colocar os pés para cima, para não ficar inchado. 

Mas foi só a médica mesmo, as enfermeiras não falaram isso não (Gestante 3). 

 

Até agora não falaram não (Gestante 10). 

 

Pode-se compreender perante as falas que a referência da educação em saúde voltada 

ao autocuidado é direcionada pelas gestantes a outro profissional, sendo essa atividade não 

relacionada à prática da Enfermagem, à qual compete o desenvolvimento, junto à mulher, de 

intervenções para a promoção de sua autonomia. 

Nesse sentido, Brasil (2008, p. 25) no Manual de Educação em Saúde, afirma que: 

 

O indivíduo ao adquirir um hábito positivo em relação a sua doença, ele sai do status 
de desinformação e dependendo do próprio desejo de querer mudar ou agir ele pode, 
além de se informar, interessar-se, envolver-se e finalmente tornar-se atuante no 
processo de transformação. Isto pode mudar a história da doença na população 
afetada. 

 

Na assistência de Enfermagem à gestante, principalmente a de risco, o autocuidado 

deve ser um dos objetivos, para que a mulher seja incentivada a realizar ações em benefício 

próprio e, consequentemente, de seu filho e, com isso, participar de forma ativa da 

terapêutica, tornando-se capaz de avaliar e refletir sobre o seu processo saúde-doença, com a 

possibilidade de evitar possíveis reinternações. 

 

Quando você está aqui né, a sua cabeça fica perturbada, [...] eu estou morrendo de 

medo de ter parto normal por causa dos fatores de risco, da minha idade [...]. Mas a 

Prevalecendo a Mãe 

 

Durante a entrevista, uma gestante se destaca em sua fala, quando afirma não sentir o 

resgate de sua face “mulher” durante a gestação. Vive intensamente a maternidade e descreve 

sua gravidez como uma grande realização pessoal.  
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gente fica apreensiva. A Enfermagem me dá todo cuidado, remédio na hora certa. A 

gente nem sabe do nosso lado mulher né, [...] só fica pensando em fazer o melhor 

para o seu filho, para que ele não sofra, você não sofra. Você esquece que você é 

mulher, você quer ser mãe, só. Lado mulher a gente esquece nessa hora que está aqui 

(Gestante 7). 

 

Diante do exposto, Oliveira (2008, p. 54) comenta que:  

 

As relações com o mundo (da maternidade) são de tal intensidade que a gestante 
tende a se confundir com ele, sente-se de tal forma engajada, que passa a viver em 
função da gravidez e a não se distinguir como pessoa, comunicando-se com o 
mundo de forma indubitável. Sente-se vulnerável ao risco, fica insegura, tem 
dificuldade em desvelar o seu ser e teme o que poderá acontecer com ela e com o 
filho.  

 

Cada mulher constitui um ser único, com percepções e idealizações pessoais do que é 

ser-mulher e ser-mãe, construídos a partir do seu contexto cultural, social e familiar.  No 

entanto, a capacidade que essa mulher tem de abnegar-se em benefício da gravidez e de seu 

filho merece devida atenção pela Enfermagem, que necessita auxiliar e incentivar a mesma a 

realizar ações em prol de sua saúde e bem-estar. 

  

4.3 - As ações da equipe de Enfermagem quanto ao autocuidado refletindo na qualidade de 

vida da mulher gestante 

 

 A terceira unidade descreve a percepção das mulheres sobre a assistência de 

Enfermagem abordando o autocuidado enquanto influência na qualidade de vida no período 

gestacional. 

 Assim, de acordo com as entrevistas realizadas com as gestantes, para atender ao 

terceiro objetivo do estudo que versa sobre como as ações da equipe de Enfermagem em 

relação ao incentivo ao autocuidado refletem na qualidade de vida das mulheres durante a 

gestação, emergiram duas categorias, a partir da classificação dos discursos: Reconhecem a 

Melhoria da Qualidade de Vida e Desconhecimento por Falta de Informação. 

  

Reconhecem a Melhoria da Qualidade de Vida 
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Em relação à qualidade de vida através de ações voltadas ao autocuidado, três 

mulheres demonstraram interesse nas orientações e verificaram a importância do processo 

educativo em saúde, permitindo mudanças positivas e transformadoras como as reveladas 

abaixo: 

 

Com a caminhada eu me senti melhor fisicamente e minha saúde também melhorou. 

Acho que elas deveriam dar mais dicas de como a gente se cuidar melhor, com 

cartilhas ou alguma coisa que indicasse maneiras de como a gente melhorar a nossa 

saúde (Gestante 2). 

 

Melhora quando a gente segue, elas pediram pra que eu caminhasse, mas eu não pude 

caminhar, [...] Mas eu procurei seguir na alimentação. Como essa é a minha segunda 

internação, já sei das ações que a equipe fala, já estou acostumada. O que me falaram da 

primeira vez eu procurei seguir em casa para poder não voltar né, só agora, na hora de 

ganhar o bebê, e deu certo [...] Mas eu sempre voltava aqui quando eu tinha dúvidas, 

qualquer coisinha eu vinha aqui tirar minha dúvida, por também além de mim tem a vida 

do bebê (Gestante 8). 

 

Identificou-se que essas mulheres apreenderam os objetivos da educação em saúde, 

com o desenvolvimento do senso de responsabilidade pela própria saúde e pela saúde de seu 

filho.  

Para Oliveira (2008, p. 75), “quando a atuação profissional é realizada de maneira 

humanizada, ou seja, com respeito, dedicação e sensibilidade, os resultados alcançados 

tendem a ser duradouros e significativos”. 

 No entanto, de acordo com alguns relatos, é possível perceber a falta de envolvimento 

no processo educativo, apesar das gestantes apresentarem-se dispostas a receber as 

orientações para o autocuidado e reconhecerem que os mesmos influenciam favoravelmente 

na sua qualidade de vida. 

 

Ah tudo que eles falam sobre isso eu já sabia, mas eu acho que melhora a minha 

saúde de alguma forma, porque evita de acontecer muitas coisas né. Se eles falarem 

com a gente o que deve ser feito, melhora sim (Gestante 6). 
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Se conversassem mais sobre isso, tivesse aquela proximidade melhoraria sim. Não só 

comigo, com as outras pessoas que chegam aqui, com as outras mulheres. Acho que 

melhoraria sim (Gestante 10). 

 

 É interessante notar que uma das gestantes entrevistadas apontou outros fatores que 

apresentam influência na sua percepção de qualidade de vida e saúde, como demonstra o 

relato: 

 

Eu acho que melhora porque quando tem uma pessoa que se preocupa, você sabe que 

com essa você pode contar quando você se sentir diferente. Em relação à saúde eu 

acho que isso conta bastante. [...] porque eu sei que aquela pessoa ali está de olho em 

mim e se eu passar mal ela vai correr e vai me ajudar. Melhora bastante (Gestante 9). 

 

Compreende-se que cada mulher possui percepções diferenciadas quanto ao cuidado e 

a influência do mesmo na sua qualidade de vida, definindo suas próprias representações. 

Porém, é relevante que ela compreenda a importância do processo educativo envolvendo o 

autocuidado para a sua autonomia durante a gestação. 

Oliveira e Gonçalves (2004, p. 761) dizem que “considerando que a educação em 

saúde está relacionada à aprendizagem, desenhada para alcançar a saúde, torna-se necessário 

que esta seja voltada a atender a população de acordo com sua realidade”. 

Assim, para a eficácia da assistência na melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-

estar da mulher grávida, o diálogo, a sensibilidade e a percepção de quem cuida são condições 

fundamentais para que as orientações em saúde sejam disponibilizadas à mulher, de maneira 

individualizada. 

 

Desconhecimento por Falta de Informação 

 

Os discursos demonstraram uma assistência desintegrada de ações voltadas à educação 

e promoção da saúde através do autocuidado. Com isso, três das entrevistadas não souberam 

responder à pergunta, devido à falta de orientações, como exemplificam as falas: 

 

Isso eu não sei te responder, porque ninguém falou nada. Eu acho que ia melhorar 

(Gestante 1). 
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Eu acho que ia melhorar porque onde a gente mora não tem nada disso. Ninguém fala 

nada sobre essas coisas pra gente. Eu gostaria que elas falassem mais. Acho que ia 

melhorar minha qualidade de vida sim, minha saúde (Gestante 4). 

 

Como não me falaram quase nada, eu não sei (Gestante 7). 

 

Segundo Oliveira e Gonçalves (ibidem, p. 761), para que as pessoas alcancem um bom 

nível de saúde, precisam saber reconhecer suas necessidades básicas, assim como adotar 

medidas para satisfazê-las. Para que isso ocorra é necessário a disposição de meios para que 

sejam capazes de realizar modificações de comportamentos e costumes.   

 Nesse sentido, a Enfermagem constitui fonte de informação e ajuda, por meio da 

atenção integralizada, de acordo com as particularidades de cada gestante, permitindo que os 

sujeitos façam suas próprias escolhas de maneira orientada, além de identificar meios para 

melhorar sua vida. 

 No entanto, duas mulheres não souberam responder à pergunta devido à descrença na 

importância das orientações para o autocuidado. Outro ponto descrito é o fato de 

aparentemente conhecerem as atividades que são benéficas para si.  

 

Ah eu não sei, porque eu não sou mãe de primeira viagem também né. Tem que ter o 

bom senso também e saber o que pode e o que não pode, o que tem que fazer 

(Gestante 3). 

 

Ah não sei se ia melhorar porque eu sei o que eu tenho que fazer. Quando eu não sei, 

eu pergunto, entendeu? [...] Então não acho que tem necessidade de me explicarem 

não, porque eu não sinto nada (Gestante 5). 

 

 Diante das falas, é possível notar que mesmo conhecendo-se a eficácia e a importância 

da educação em saúde, na prática assistencial ainda não há uma conscientização da população 

em relação aos seus benefícios.  

Para Oliveira e Gonçalves (2004, p. 761), “a educação em saúde deve provocar 

conflito nos indivíduos, criando oportunidade da pessoa pensar e repensar a sua cultura, e ele 

próprio transformar a sua realidade”. 
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Logo, é necessário que os profissionais de Enfermagem, enquanto educadores em 

saúde, exponham alternativas através de ações direcionadas ao autocuidado, para que essas 

mulheres saibam identificar e satisfazer suas necessidades básicas e, assim, reconheçam a 

relevância do processo educativo e adotem atitudes que lhes proporcione a melhoria da saúde, 

qualidade de vida e bem-estar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo permitiu a aproximação das percepções das gestantes hospitalizadas, 

centradas nos sentimentos que emergem da experiência de gerar um filho numa situação de 

risco, nas transformações a nível corporal, nas adaptações do organismo à gravidez, como 

também nas alterações de seus papéis sociais.  

Os sentimentos das gestantes de alto risco são, em sua maioria, diferenciados para 

cada mulher e quase sempre se mesclam entre a felicidade e o contentamento em conceber um 

filho e o medo, a preocupação, a passividade, a insegurança, assim como os desajustes no 

ritmo familiar advindos das restrições impostas pela condição de risco. 

Nesse contexto, para a transformação da realidade da atenção à saúde da gestante, é 

relevante que os profissionais de Enfermagem incorporem ao conhecimento científico as 

necessidades de cuidado psicossociais dessas mulheres, rompendo com a ideia do modelo 

biomédico, centrado na doença.   

O desejo em compreender melhor o universo de significados que as gestantes 

apresentam sobre si mesmas enquanto mulheres que experienciam o risco na gravidez 

manteve-nos determinadas e confiantes em nosso objetivo, por acreditarmos que só podemos 

contribuir para o bem-estar do outro e auxiliá-lo na tomada de decisões à medida que o 

conhecemos e nos envolvemos com suas reais necessidades. 

Diante dos discursos, também foi possível identificar que a equipe de Enfermagem 

compreende a gestante de risco hospitalizada no seu processo, porém não privilegiam sua 

condição de mulher no incentivo ao autocuidado, mas sim sua condição de mãe durante a 

gestação. Nesse sentido, enfatiza-se que tal fato possa ocorrer por causas várias, seja pela 

escassez de profissionais para a execução das atividades, pelo excesso de trabalho ou até 

mesmo pela falta da percepção dessa necessidade.   

Na conduta de Enfermagem perante a gestante de risco, observa-se a valorização da 

cura, com foco na patologia. Apoiados em suas formações holísticas, esses profissionais 

devem preocupar-se com questões para além das barreiras biomédicas. Sabe-se que a 

realização dos procedimentos técnicos é fundamental para o bom desenvolvimento da 

gestação; contudo, destaca-se a importância dos procedimentos educacionais e relacionais, 



75 

 

 

para que essas mulheres sintam-se seguras, confiantes, acolhidas e informadas. 

Acredita-se que, ao prestar assistência à gestante, principalmente à hospitalizada, os 

profissionais de Enfermagem devem basear-se em um atendimento holístico, resolutivo, 

esclarecedor, com vistas à promoção da saúde e prevenção de agravos, assim como no 

estabelecimento da autonomia da mulher, oportunizando o seu bem-estar. 

A educação em saúde e a comunicação durante a atenção às gestantes podem 

promover a saúde da mesma, servir como recurso para o fortalecimento de suas 

potencialidades, além de prover suporte para que se sintam apoiadas em suas necessidades. 

A despeito de todo o processo, na tentativa de elucidar como as ações da equipe de 

Enfermagem para o autocuidado refletem na qualidade de vida dessas gestantes, ocorreu-nos 

que cada pessoa apresenta seus valores, suas satisfações e suas necessidades, que confere aos 

indivíduos características específicas.   

Desta forma, essas gestantes, em sua maioria, demonstraram desconhecer o vínculo 

entre a educação em saúde para o autocuidado e a qualidade de vida, ora pela carência de 

informações pelos profissionais, ora pela falta de envolvimento no processo educativo.  

Portanto, entende-se que este trabalho irá contribuir para pesquisas futuras na área da 

Enfermagem Obstétrica e servirá de reflexão para os profissionais de saúde, principalmente os 

de Enfermagem, sobre a atenção dispensada à gestante de alto risco hospitalizada em relação 

às questões de autocuidado enquanto o “ser mulher”, como também em atividades de 

educação em serviço, intencionando oportunizar o crescimento profissional da Equipe de 

Enfermagem sob novos aspectos da assistência à mulher. Que seja possível compreender que 

a gestante de alto risco é um ser humano com percepções, sentimentos e necessidades, e como 

tal, merecedora de uma assistência de Enfermagem onde o cuidado integral é apontado como 

forte aliado na qualidade da assistência prestada. 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIATRICA 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PROJETO DE PESQUISA: Ser mulher... e mãe: percepção de gestantes hospitalizadas acerca das ações da 
equipe de Enfermagem no incentivo ao autocuidado 
Pesquisador Responsável: Profª Ms. Bianca Dargam Gomes Vieira 
Coleta de dados: Mariane Raquel da Costa Souza e Silva 
Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro. 
  

A Sra. está sendo convidada a participar da pesquisa “Ser mulher... e mãe: percepção de gestantes 
hospitalizadas acerca das ações da equipe de enfermagem no incentivo ao autocuidado” realizada com gestantes 
internadas na maternidade devido a patologias ou intercorrências associadas ao processo gestacional. 

A pesquisa tem como objetivo conhecer qual a percepção de gestantes hospitalizadas sobre as ações da 
equipe de Enfermagem no incentivo ao autocuidado. Será realizada uma entrevista na qual a Sra. responderá 
algumas questões importantes para o estudo.  

Sua identidade será mantida em sigilo, para isso a Sra. será identificada por um pseudônimo. A pesquisa 
não trará riscos a sua saúde e não será utilizada para qualquer outro objetivo a não ser aqueles já mencionados. 
Muitos serão os benefícios, dentre eles a possibilidade da melhoria da assistência de enfermagem.  

A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo 
à continuidade do curso. Tendo tomado conhecimento das características de sua participação, e caso esteja de 
acordo, solicito sua assinatura na parte inferior do presente documento.  

Sua participação é voluntária, podendo a qualquer momento você se recusar a responder as perguntas ou 
desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 
pesquisador ou com a instituição. Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. É válido 
ressaltar que este estudo não oferece risco de qualquer natureza biológica ou psicologia. 

Para tanto, se faz necessário realizarmos entrevista gravada a fim de registramos sua fala e não 
perdermos os detalhes de sua expectativa. Suas respostas serão transcritas e ficarão anônimas e confidenciais, 
isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão 
utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados e publicados em eventos e/ou revistas científicas.  

O benefício relacionado com sua participação será o de contribuir para área de Enfermagem Obstétrica, 
através dos resultados, visando a melhoria da qualidade assistencial prestada à cliente gestante durante o período 
pré-natal, a partir de um melhor planejamento do cuidado, tornando possível compreender a mulher com 
sensibilidade, o seu modo de vida, com base na escuta sensível e no diálogo, valorizando a dignidade dos 
sujeitos, principalmente nessa fase única da vida.Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-
mail e endereço do pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação agora ou a 
qualquer momento.            

Obrigada pela participação, 
 
________________________________________ 
         Mariane Raquel da Costa Souza e Silva 
 

Mariane Raquel da Costa 
Souza e Silva 

 Bianca Dargam Gomes Vieira 

marysilvanet@hotmail.com  biadargam@gmail.com 
Tel: (24) 81122503  Tel: (21) 9639-9800 
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Nome do Voluntário: _________________________________________________________ 
Idade: __________anos 
RG: ___________________________ 
 

Declaro conhecer que serei entrevistada, tendo minha identidade preservada e que o trabalho contribuirá 
para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência de enfermagem. Além disso, estou sabendo que 
receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
assuntos relacionados à pesquisa. Fui informada a respeito da possibilidade de retirar o meu consentimento a 
qualquer momento e deixar de participar do estudo; e que as informações relacionadas com a minha privacidade 
serão mantidas em segredo.  

Eu,___________________________________________________________________, RG no 
_____________________________, declaro ter sido informada e concordo em participar como voluntária da 
pesquisa acima descrita. 
    Niterói, _________de_______________de 2012. 
 
_______________________________                           _____________________________________ 
         Assinatura do Voluntário                                   Assinatura do responsável por obter o consentimento 
           
_______________________________                                 ________________________________ 
                   Testemunha                                                                                 Testemunha 
 
Mariane Raquel da Costa Souza e Silva 
RG: 21.734.525-5 
CPF: 127.000.217-11 
R: Aurelino Leal, 52, apto. 301, centro 
Tel:(21) 2620-3094/(24) 8112-2503 
 

Bianca Dargam Gomes Vieira 
RG: 09.735.793-3  
CPF: 029.155.837-22 
R: Dr. Celestino, 74 sala 51 MEP 
Tel: (21) 2629-9457/9639-9800 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
ENTREVISTA  
Data da entrevista:  
Duração da Entrevista:                           
 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome: Gestante  
Idade:  
Cor/Raça (o sujeito define): (  ) Branca  (  ) Indígena   ( ) Negra  (  ) Parda  (  ) Amarela 
  

Fatores Sociais: 

Estado Civil:  
(  ) Casada  (  ) Solteira  (  ) Divorciada  ( ) União Consensual 
  

Escolaridade:  

(  ) Analfabeta  (  ) Alfabetizada  (  ) 1º Grau Incompleto  (  ) 1º Grau Completo  (  ) 2º Grau 
Incompleto   ( ) 2º Grau Completo  (  )Superior Incompleto  (  ) Superior Completo 
  

Renda Familiar (em salário mínimo): 

( ) 1-2  (  ) 3-4  (  ) 5-6 

  

Profissão:  

 

Fatores Biológicos: 

Gesta:         Para:      Aborto:  
Motivo da hospitalização:  
IG:  
 

II - PERGUNTAS 
Como você se vê, enquanto mulher, durante a gestação? 
Como você percebe as ações da equipe de Enfermagem na atenção ao seu “lado mulher”, 
enquanto gestante? 
Como você percebe as ações da equipe de Enfermagem em relação ao seu autocuidado físico? 
Quais são elas? 
De que forma essas ações da equipe de Enfermagem melhoram a sua qualidade de vida 
durante a gravidez? 
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APÊNDICE C - CRONOGRAMA 

 

 

 
 
 
 

Fases da 
Pesquisa 

(Atividades) 

2011/1 2011/2 2012/1 

Mar Abr 
 

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Escolha do 
tema e 

formulação do 
problema 

                 

Levantamento 
bibliográfico 

                 

Construção da 
introdução 

                 

Construção da 
revisão de 
literatura 

                 

Construção da 
metodologia 

                 

Finalização da 
elaboração do 

pré-projeto 

                 

Elaboração do 
projeto 

                 

Elaboração de 
perguntas da 

entrevista 

                 

Submissão ao 
comitê de 

ética 

                 

Coleta de 
dados  

                 

Tratamento 
dos dados e 
análise das 

informações 

                 

Redação Final 
do TCC 

                 

Defesa do 
TCC 
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ANEXO  
 
ANEXO 1 – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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