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RESUMO  

O presente estudo contempla como objeto as ações educativas em saúde 

desenvolvidas pelo enfermeiro durante à assistência  pré-natal, com enfoque na 

prevenção da infecção urinária em gestantes acompanhadas na Unidade de 

Saúde da Família. Objetivo geral: complementar a prática assistencial do 

enfermeiro através da utilização de uma cartilha educativa com foco na prevenção 

da infecção urinária na gravidez. Objetivos específicos: 1- construir uma cartilha 

educativa com foco na prevenção da infecção urinária na gravidez; 2- aplicar, com 

base na Metodologia da Problematização, a cartilha educativa  em um grupo de 

gestantes acompanhadas na Unidade de Saúde da Família; 3- analisar a 

aplicação da cartilha educativa, tendo em vista os problemas de enfermagem que 

predispõem à ocorrência da infecção urinária na gravidez. Materiais e Métodos: 

estudo descritivo com abordagem qualitativa, tendo como referencial a 

Metodologia da Problematização. Cenário: Unidade de Saúde da Família em 

Petrópolis, Rio de Janeiro. Participantes: 15 gestantes. Coleta de dados: 

entrevista individual e grupal, com o uso de questionários, gravador e notas de 

campo. Análise: triangulação dos dados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro/Universidade Federal 

Fluminense, parecer nº 866.758. Resultados: construiu-se uma cartilha 

educativa, que foi aplicada a um grupo de gestantes, e, que continha informações 

acerca da infecção urinária na gravidez e de como preveni-la. Das gestantes 

participantes, 80% eram maiores de 20 anos, 46,6% brancas, 66,7% com ensino 

fundamental, 46,7% solteiras, 60% do lar, 80% com renda familiar entre 1 a 2 

salários mínimos, 66,6% com número de gestações entre 1 a 2 e 26,6% com 

histórico de doença sexualmente transmissível. Os problemas de enfermagem 

evidenciados foram a baixa ingestão hídrica, o baixo consumo de frutas e 

verduras, o déficit de higiene após a relação sexual e à evacuação, o atraso do 

esvaziamento voluntário da bexiga e o medo das gestantes quanto ao uso de 

antibióticos. A cartilha foi avaliada como adequada pelas gestantes, quanto aos 

objetivos, à organização, ao estilo da escrita, à aparência e à motivação. 

Conclusões: a cartilha complementa a prática assistencial do enfermeiro, sendo 

uma importante ferramenta de discussão e reflexão, facilitadora da autonomia e 

da tomada de decisão das gestantes frente às situações-problemas relacionadas 

à infecção urinária.  

Descritores: Gravidez; Infecções Urinárias; Educação em Saúde 
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ABSTRACT 

This study includes as an object the educative actions in health developed by the 
nurse during the prenatal care, focusing on prevention of urinary tract infection in 
pregnant women who have been observed by the Family Health Unit. Overall 
objective: to complement the professional abilities of nurses through the use of an 
educational booklet focusing on prevention of urinary tract infection in 
pregnancy. Specific objectives: 1- build an educational booklet focusing on 
prevention of urinary tract infection in pregnancy; 2 apply, based on the Curriculum 
Methodology , the educational booklet in a group of pregnant women of Family 
Health Unit; 3- Watch the implementation of the educational booklet, taking into 
consideration the nursing problems that predispose the occurrence of urinary tract 
infection in pregnancy. Materials and Methods: adescriptive study with a 
qualitative approach, taking as reference the Curriculum Methodology.Scenario: 
Family Health Unit in Petropolis, Rio de Janeiro. Participants: 15 pregnant women. 
Data collection: personal and group interviews, using questionnaires, recorder and 
field notes. Analysis: triangulation of data. The study was approved by the Ethics 
in Research Committee of the University Hospital Antônio Pedro 
/ Fluminense Federal University, opinion No. 866,758. Results: An educational 
booklet has been built, and it was applied to a group of pregnant women. It 
contained information about urinary infection during pregnancy and how to prevent 
it. The participating pregnant women, 80% were older than 20 years, 46.6% white, 
66.7% with primary education, 46.7% were single, 60% housewives, 80% with 
family income between 1-2 minimum wages, 66 , 6% with number of pregnancies 
between 1-2 and 26.6% with a history of sexually transmitted disease. The nursing 
problems discovered were low water intake, low consumption of fruits and 
vegetables, the hygiene deficit after sexual intercourse or draining, the delay of 
voluntary bladder emptying and fear of pregnant women about the use of 
antibiotics. The booklet was approved by the pregnant women, who liked 
 the organization, the aim, the writing style, the appearance and the motivation it 
brings. Conclusions: the project complements the abilities of nurses and it is an 
important discussion and reflection tool, facilitating autonomy and decision-making 
of pregnant women in the face of situations-problems related to urinary tract 
infection. 
 
Descriptores: Pregnancy ; Urinary Tract Infections ; Health Education 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 
  

 

 
1.1 SOBRE O TEMA E PROBLEMA DO ESTUDO 

 

 

 A infecção do trato urinário (ITU) constitui uma das principais afecções que 

acomete a mulher no ciclo gravídico. É caracterizada pela colonização, invasão e 

multiplicação de agentes infecciosos no sistema urinário, facilitado pelas 

mudanças hormonais e anatômicas que ocorrem durante a gravidez(1-3). A maioria 

dos estudos evidencia como principal patógeno, a Escherichia coli, que é uma 

bactéria gram negativa comumente encontrada colonizando o trato intestinal(1-5). 

 A esse tipo de infecção ocorrida durante a gravidez associam-se tanto 

complicações maternas, como anemia, pré-eclampsia, corioamnionite e 

endometrite, quanto complicações perinatais, como prematuridade, baixo peso ao 

nascer (<2500g), restrição de crescimento intra-útero, além do óbito neonatal(4-7). 

 Vale ressaltar, que tais complicações acima mencionadas, são na sua 

maioria evitáveis(8). Isso se dá através de uma assistência de pré-natal integral e 

resolutiva, que atue na promoção à saúde, prevenção de agravos, tratamento 

adequado e recuperação da saúde. Portanto, a identificação precoce dos fatores 

de risco e o manejo adequado da ITU na gravidez, contribuem para a redução das 

complicações materno-fetais e para uma prática profissional de saúde mais 

qualificada.  

Nesse sentido, observa-se que o eixo prevenção de agravos tem um 

importante papel na redução da ocorrência desse tipo de infecção na atenção 

primária à saúde. Uma das estratégias que vem possibilitando essa prevenção, 

portanto, é a educação em saúde, que é incentivada por ações governamentais 

há alguns anos, notadamente, a partir de 1984, com a criação do Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM)(9). 
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Desde então, várias políticas de saúde, como a Política de Humanização 

do Parto e Puerpério e a implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF), vem 

incentivando a melhoria da qualidade do serviço de pré-natal, pois esta interfere 

diretamente nas taxas de mortalidade materna e infantil(10). 

Tal atividade é amplamente exercida pelo enfermeiro em sua prática 

assistencial desenvolvida na Estratégia Saúde da Família, sendo a mesma, uma 

das atribuições preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS)(11). Essa estratégia 

do Ministério de Saúde, inicialmente concebida como um Programa de Saúde da 

Família (PSF), vem sendo implantada em vários municípios brasileiros, desde 

1994, com o objetivo de reorientar o modelo assistencial da atenção básica no 

Sistema Único de Saúde (SUS)(12,13). 

A ESF amplia o conceito de saúde, através das ações de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação, e, valoriza a territorialização, os 

determinantes socioculturais, as práticas sanitárias democráticas e participativas. 

Essas características são contrárias ao modelo hegemônico biomédico, que 

prioriza a doença como alvo exclusivo de intervenção e estabelece uma relação 

objetiva com o usuário, reforçando a racionalidade tecnoburocrática e 

desvalorizando a subjetividade presente nas relações desenvolvidas no processo 

de trabalho(14). 

No desenvolvimento da sua prática assistencial, o enfermeiro na Unidade  

de Saúde da Família (USF), realiza a educação em saúde tanto em uma 

abordagem individual quanto coletiva. No que concerne à gestante e à sua 

família, estes são assistidos pelo enfermeiro na consulta de pré-natal, nos grupos 

de educação em saúde e na visita domiciliar, tendo como base uma abordagem 

situacional. Para Carvalho(15:131): 

  “A ENFERMEIRA atua como fulcro de um PROCESSO do qual 
emerge a prática total da ENFERMAGEM entendida como a 
CIÊNCIA e a ARTE DE AJUDAR a indivíduos, grupos e 
comunidades, em SITUAÇÔES nas quais não estejam 
capacitados a prover o AUTO-CUIDADO para alcançar seu nível 
ótimo de Saúde”. 
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Nesses termos, a assistência de enfermagem à gestante e à sua família 

deve ser pautada na identificação e solução dos problemas apresentadas por esta 

clientela. A este encontro destaca-se a teoria de Faye Abdellah, que enfatiza uma 

assistência de enfermagem individualizada e resolutiva buscando o atendimento 

das necessidades de saúde(16). 

Baseando-se assim na perspectiva da teoria de Faye Abdellah, a atenção 

de enfermagem durante o pré-natal deve ser centrada no indivíduo e nos 

problemas por ele apresentados, levando-se em consideração os aspectos 

culturais, sociais, econômicos e religiosos. Dessa forma, para cada situação-

problema apresentada pelo indivíduo, se fará necessária uma intervenção de 

enfermagem específica, objetivando-se, assim, uma assistência de qualidade e 

humanizada. 

Assim, refletindo-se sobre o significado de situações-problema, percebe-se 

que esta tem a ver com as reações humanas adaptativas no enfrentamento de 

obstáculos, na tomada de decisões e na busca de soluções para o seu 

crescimento e aprendizado(17). E que também as situações-problema são 

singulares a cada ser humano, necessitando o enfermeiro articulá-la com a 

diversidade na sua prática assistencial. 

Diante disso, uma das situações-problema que vem sendo identificada na 

prática assistencial da pesquisadora desse estudo, durante à consulta do pré-

natal na Unidade de Saúde da Família, é a ocorrência da ITU e de seus agravos 

em gestantes . Com base em evidências científicas encontradas na literatura, 

verificou-se que a prevalência desse tipo de patologia pode ser reduzida e/ou 

controlada através de um acompanhamento de pré-natal qualificado, onde se 

desenvolvam ações educativas em saúde(18). 

Isso porque a educação em saúde é capaz, através do estabelecimento de 

uma relação dialógica entre o educador e o educando, provocar no indivíduo o 

desejo de transformar o seu comportamento. Portanto, tem como objetivo 

estimular os indivíduos a uma análise crítica da realidade e ao desenvolvimento 

de ações que busquem a melhoria das suas condições de vida e saúde. Segundo 
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Sabóia (19:117): ¨[...]a Educação em Saúde pode constituir-se em instrumento de 

mudança, no sentido de construir sujeitos livres, sempre que o poder for utilizado 

para produzir saber [...]”. 

Assim, estratégias inovadoras de ensino têm sido aplicadas em diversos 

cenários da prática educativa profissional, como a Metodologia da 

Problematização, onde o indivíduo a partir de problemas identificados na 

realidade vivida, estabelece pontos-chave, aprofunda o tema na literatura, busca 

hipóteses para solucionar o problema e aplica à realidade, transformando-a (20). 

Nesse sentido, esse estudo utilizou a Metodologia da Problematização 

durante um grupo de gestantes, no qual foi identificado a infecção urinária como 

uma situação-problema e onde as gestantes foram estimuladas a refletir e agir 

diante dessa situação, a qual exige a adoção de hábitos de saúde(21,22). 

Observa-se que a atividade educativa é uma importante ferramenta de 

prevenção a agravos inserida na prática profissional do enfermeiro durante a 

atenção do pré-natal, e, que quando realizada de forma eficaz, é capaz de 

colaborar com a saúde do indivíduo. 

Para isso, pensou-se no desenvolvimento de uma tecnologia educativa, 

considerando as necessidades das gestantes e as melhores evidências 

científicas. Nesse caso, foi desenvolvida uma cartilha educativa visando à 

prevenção da ITU na gravidez, à disseminação de informações qualificadas de 

saúde e à facilitação do diálogo entre o profissional de saúde e a clientela em 

questão(23). 

 

1.2 O OBJETO DE ESTUDO E AS QUESTÕES NORTEADORAS 

OBJETO DE ESTUDO 

 O presente estudo contempla como objeto as ações educativas em saúde 

desenvolvidas pelo enfermeiro durante a assistência pré-natal, com enfoque na 

prevenção da ITU em gestantes acompanhadas na Unidade de Saúde da Família. 
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QUESTÕES NORTEDORAS 

 Quais os problemas de enfermagem evidentes e não-evidentes, baseados 

na Teoria de Abdellah, que contribuem para a infecção do trato urinário em 

gestantes acompanhadas na Unidade de Saúde da Família? 

 

 Quais as orientações de enfermagem necessárias para a prevenção da ITU 

na gravidez, tendo em vista o atendimento em uma abordagem situacional?  

 

 

1.3 O OBJETIVO GERAL E OS ESPECÍFICOS 

  

OBJETIVO GERAL 

 Complementar a prática assistencial do enfermeiro através da utilização de 

uma cartilha educativa com foco na prevenção da infecção urinária na gravidez. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Construir uma cartilha educativa com foco na prevenção da infecção urinária na 

gravidez. 

 2- Aplicar, com base na Metodologia da Problematização, a cartilha educativa em 

um grupo de gestantes acompanhadas na Unidade de Saúde da Família. 

3- Analisar a aplicação da cartilha educativa, tendo em vista os problemas de 

enfermagem que predispõem à ocorrência da infecção urinária na gravidez. 
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1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 No contexto desse estudo, dentre as várias atividades desenvolvidas pelo 

enfermeiro na USF, têm-se a consulta de enfermagem durante o pré-natal e as 

ações de educação em saúde, com o objetivo de assegurar à mulher, desde o 

início da gravidez até o período pós parto, o nascimento de uma criança saudável 

e o bem estar do binômio mãe-filho(24). A qualidade dessa assistência é 

fundamental para a redução das complicações maternas e fetais e, 

consequentemente, dos óbitos perinatais(25). 

 No Brasil, a prematuridade é um dos principais fatores que contribui para a 

mortalidade infantil, que em 2011 foi de 15,3/1000 nascidos vivos, considerada 

alta quando comparada a países com desenvolvimento econômico semelhantes 

(<10/1000 nascidos vivos)(8). Vale ressaltar, que mais de 60% dos óbitos ocorridos 

em menores de 1 ano, encontram-se no período neonatal (10,6/1000 nascidos 

vivos), tendo como principal causa de morte na primeira semana de vida, a 

prematuridade e o baixo peso ao nascer(8). 

 Com base nessa prerrogativa, e na taxa de prevalência da infecção urinária 

em gestantes brasileiras, em torno de 40%, observa-se a importância desse 

estudo, que tendo como produto uma cartilha educativa com foco nas medidas de 

prevenção da ITU a ser aplicada às gestantes na USF do município de Petrópolis, 

buscar-se-á contribuir para o controle e/ou redução dessa patologia, geradora de 

situações graves que podem levar à morte(7). 

 O uso da cartilha educativa contribuirá para o saber da enfermagem 

(assistência e ensino) através da aquisição de novos conhecimentos técnico-

científicos acerca dessa temática, os quais poderão ser aplicados na atenção pré-

natal e em pesquisas futuras. 

 Cabe afirmar também, que após a realização de uma pesquisa junto à 

coordenação da Atenção Básica do município de Petrópolis e no banco de dados 

do Ministério da Saúde, não havia disponível qualquer tecnologia educacional 
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sobre essa temática em questão. Portanto, considerou-se imprescindível a 

elaboração dessa cartilha para o desenvolvimento de uma educação em saúde 

qualificada na USF. 

 Outro aspecto importante a ser considerado, são as reduzidas publicações 

científicas acerca da ITU na gravidez e seus fatores de risco. A identificação 

precoce desses fatores, possibilita uma intervenção mais eficaz no processo de 

saúde e doença. Para tanto, buscou-se um embasamento teórico-científico sobre 

os fatores de risco da ITU na gravidez, através da realização de uma revisão 

integrativa na literatura no período de 01 de março de 2014 a 30 de junho de 

2015.  

 Para a elaboração da questão de pesquisa, foi aplicada a estratégia PIO, 

uma adaptação da PICO, onde o P é um acrônimo para Paciente, I para 

Intervenção, C para Comparação e Outcome para Desfecho. Como não houve um 

grupo-controle para comparação, o C não foi utilizado(26). Então nesse estudo, o P 

constituiu-se nas mulheres grávidas, o I nas infecções urinárias e o O nos fatores 

de risco. A partir disso, construiu-se a seguinte questão de pesquisa: No que se 

refere à prevenção de agravos, quais são os fatores de risco para a ocorrência da 

infecção urinária na gravidez?. A busca pelos artigos obedeceu aos seguintes 

critérios: 

Quadro 1- Aspectos da revisão integrativa da temática 

Descritores 

e Mesh Terms 

Questão de 

pesquisa 

Critérios de Inclusão Critérios de 

Exclusão 

Recorte Temporal 

1) Infecções 

urinárias; 

2) Gravidez; 

3) Fatores de risco; 

4) Urinary Tract 

Infections; 

5) Pregnancy 

complications, 

Infections; 

6) Risk Factors. 

No que se refere à 

prevenção de 

agravos, quais são 

os fatores de risco 

para a ocorrência da 

ITU na gravidez? 

Artigos eletrônicos, 

teses e dissertações, 

publicados em 

português, inglês e 

espanhol, 

provenientes de 

estudos primários, e, 

que estavam de 

acordo com a questão 

de pesquisa 

 

Estudos 

secundários, 

recomendações 

de especialistas 

ou de 

associações de 

classe, estudos 

sem 

metodologia 

clara, resenha, 

nota prévia e 

editoriais. 

 

2004 a 2015. 

*O ano de início desse 

recorte foi definido a partir da 

Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher 

implementada no Brasil em 

2004. 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora. 
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 O fluxo de seleção dos estudos ocorreu com base nas seguintes etapas: 

leitura dos títulos e resumos, seleção dos estudos de acordo com a questão de 

pesquisa e com os critérios de inclusão e exclusão, leitura dos textos completos, 

novamente a seleção dos estudos de acordo com a questão de pesquisa e com 

os critérios de inclusão e exclusão, preenchimento das fichas de descrição dos 

estudos e avaliação da qualidade dos estudos, com base na classificação do nível 

de evidência de Kysas e Hood(27,28). Após isso foram obtidas 10 publicações que 

atendiam à questão do estudo. 

 

Figura 1. Fluxograma da revisão integrativa da literatura científica elaborado pela 

própria pesquisadora. 

 A amostra compreendeu 10 estudos, conforme o fluxograma da figura 1. E, 

a partir da análise desses estudos, quanto a origem, verificou-se que das 10 

publicações, 07 eram internacionais e 03 eram nacionais, como se observa no 

gráfico 1.  

REVISÃO 

INTEGRATIVA 

BVS 

LILACS 

n = 125 

ARTIGOS 

DUPLICADOS 

(n = 1) 

n = 124 

LEITURA DE TÍTULOS E 

RESUMOS/CRITÉRIOS 

DE INCLUSÃO E 

EXCLUSÃO 

n = 08 

LEITURA MINUCIOSA DOS 

ARTIGOS/CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

n = 03 

PAHO 

n = 0 

WHOLIS 

n = 0 

BIBLIOTECA 

COCHRANE 

n = 0 

PUBMED 

MEDLINE 

n =155 

ARTIGOS 

DUPLICADOS 

(n= 0) 

n = 155 

LEITURA DE TÍTULOS E 

RESUMOS/CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

n = 30 

LEITURA MINUCIOSA DOS 

ARTIGOS/CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

n = 07 

CINAHL 

n = 216 

LEITURA DE TÍTULOS E 

RESUMOS/CRITÉRIOS 

DE INCLUSÃO E 

EXCLUSÃAO 

n = 0 
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Gráfico 1- Distribuição geográfica, por país, dos artigos encontrados na revisão 

integrativa.

 

 Quanto ao tipo de estudo, 8 eram do tipo transversal,  1 coorte e 1 caso-

controle. Segundo a classificação do nível de evidência de Kysas e Hood,  08 

estudos apresentaram o nível 5 de evidência, enquanto 02 apresentaram o nível 

6. E, no que diz respeito à temática dos estudos, os 10 evidenciaram os fatores 

de risco para a ocorrência da infecção urinária na gravidez.  

 A partir da questão norteadora de busca dos artigos na literatura científica, 

foram evidenciados vários fatores de risco para a ocorrência da infecção urinária 

na gravidez, como baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade, atividade 

sexual, história prévia de ITU, multiparidade, déficit de higiene pré e pós-coito, 

atraso no esvaziamento da bexiga, 3º trimestre de gravidez, anemia materna e 

conviver com cães e gatos(4,6,7,21,22,29,30,31,32,33). 

Quadro 2 – Fatores de risco para a ocorrência da infecção do trato urinário na 

gravidez segundo o número de publicações. 

Fatores de Risco n 

Baixa escolaridade 

Baixo nível socioeconômico 

Atividade Sexual 

História prévia de infecção urinária 

Anemia materna 

Adolescência 

Diabetes 

Multiparidade 

Terceiro trimestre de gravidez 

Atraso no esvaziamento da bexiga 

Não lavar a genitália pré e pós-coito 

Não urinar após o coito 

Conviver com cães e gatos 

04 

04 

03 

03 

02 

02 

02 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

 

0

1

2

3

4

Brasil Dinamarca Etiópia Índia Irã Paquistão Sudão Tailândia
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 O baixo nível socioeconômico e a baixa escolaridade são características 

que podem afetar à saúde do indivíduo. No que diz respeito à ITU na gravidez, 

estas podem associar-se à questões de déficit de higiene e nutrição, os quais 

podem propiciar o aparecimento de infecções (34-36). 

 A atividade sexual, o não lavar a genitália pré e pós-coito e o não urinar 

após o coito predispõem à ocorrência da infecção urinária, já que o uropatógeno 

mais comum é a Escherichia coli frequentemente encontrado no intestino e na 

região perineal(35).  Durante o coito, o risco de contaminação da uretra por esse 

patógeno é aumentado. O ato de urinar após o coito ajuda a eliminar os 

patógenos que possam ter migrado para a uretra(35). 

 As características obstétricas como multiparidade e último trimestre de 

gravidez também são fatores de riscos para a ITU na gravidez evidenciadas em 

outros estudos (36-38). Isso se deve principalmente às mudanças ocorridas no 

corpo feminino durante a gravidez, onde se observa principalmente no último 

trimestre, o efeito do peso de um útero maior sobre o ureter e ao maior 

relaxamento da musculatura da bexiga, ocasionando a estase urinária. Esta, por 

sua vez, favorece a proliferação de microorganismos. Por isso, também, que o 

atraso no esvaziamento voluntário da bexiga é prejudicial à saúde(35). 

 Quanto a idade, as gestantes mais jovens, principalmente as adolescentes, 

foram as que apresentaram maior risco para a infecção urinária. Em um estudo 

realizado na Paraíba, com 100 gestantes acompanhadas no Sistema Único de 

Saúde, também observou-se uma maior prevalência da infecção urinária nas 

mulheres mais jovens(34).  Isso pode ter a ver com o fato das mulheres mais jovens 

possuírem uma vida sexual mais ativa. 

 Patologias maternas como anemia, diabetes e história prévia de ITU, 

também foram associadas à infecção urinária em outros estudos(39).  Em um 

estudo realizado com gestantes diabéticas e não diabéticas, verificou-se um 

aumento de 2,5 vezes da ocorrência de bacteriúria assintomática nas que 

possuíam diabetes(40). 

 Outro achado importante foi a maior prevalência da infecção urinária em 

gestantes que convivem com cães e gatos(29). Nesse estudo foi levantada a 

hipótese de que a longo prazo animais de estimação podem ser importantes 
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transmissores de patógenos para os seus proprietários. Isso foi documentado em 

outros estudos, os quais relataram a contaminação intra-domiciliar por 

Escherichia coli entre humanos e animais de estimação (41,42). 

 A identificação precoce desses fatores de risco contribui para a prevenção 

da ITU na gravidez, auxiliando o profissional de saúde no planejamento do 

cuidado e na tomada de decisão, qualificando a sua prática. 
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CAPÍTULO II 

BASE TEÓRICA 

 

2. A TEORIA DE FAYE ABDELLAH 

 

 Faye Glenn Abdellah nasceu em Nova York, em 1919. Graduou-se magna 

com louvor pela Fitkin Memorial Hospital School of Nursing (Nova Jersey) em 

1942. Obteve os títulos de mestre e doutora pela Universidade de Columbia. Além 

destes, obteve o doutorado honorário de inúmeras instituições, como a Rutgers 

University, a Case Western Reserve e a Catholic University of America(43)  

 Atuou como Enfermeira-Chefe e cirurgiã-geral adjunta no United States 

Public Health Service, em Washington, DC, onde se aposentou com o posto de 

almirante em 1993. Além disso, foi a primeira enfermeira a atuar como vice-

ministra da Saúde(43). 

 Abdellah fundou e tornou-se decana da Graduate School of Nursing, 

Uniformed Services University of the Health Sciences. Aposentou-se 

completamente de suas atividades em 2002, após 50 anos de carreira. Foi uma 

das primeiras teóricas de enfermagem, sendo sua teoria, centrada na resolução 

dos problemas do paciente, proposta em 1960(43). 

 A teoria de Abdellah foi desenvolvida indutivamente de sua prática, sendo 

considerada uma teoria baseada nas necessidades humanas. Enfatiza a 

assistência de enfermagem individualizada para o atendimento das necessidades 

de saúde, a partir da identificação dos “21 problemas de enfermagem” do cliente, 

como é usualmente conhecida a sua teoria. Desta forma, ela foi uma das 

primeiras autoras a utilizar o termo “diagnóstico de enfermagem”(16). 

 Essa teoria trabalha com três principais conceitos: saúde, problemas de 

enfermagem e solução de problemas. Sua afirmação teórica é de que a 

enfermagem é o uso do método de solução de problemas, com os problemas-
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chave de enfermagem relacionados às necessidades de saúde das pessoas, 

onde através da solução destes, o cliente movimenta-se em direção à saúde(43). 

– Saúde: é o padrão dinâmico de funcionamento, com contínua interação de 

forças internas e externas, cujo resultado é a minimização de vulnerabilidades e o 

uso ideal de recursos. A prevenção e a reabilitação são enfatizadas, e o bem-

estar é a meta para toda a vida. 

– Problemas de Enfermagem: são as necessidades de saúde do cliente, quer elas 

sejam evidentes ou não-evidentes, englobando as necessidades emocionais, 

sociológicas e interpessoais. 

– Solução de Problemas: o cuidado de enfermagem de qualidade exige que a 

enfermeira seja capaz de identificar e resolver os problemas de enfermagem 

evidentes ou encobertos. O seu processo de solução dos problemas envolve a 

identificação do problema, a seleção de dados pertinentes, a formulação de 

hipóteses, o teste das hipóteses com a coleta de dados e revisão das hipóteses 

quando necessária(43). Estes passos se assemelham ao nosso processo de 

enfermagem atual. 

 Metaparadigmas 

 Os 4 Metaparadigmas na teoria de Abdellah não foram plenamente 

definidos. Pode-se descrevê-los como: 

1 - Pessoa: é um todo formado pela reunião de suas partes que estão inter-

relacionadas entre si em busca constante de melhores condições para manter sua 

saúde e bem-estar. Neste metaparadigma é possível compreender que a pessoa 

é uma unidade completa incluindo corpo, mente e espírito e que a alteração de 

alguma destas partes pode afetar a homeostasia de sua saúde.  

2 - Ambiente: construído por diversos contextos em que a pessoa vive. Há a 

interação de estímulos positivos, negativos e de adaptação. Pode-se entender 

que o ambiente em que a pessoa vive ou se encontra é capaz de afetar a sua 

saúde, impondo um processo de adaptação a fim de que se encontre um 

equilíbrio de saúde.  
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3 - Saúde: ideal que se deve conseguir. Adquire identidade e perde subordinação 

da doença. Pode-se dizer que a pessoa deve viver em constante caminhar à 

saúde, realizando os cuidados a fim de evitar a doença. 

4 - Cuidado: amplia seu objetivo e se dirige a manter a saúde da pessoa em todas 

as suas dimensões. É o metaparadigma que responde pelo controle da 

homeostasia, afastando a pessoa da doença mediante o monitoramento dos 

riscos tentando saná-los. 

 A partir disso, foram descritos os 10 passos para se identificar os 

problemas de enfermagem, bem como os 21 problemas de enfermagem: 

1. Aprender a conhecer o paciente. 

2. Separar os dados relevantes e significativos. 

3. Fazer generalizações sobre os dados disponíveis em relação a aspectos de 

enfermagem similares apresentados por outros pacientes. 

4. Identificar o plano terapêutico. 

5. Testar as generalizações com o paciente e fazer generalizações adicionais. 

6. Validar as conclusões do paciente sobre seus problemas de enfermagem. 

7. Continuar a observar e avaliar o paciente, durante um período, para identificar 

qualquer atitude e indicação que afete seu comportamento. 

8. Explorar a reação do paciente e da família ao plano terapêutico e envolvê-los 

nesse plano. 

9. Identificar como o enfermeiro sente-se com relação aos problemas de 

enfermagem do paciente. 

10. Discutir e desenvolver um plano completo de cuidados de enfermagem(43). 

 

 Os 21 problemas de enfermagem: 

1. Manter a boa higiene e o conforto físico. 

2. Promover atividade, exercício, repouso e sono ideais. 

3. Promover a segurança pela prevenção de acidentes, lesões ou outros 

traumatismos e       pela prevenção da disseminação de infecções. 

4. Manter a boa mecânica do corpo e prevenir e corrigir as deformidades. 

5. Facilitar a manutenção do suprimento de oxigênio a todas as células do corpo. 
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6. Facilitar a manutenção da nutrição a todas as células do corpo. 

7. Facilitar a manutenção das eliminações. 

8.  Facilitar a manutenção do equilíbrio hídrico e eletrolítico. 

9. Reconhecer as respostas fisiológicas do corpo às condições das doenças. 

10.  Facilitar a manutenção dos mecanismos e funções reguladores. 

11.  Facilitar a manutenção da função sensorial. 

12.  Identificar e aceitar expressões positivas e negativas, sentimentos e reações. 

13.  Identificar e aceitar as inter-relações entre emoções e doenças orgânicas. 

14.  Facilitar a manutenção da efetiva comunicação verbal e não verbal. 

15.  Promover o desenvolvimento de relações interpessoais produtivas. 

16.  Facilitar o progresso dirigido à realização das metas espirituais pessoais. 

17.  Criar e manter um ambiente terapêutico. 

18.  Facilitar a própria conscientização como indivíduo com variadas necessidades 

físicas, emocionais e de desenvolvimento. 

19.  Aceitar as metas ideais possíveis à luz das limitações físicas e emocionais. 

20.  Usar os recursos comunitários como auxiliares na resolução de problemas 

surgidos com a doença. 

21.  Entender o papel dos problemas sociais como fatores influentes na causa da 

doença(43). 

 A cartilha, produto desse estudo, vai ao encontro da maioria dos problemas 

de enfermagem acima descritos, facilitando o desenvolvimento da prática 

educativa do enfermeiro, promovendo ações saudáveis e prevenindo agravos. 
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CAPÍTULO III 

BASES CONCEITUAIS 

 

3.1 FISIOPATOLOGIA DA INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO 

 

 O sistema urinário é formado por dois rins, dois ureteres, uma bexiga e 

uma uretra. É responsável pela manutenção do volume e da composição do 

líquido extracelular do indivíduo dentro dos limites compatíveis com a vida. A 

quantidade e a composição da urina vão depender do funcionamento renal(44). 

 O rim é um órgão com uma porção côncava e outra convexa, localizado 

atrás do peritônio, entre a 11ª costela e 13ª vértebra e a frente da região superior 

da parede posterior do abdome. Dentre as suas principais funções encontram-se 

o controle da pressão arterial, a regulação da composição iônica do sangue, a 

regulação do volume e pH sanguíneos, liberação de hormônios e excreção de 

substâncias(44). 

 O ureter é um túbulo que transporta a urina dos rins à bexiga. Pouco 

calibroso e com peristalse. Localiza-se desde a parede posterior do abdome até a 

cavidade pélvica
(44)

. 

 A bexiga é um órgão muscular e elástico, situado dentro da cavidade 

pélvica. Na mulher encontra-se anterior à vagina e no homem ao reto. Atua como 

reservatório da urina(44). 

 A uretra é um canal que transporta a urina da bexiga para o meio externo. 

Em sua porção inicial há o esfíncter interno da uretra de contração involuntária. E, 

na sua porção final, há o esfíncter externo da uretra, de contração voluntária. A 

uretra feminina é mais curta que a masculina, e tem por finalidade somente 

conduzir a urina para o exterior, diferente da masculina que além desta finalidade, 

é uma via também para a ejaculação(44). 
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 O trato urinário é estéril, com exceção do meato uretral distal. A urina 

sendo um meio de cultura pode sofrer variações, como concentrações 

aumentadas de uréia, pH baixo, hipertonicidade e presença de ácidos orgânicos, 

que são fatores desfavoráveis ao crescimento bacteriano(45). 

 As infecções do trato urinário são o resultado da interação entre a 

virulência do microrganismo e os fatores biológicos e comportamentais do 

indivíduo. Nesse processo, os microrganismos que geralmente estão presentes 

no intestino grosso colonizam a uretra distal, entrando até a bexiga. Se as 

condições do indivíduo forem favoráveis eles se estabelecem. Considera-se 

infecção urinária valores superiores a 100.000 colônias de bactérias por mililitro 

de urina(46). 

 Os principais fatores que predispõe ao aparecimento da ITU aguda são o 

diabetes mellitus, hemoglobunopatias, anormalidades anatômicas do trato 

urinário, litíase, história de infecção geniturinária de repetição e baixo nível 

socioeconômico(46). 

 Alguns fatores de risco são específicos da mulher como a uretra curta, o 

meato uretral próximo à vagina e ao trato gastrintestinal, a multiparidade, 

atividade sexual, não lavar os genitais pré e pós coito, não urinar pós-coito e lavar 

os órgãos genitais de trás para frente(21,22,45,46). 

 E outros, específicos da grávida, tais como: dilatação dos ureteres pela 

ação da progesterona. Dilatação da pelve renal, compressão uretral pelo útero 

gravídico, mudança do tonos e da posição da bexiga por ação da progesterona, 

alterações do pH e osmolaridade, glicosúria e perda urinária de aminoácidos(46). 

 As ITUs podem ser classificadas quanto a localização, em baixa, quando 

ficam restritas à uretra e bexiga , e, em alta, quando ocorre o envolvimento dos 

rins(45). E, quanto as  manifestações clínicas podem ser do tipo: 

- Cistite: infecção do tipo baixa. Os principais sinais e sintomas são polaciúria, 

disúria, desconforto supra-púbico, urina turva e hematúria. 
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- Pielonefrite: infecção do tipo alta. Os principais sinais e sintomas são febre com 

ou sem calafrios, dor lombar e dor a punho. Está associada a uma alta taxa de 

prematuridade do bebê e à sua mortalidade perinatal(44). 

      O sistema urinário é compreendido pelos órgãos uropoiéticos (aqueles que 

produzem a urina e a armazenam temporariamente, e depois a liberam). Essa 

urina é composta principalmente por ácido úrico, uréia, sódio, potássio, 

bicarbonato, e em condições anormais também pode se encontrar glicose e 

proteínas. Ele participa da manutenção da homeostase através da eliminação de 

restos do metabolismo, de água e outras substâncias pela urina(44). 

 

3.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA SAÚDE DA MULHER NO BRASIL 

 

No Brasil, a década de 80 foi um marco importante de ruptura conceitual 

com as políticas públicas das décadas anteriores, que eram norteadas por uma 

visão reducionista da mulher, ou seja, limitava a mulher às questões relacionadas 

à gravidez e ao parto. 

 O governo do Brasil, pressionado por movimentos feministas que vinham 

acontecendo nessa época e que reivindicavam ações para a diminuição da 

desigualdade nas relações homens e mulheres, nas condições de vida e nos 

problemas relacionados à sexualidade (prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis e anticoncepção), criou, em 1984, o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher(47). 

 Os objetivos do PAISM constituíam-se em aumentar a cobertura e 

concentração do atendimento pré-natal, aumentar os índices do aleitamento 

materno, melhorar a qualidade da assistência ao parto, implantar ou ampliar as 

atividades de identificação e controle do câncer cérvico-uterino e de mama, das 

doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e de outras patologias de maior 

prevalência no grupo, e, desenvolver atividades relacionadas ao planejamento 

familiar(47). 
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 Observa-se que essa política pública ampliava o olhar de saúde sobre a 

mulher e vinha ao encontro aos problemas da época como a baixa qualidade do 

pré-natal, redução progressiva do aleitamento materno, altas taxas de 

morbimortalidade relacionadas ao câncer de colo uterino e de mama, aumento 

progressivo das DST e falta de acesso às informações sobre métodos 

contraceptivos(47). 

 O PAISM veio também introduzir propostas relacionadas à hierarquização 

e regionalização dos serviços, descentralização, integralidade e equidade da 

atenção, que, mais tarde, influenciaram a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em 1990, regulamentado pela Lei nº 8080(48). 

 Essa lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, e dá outras providências e, a Lei nº 8142, dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, e dá outras 

providências(49). 

 Com a criação do SUS, houve a necessidade da reorientação do modelo 

de atenção à saúde, até então baseado no modelo biomédico, hegemônico da 

época. Para tanto, em 1994, houve a implantação do Programa Saúde da Família. 

Esse, trazia em sua concepção o desenvolvimento de práticas sanitárias e 

democráticas em um território delimitado, responsabilizando-se pela população(12).  

Nesse programa, também, várias ações à saúde da mulher foram priorizadas. 

 Ao longo dos anos seguintes, o Ministério da Saúde foi desenvolvendo 

ações voltadas à saúde da mulher de acordo com os problemas que vinham 

sendo identificados, como a alta taxa de morbimortalidade materna e neonatal, 

dificuldade de acesso ao serviço de saúde, baixa qualidade e cobertura do pré-

natal.  

 Buscando o enfrentamento desses problemas, o MS instituiu o Programa 

de Humanização no Pré-Natal e Nascimento pela Portaria/GM nº 569 de 1/6/2000. 
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O objetivo principal desse programa era assegurar a melhoria da cobertura, do 

acesso e da qualidade do pré-natal e da assistência ao parto e nascimento(50). 

 Em 2001, o MS editou a Norma Operacional de Assistência à Saúde 

(NOAS), que ampliava a responsabilidade dos municípios na Atenção Básica, 

garantindo ações básicas mínimas voltadas à mulher para a resolução e/ou 

minimização dos problemas acima citados.  

 Embora o objetivo do MS fosse a atenção integral à saúde da mulher, 

percebe-se que as ações descritas no texto até o momento, focalizavam a 

redução da mortalidade materna, através de medidas referentes ao pré-natal, 

parto e anticoncepção. Diante disso, outras áreas da mulher foram deixadas de 

lado, como o climatério, saúde mental e ocupacional, doenças crônico-

degenerativas, violência doméstica, saúde das mulheres lésbicas, indígenas, 

negras, presidiárias, adolescentes e outras. 

 Diante dessa problemática, em 2004, o MS elaborou a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher, que incorpora como princípios norteadores a 

integralidade e a promoção à saúde. A mulher deverá ser contemplada em todo o 

seu ciclo de vida e ter garantido o exercício dos seus direitos(9). 

 Outra ação de grande relevância, no Brasil, foi a implantação da Rede 

Cegonha, instituída através da Portaria nº 1459 de 24 de junho de 2011, já que a 

taxa de mortalidade materna ainda permanece alta e suas principais causas são a 

hipertensão arterial, as hemorragias e a infecção puerperal(51). 

A Rede Cegonha estrutura-se em 4 eixos: pré-natal, parto e nascimento, 

puerpério e atenção integral à saúde da criança e sistema logístico (transporte 

sanitário e regulação), objetivando a criação de uma rede de cuidados que 

assegure ao binômio mãe-filho uma atenção de qualidade e humanizada(51). 

Vale ressaltar que nesse mesmo ano de 2011, também foi aprovada a 

portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que estabelece a Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB), cujo objetivo é revisar as diretrizes e normas para a 

organização da atenção básica, Estratégia Saúde da Família e Programa de 



35 
 

Agentes Comunitários de Saúde(52). Com isso, o governo prioriza a atenção 

básica como porta de entrada para o indivíduo que busca atendimento no SUS. 

 Nesse contexto, ao longo da história do Brasil, vem-se priorizando as 

questões referentes ao pré-natal e ao parto, pois a taxa de mortalidade materna é 

um importante indicador para se avaliar as características de uma população. E, 

como a mesma ainda permanece alta, se faz necessário transformações 

profundas e complexas no que diz respeito às práticas de saúde.  A qualidade do 

pré-natal afeta diretamente a taxa de mortalidade, visto que uma grande parcela 

das causas de óbitos são preveníveis. 

 

3.3 O USO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL NA PRÁTICA EM SAÚDE 

 

 Ao longo da história do Brasil, a educação em saúde é amplamente 

incentivada por ações governamentais. Teve como importante marco inicial o 

século XX, quando na época, o pensamento liberal trazia concepções de que a 

questão higiênica era responsável pelo adoecimento das pessoas, e, que por 

isso, prescrições educativas deveriam ser realizadas para melhorar as condições 

de saúde da população(53). A assistência era curativa e individualizada. 

 Com a Reforma Sanitária, na década de 70, além da universalização do 

acesso aos serviços de saúde, aspectos sociais, econômicos, culturais começam 

a ser discutidos como fatores determinantes e condicionantes na saúde do 

indivíduo.  

 Com isso, o conceito de educação em saúde, que até então era baseado 

em uma visão reducionista do processo saúde-doença, passa a sofrer mudanças, 

tornando-se mais amplo e implicado com os diversos saberes e práticas que 

deverão objetivar a melhoria da qualidade e das condições de vida da 

população(54). 

 

 No campo da enfermagem, a prática da educação em saúde  já é iniciada 

desde o ensino de graduação. Embora, sendo realizada há anos, faz-se 
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necessário várias mudanças, que favoreçam mais a democratização do saber 

científico junto ao saber popular, a participação popular e a discussão, de modo a 

incentivar a autonomia, a reflexão crítica e a tomada de decisão do indivíduo.  

 Por isso, é necessário que essa prática seja desenvolvida com uma 

linguagem clara e respeitando os aspectos culturais, sociais, religiosos e 

econômicos do indivíduo. O potencial da educação está na emancipação do 

indivíduo, que deve ser considerado nas suas diversas dimensões e capaz de 

transformar a sua realidade vivida(55). 

  Para tanto, com o objetivo de facilitar a educação em saúde e subsidiar a 

prática da enfermagem, houve a introdução das tecnologias, que inicialmente 

eram conceituadas apenas como equipamentos. Isso porque essa terminologia 

teve início na Revolução Industrial. 

 Esse termo “tecnologia” ao longo dos anos foi sofrendo várias 

modificações, tornando-se mais amplo conceitualmente, como observado na 

Portaria nº 2.510/GM de 19 de dezembro de 2005 (56:77), que considera: 

 

“[...]tecnologias em saúde: medicamentos, materiais, 
equipamentos e procedimentos, sistemas organizacionais, 
educacionais, de informações e de suporte, e programas e 
protocolos assistenciais, por meio dos quais a atenção e os 
cuidados com a saúde são prestados à população”.  

 

 Como a tecnologia foi associada a vários campos de saberes, na 

educação, ela foi referenciada como tecnologia educacional. Historicamente, 

alguns pesquisadores apresentaram como marco inicial dessa terminologia o 

contexto da Segunda Guerra Mundial, dos cursos de formação de militares(57). Na 

atualidade, uma das definições existentes sobre tecnologia educacional, é a de 

que esta constitui-se em um dispositivo de mediação de saberes e práticas entre 

os sujeitos em contextos educativos(54). 

 Para regularizar e incentivar o uso das tecnologias, o Ministério da Saúde 

criou a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS), 

que faz parte da Política Nacional de Saúde, e, tem como base o SUS e seus 

princípios de equidade, universalidade e integralidade. O seu principal 
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compromisso ético é melhorar a condição de saúde da população, respeitando a 

vida e a dignidade humana(58). 

 Nessa política está o campo da Pesquisa em Saúde, onde os principais 

componentes são os conhecimentos científicos, as tecnologias e as inovações, 

que devem contribuir com a saúde da população. E, para garantir que seja 

efetiva, a PNCTIS necessita dos diversos setores governamentais e da 

participação popular(58). 

 Com isso, a PNCTIS busca fortalecer o esforço nacional em ciência, 

inovação em saúde e tecnologia, o controle social e a participação da sociedade, 

a expansão do conhecimento científico e tecnológico, e, minimizar as 

desigualdades sociais. 

 Corroborando com a definição de tecnologia trazida pelo Ministério da 

Saúde, Nietsche(59:345) afirma que: 

“[...]tecnologia é entendido como o resultado de processos 
concretizados a partir da experiência cotidiana e da pesquisa, 
para o desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos 
científicos para a construção de produtos materiais, ou não, com a 
finalidade de provocar intervenções sobre uma determinada 
situação prática”. 
 

  

 No campo da saúde, as tecnologias podem ser classificadas em 

Tecnologias Educacionais (ferramentas que subsidiam o processo de ensinar e 

aprender, utilizadas no processo de educação), Tecnologias Assistenciais 

(ferramentas que subsidiam o processo de cuidado, aplicadas por profissionais de 

saúde junto aos usuários do SUS), e, Tecnologias Gerenciais (ferramentas que 

subsidiam os processos de gestão)(59). 

 Vale ressaltar, que a tecnologia educacional desenvolvida nesse estudo, 

não se limita apenas ao equipamento (cartilha), mas abrange o planejamento das 

ações, execução e avaliação de todo o processo educativo junto a um grupo de 

mulheres grávidas. 

O trabalho em saúde está permeado por um conjunto de saberes e práticas 

articulados entre os profissionais de saúde e a clientela. Nele estão presentes as 
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diversas tecnologias relacionadas às relações, à subjetividade, aos processos 

estruturados, aos equipamentos e outros. Por isso, essas tecnologias foram 

divididas de acordo com  a produção do cuidado e às valises que os profissionais 

utilizam, como: 

- Tecnologias Duras: ferramentas materiais utilizadas no trabalho em saúde. 

- Tecnologias Leve-Duras: ferramentas intelectuais que mediam a forma de agir 

dos profissionais de saúde. 

- Tecnologias Leves: ferramentas relacionais que mediam a relação do 

profissional de saúde com o usuário(60). 

 Durante o desenvolvimento do trabalho em saúde, observa-se que esses 

três tipos de tecnologias relacionam-se entre si e devem corroborar para a 

produção de um cuidado em saúde mais qualificado e humanizado. 
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CAPÍTULO IV 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO E ABORDAGEM 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, o qual busca conhecer as diversas 

situações e relações que ocorrem na vida humana, correlacionando os fatos sem 

manipulá-los(61). 

 A abordagem é do tipo qualitativa. Para Minayo(62:57) “[...]essa abordagem 

além de permitir desvelar processos sociais pouco conhecidos referentes a 

grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens”. Além disso, 

tem-se a obtenção de dados complexos e ligados a subjetividade do indivíduo, no 

que diz respeito às questões culturais, religiosas e sociais. 

  

4.2 CENÁRIO 

 

 O estudo foi realizado em uma Unidade de Saúde da Família no município 

de Petrópolis, Rio de Janeiro. 

 Em Petrópolis, a ESF foi implantada em meados de 2004. Anteriormente a 

ela, a atenção básica no município era caracterizada apenas por Unidades 

Básicas de Saúde e um Centro de Saúde Coletiva. Atualmente, existem 44 

Unidades de Saúde da Família, dispostas tanto na área urbana quanto na rural, 

que juntas com as 05 Unidades Básicas de Saúde e 01 Centro de Saúde Coletiva 

integram a rede de atenção básica do município de Petrópolis. 

A estrutura física da USF na qual o estudo foi realizado dispõe de um 

consultório médico, um consultório de enfermagem, uma sala de procedimentos, 
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uma sala de vacina, dois banheiros, um expurgo, uma cozinha, uma recepção e 

uma área externa. 

A equipe de saúde que atua nesse local é composta por uma enfermeira, 

uma médica, uma auxiliar de enfermagem, uma auxiliar de serviços gerais, uma 

recepcionista e seis agentes comunitárias de saúde. 

 A população cadastrada nessa unidade correspondente a um total de 3363 

pessoas, distribuídas na tabela 1, de acordo com o sexo e faixa etária (em anos): 

Tabela 1. Distribuição da população cadastrada na Unidade de Saúde da Família, 

segundo sexo e faixa etária (em anos): 

Sexo <1 1 a 

4 

5 a 

6 

7 a 

9 

10 a 

14 

15 a 

19 

20 a 

39 

40 a 

49 

50 a 

59 

> 60 Total 

Masculino 

Feminino 

18 

29 

123 

120 

58 

50 

61 

76 

150 

143 

125 

160 

566 

565 

182 

215 

150 

171 

181 

220 

1614 

1749 

Total 47 243 108 137 293 285 1331 397 321 401 3363 

Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica de Petrópolis/Março de 2015. 

 As ações desenvolvidas pela equipe são baseadas nas recomendações do 

Ministério da Saúde, tais como: visitas domiciliares; conhecimento da realidade 

das famílias pelas quais são responsáveis, no que diz respeito às características 

sociais, demográficas e epidemiológicas; identificação dos problemas de saúde 

prevalentes e famílias de maio risco social; elaboração de projetos construídos 

juntos à comunidade para enfrentamento dos problemas encontrados; prestação 

de assistência integral; referência e contra-referência para outros níveis de 

complexidade da assistência; desenvolvimento de ações de promoção à saúde e 

prevenção a agravos.  

  Um dos grupos prioritários da assistência na ESF é o de gestantes. Essa 

prioridade é orientada pelo MS, que tem como meta a redução da 

morbimortalidade materna-infantil. 
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Tabela 2. Distribuição das gestantes cadastradas na Unidade de Saúde da 

Família, segundo faixa etária: 

Idade n % 

< 20 anos 

>20 anos 

05 

20 

20 

80 

Total 25 100 

Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica de Petrópolis/março 2015. 

Nessa unidade, o atendimento a este grupo, faz-se da seguinte maneira: 

1) Acolhimento às gestantes e sua família;  

2) Garantia de agendamento das consultas médicas e de enfermagem; 

3) As gestantes até 28 semanas de evolução são agendadas mensalmente e as 

que se encontram entre 28 e o 36 semanas são agendadas quinzenalmente e a 

partir de 36 semanas, semanalmente. Além disso, em caso de intercorrências, as 

gestantes têm prioridade no atendimento, podendo ser assistidas em qualquer dia 

e horário de funcionamento da unidade; 

4) As consultas médicas e de enfermagem são intercaladas durante o 

acompanhamento do pré-natal; 

5) As gestantes acompanhadas na unidade participam regularmente de um grupo 

de educação em saúde realizado pela enfermeira.  

 

4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 As participantes do estudo foram as gestantes cadastradas e 

acompanhadas no serviço de pré-natal da Unidade de Saúde da Família do 

município de Petrópolis, que aceitaram assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Das 25 gestantes cadastradas na USF em questão, 15 estavam de 

acordo com os critérios de inclusão e exclusão do estudo.  
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4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 Critérios de inclusão: 

- Gestante cadastrada e acompanhada na USF; 

- Gestante com idade de evolução menor ou igual a 37 semanas. Isso se 

configurou em uma estratégia para se evitar desistências ou perdas, visto que 

acima dessa idade gestacional se aumenta a probabilidade da se entrar em 

trabalho de parto. 

 Critério de exclusão: 

- Gestantes em acompanhamento no serviço de pré-natal privado. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro/HUAP, 

Universidade Federal Fluminense/UFF com base na resolução CNS 466/2012, 

que regulamenta a pesquisa com seres humanos. CAEE nº 

35037414.1.0000.5243 e parecer consubstanciado nº 866.758. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) contendo os objetivos do estudo e 

garantindo o sigilo e o anonimato, foi assinado por todas as participantes da 

pesquisa. Não ocorreu a desistência das participantes durante todo o processo, 

as quais mantiveram a participação voluntária. 
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4.6 COLETA DE DADOS 

  

Os dados foram coletados através das entrevistas individual e grupal. Na 

entrevista individual, utilizou-se um questionário semi-estruturado com perguntas 

abertas e fechadas acerca da situação sociodemográfica e obstétrica da gestante 

participante. E, na entrevista em grupo, utilizou-se um gravador e um questionário 

semi-estruturado para a avaliação da cartilha educativa. 

 Durante à realização dos encontros com as gestantes, optou-se pela 

utilização da Metodologia da Problematização (MP), que consiste em uma 

estratégia alternativa de ensino composta de 05 etapas: Observação da 

Realidade; Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação à 

Realidade (prática)(63). Estas etapas constituem o Método do Arco de Charles 

Maguerez, esquematizado por Bordenave e Pereira(64), a seguir: 

 

Figura 2. Arco de Charles Maguerez utilizado por Berbel(65) 

Entendendo a gestante como indivíduo ativo no processo de 

aprendizagem, optou-se pelo uso dessa Metodologia durante a realização dos 

encontros. Nesse processo de educação, é de fundamental importância que se 

construa a autonomia dos educandos (gestantes), valorizando e respeitando sua 

cultura e individualidade (55). 
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A pesquisadora principal, em um momento prévio, encontrou-se com as 

gestantes, explicou-lhes o estudo e seus objetivos, e, lhes entregou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (Apêndice 2, p.77), que foi assinado 

por todas. A partir desse momento, houve o agendamento dos encontros. 

Os três encontros (figura 3) ocorreram na sexta-feira à tarde no período de 

14 às 16 horas, em uma sala privativa da USF, que normalmente é utilizada para 

reunião. Os intervalos entre cada encontro foi semanal. Houve a presença do 

pesquisador principal (1º moderador) e de um profissional de saúde de nível 

superior (2º moderador), que já participa dos grupos de educação em saúde 

ocorridos na USF, e, que realizou o registro das notas de campo. O gravador foi 

utilizado e os dados foram transcritos posteriormente. 

 

 

Figura 3. Etapas dos encontros realizados com as gestantes, com base na 

Metodologia da Problematização, elaborada pela própria pesquisadora. 

 

1º Encontro 

• Acolhimento ("Mesa de Café"); 

• Apresentação do projeto; 

• Entrevista individual com aplicação do questionário para 
caracterização sociodemográfica e obstétrica das participantes; 

• Levantamento da Sitação- Problema e Pontos-Chaves; 

• Entrega da cartilha educativa sobre as medidas preventivas para ITU. 

Teorização no domicílio 

2º Encontro 

• Acolhimento ("Mesa de Café") 

• Problematização e discussão da cartilha; 

• Levantamento de soluções para a situação-problema; 

• Síntese do conhecimento. 

3º Encontro 

• Acolhimento ("Mesa de Café"); 

• Discussão da aplicabilidade prática da cartilha; 

• Aplicação do questionário para avaliação da cartilha; 

• Avaliação final. 
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Assim, os encontros, baseados na Metodologia da Problematização, foram 

planejados e desenvolvidos segundo as etapas do Arco de Maguerez, como 

apresentado a seguir: 

a) 1º Encontro: Observação da Realidade/Problema e Pontos-Chaves 

No primeiro momento, desenvolveu-se as duas primeiras etapas do Arco 

de Maguerez (Observação da realidade/problema e Pontos-chaves). As gestantes 

foram estimuladas a observar a realidade na qual estão inseridas e a pensar 

sobre a ocorrência da infecção urinária e suas conseqüências materno-fetais. 

Na etapa de Observação da Realidade/Problema, propõe-se ações como a 

identificação do problema a ser observado, registro das observações, 

problematização da análise do registro e justificativa de escolha do problema(66). 

Após isso, iniciou-se a etapa dos Pontos-Chaves, onde as gestantes foram 

orientadas a fazer uma análise inicial do problema referente à ITU e a buscar 

respostas para esse problema. Nessa etapa propõe-se ações como reflexão do 

problema, identificação dos fatores que se relacionam com o problema e a análise 

desta reflexão(66). 

Nesse primeiro encontro, realizou-se também uma entrevista individual 

com as gestantes através do preenchimento de um questionário acerca da 

situação sociodemográfica e obstétrica (Apêndice 3, p. 78). 

b) Etapa de Teorização 

A etapa da Teorização foi realizada no domicílio, visto que ao final do 

primeiro encontro, foi entregue a cada gestante uma cartilha educativa sobre a 

ITU na gravidez. O objetivo dessa etapa foi facilitar o aprofundamento teórico do 

problema pelas gestantes frente à suas realidades. Dessa forma, favorecendo a 

reflexão sobre as suas dificuldades e as possíveis soluções(67). 

c) 2º Encontro: Etapa Hipóteses de Soluções 

 As gestantes com base na teorização e nas etapas anteriores 

desenvolvidas no primeiro encontro, elaboraram hipóteses de solução para o 
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problema (ITU), de forma a transformar àquela realidade. Estimulou-se a 

criatividade na elaboração de novas ações para o enfrentamento do problema. 

 Nessa etapa, os participantes projetam idéias que deverão ser 

transformadas em ações concretas para solucionar o problema estudado(66). Ao 

final do encontro, o conhecimento levantado foi sintetizado juntamente com a 

pesquisadora. 

d) 3º Encontro: Aplicação à Realidade 

 A pesquisadora favoreceu uma discussão acerca da aplicação prática das 

hipóteses identificadas anteriormente pelas gestantes, a fim de que a realidade 

fosse transformada(68). Nesse sentido, as gestantes refletiram sobre quais 

hipóteses poderiam ser colocadas em prática e suas prioridades, bem como 

planejar suas execuções e analisar os seus resultados. 

 Assim completou-se as etapas do Arco de Maguerez, com o objetivo das 

gestantes realizarem a relação dialética ação-reflexão-ação, eixo norteador da 

Metodologia da Problematização, que tem na realidade social o seu ponto de 

partida(68). Isso favorece o desenvolvimento de indivíduos autônomos, reflexivos e 

críticos. 

 Ao final do 3º encontro, as gestantes avaliaram verbalmente tanto a cartilha 

quanto a estratégia de discussão aplicada em todo o processo. Posteriormente, 

foi entregue a cada gestante um questionário (Apêndice 4, p. 79), validado por um 

grupo de Pesquisa e Práticas Educativas em Saúde e Cuidado na Amazônia 

(PESCA), o qual  avalia a tecnologia educacional impressa(69). 

O grupo PESCA está vinculado ao Laboratório de Tecnologias Educativas, 

instituição que faz parte da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e, validou, 

um instrumento que pode ser utilizado para a avaliação de quaisquer tecnologias 

impressas do tipo, por exemplo, cartilha, guia e protocolo(69). 

Cada item do questionário validado pelo grupo PESCA, expressa um ponto 

a ser avaliado na cartilha (objetivos, organização, estilo da escrita, aparência e 

motivação) e o respondente assinala no número correspondente à sua opinião. O 
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número 1 corresponde a opinião Totalmente adequada, o número 2 a opinião 

Adequada, o número 3 a opinião Parcialmente adequada e o número 4 a opinião 

Inadequada. (Apêndice 4, p.79). 

 

4.7 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A análise dos dados desenvolveu-se a partir da técnica de Triangulação, 

que consiste na utilização de várias fontes de coleta para validar conclusões(70). 

Essa técnica favorece uma percepção de totalidade em relação ao objeto de 

estudo, a medida que se articula questões teóricas e empíricas(71). 

Nesse caso,utilizou-se os dados provenientes do questionário da entrevista 

individual, dos encontros baseados na MP e do questionário para a avaliação da 

cartilha aplicado às gestantes. Essa triangulação de dados permite ao 

pesquisador desenvolver uma compreensão mais ampla do fenômeno 

estudado(70). 

 

Figura 4. Triangulação dos Dados, elaborada pela própria pesquisadora.  

 A Triangulação pauta-se na análise de três aspectos, são eles: dados 

empíricos, que são aqueles relacionados às narrativas dos entrevistados; diálogo 

com os pesquisadores, que estudam a temática; e, análise da conjuntura, que tem 

Encontros 

baseados na 

MP 

Questionário 

para a 

caracterização 

socioeconômica 

e obstétrica 

Triangulação 

de Dados 

Questionário  

para a 

avaliação da 

cartilha 
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a ver com o aprofundamento da realidade. Essa análise busca minimizar o 

distanciamento entre a prática da pesquisa e a fundamentação teórica(72). 

 A análise qualitativa dos dados através da Triangulação, inicia-se com a 

interpretação exaustiva das informações coletadas e, posteriormente, realiza-se a 

contextualização. 

 Na primeira fase de interpretação, os dados levantados foram transcritos 

de forma a contemplar as observações importantes percebidas durante a coleta, 

como por exemplo, o tom de voz, gestos, risadas e outros. As narrativas 

relevantes para o estudo foram marcadas. Seguiu-se uma pré-análise, de acordo 

com os objetivos do estudo. 

 Na segunda fase de interpretação, esses dados acima selecionados foram 

minuciosamente estudados e embasados no conhecimento científico. Nessa fase, 

o pesquisador tem como meta “a busca de sentidos das falas e das ações para 

alcançar a compreensão ou explicação para além dos limites do que é descrito e 

analisado”(73:202). Além disso, foi realizada uma análise mais ampla da conjuntura, 

através da contextualização dos dados. Dessa forma, buscou-se descobrir 

informações que não foram transcritas e, entender de uma maneira mais profunda 

o contexto do objeto de estudo. 

 Na terceira e última fase de interpretação, articulou-se os dados empíricos 

da entrevista grupal e individual com os pesquisadores da temática e com a 

análise da conjuntura. Essa articulação permite um movimento dialético contínuo, 

no qual ocorre uma aproximação do conhecimento local com uma realidade mais 

ampla(73). Após isso, os dados foram categorizados. 

 A Triangulação de Dados permite uma análise mais profunda do objeto de 

estudo aproximando-o mais à realidade. Para Marcondes(71), “significa adotar um 

comportamento reflexivo-conceitual e prático do objeto de estudo da pesquisa sob 

diferentes perspectivas”. 
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4.8 CONSTRUINDO A CARTILHA EDUCATIVA  

 

 A construção da cartilha foi fundamentada cientificamente na leitura 

minuciosa e análise crítica dos artigos identificados na revisão integrativa da 

literatura e na leitura de livros especializados na temática em questão, com o 

objetivo de socializar as melhores evidências científicas e garantir ao leitor 

segurança nas informações fornecidas(74). 

 Durante todo o processo de construção da cartilha, conferiu-se importância 

à cultura local e às condições socioeconômicas das leitoras. Dessa forma, 

priorizou-se uma linguagem popular para facilitar a compreensão das usuárias e a 

inclusão de várias ilustrações, deixando a leitura descontraída.  

 Partindo-se do pressuposto de que a cartilha deveria ser um material 

educativo de fácil compreensão para o leitor, independente do grau de 

escolaridade, buscou-se uma linguagem simples, o uso de letras de boa 

definição, ilustrações claras que complementassem o texto e parágrafos curtos. 

 Para a confecção do layout da cartilha foi contratada, por financiamento 

próprio, uma empresa especializada em diagramação e designer. As imagens 

utilizadas na cartilha foram retiradas do banco de dados da SHUTTERSTOCK, 

INC., uma agência de banco de imagens on line, que confere a licença para a 

utilização das imagens (Anexo 2, p. 97). 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 Nesse capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa. Estes estão 

de acordo com os objetivos específicos desse estudo e com o objetivo geral que é 

complementar a prática assistencial do enfermeiro através da utilização de uma 

cartilha educativa com foco na prevenção da infecção urinária na gravidez. 

 

5.1 CARTILHA EDUCATIVA COM FOCO NA PREVENÇÃO DA INFECÇÃO 

URINÁRIA NA GRAVIDEZ 

 

 A versão final da cartilha (Apêndice 5, p. 82), apresentou formato fechado 

14x20 cm (formato aberto de 28x20 cm) com 24 páginas em 4/4 cores, capa em 

couchê 120g e miolo em off set 120g com 01 dobra ao meio e refilagem em corte 

reto e grampos canoa ao meio, contendo capa, contracapa, índice e a discussão 

da temática, esta a partir da página 6, sequenciada da seguinte forma: 

- 1º Tópico: Conhecendo o sistema urinário (pág. 6 e 7); 

- 2º Tópico: Mudanças no sistema urinário durante a gravidez (pág. 8 e 9); 

- 3º Tópico: Infecção urinária. Afinal o que é isso? (pág. 10 e 11); 

- 4º Tópico: Você sabe como se manifesta a infecção urinária? (pág. 12 e 13); 

- 5º Tópico: Saiba alguns riscos da infecção urinária durante a gravidez (pág. 14 e 

15); 

- 6º Tópico: Dicas para ajudar você a prevenir a infecção urinária (pág. 16, 17, 18 

e 19); 

- 7º Tópico: Importância da assistência pré-natal (pág. 20 e 21); 

- 8º Tópico: Referências (pág. 22 e 23). 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E OBSTÉTRICA DAS 

GESTANTES 

 

 A pesquisa contou com a participação de 15 gestantes. A idade dessas 

participantes está na tabela 3 e variou de 15 a 37 anos de idade, sendo a média 

igual a 23,2 anos. 

 

Tabela 3 – Idade das gestantes participantes (n=15) dos encontros na Unidade de 

Saúde da Família no município de Petrópolis, RJ. 2015. 

 

Idade (anos)  n    % 

15  01     6,67 
16 01 6,67 
17 01 6,67 
21 02    13,33 
23 01 6,67 
27 01 6,67 
28  02    13,33 
29 01 6,67 
30 01 6,67 
34 01 6,67 
35 01 6,67 
36 01 6,67 
37 01 6,67 

Total 15    100 

 

 Observa-se na tabela 3 que 80% das gestantes apresentavam idade 

superior a 20 anos e 20% eram adolescentes.  

 As características sociodemográficas das gestantes participantes dos três 

encontros estão na tabela 4. 
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Tabela 4. Caracterização sociodemográfica das gestantes participantes (n=15) 

dos encontros realizados em uma Unidade de Saúde da Família no município de 

Petrópolis, RJ. 2015. 

 

Cor da Pele  n    % 

Branca 
Parda 
Preta 

  07 
04 
04 

  46,6 
26,7 
26,7 

Subtotal 15 100 
Escolaridade   n    % 

Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

Ensino Superior 

10 
05 

  00 

   66,7 
   33,3 
     0,0 

Subtotal   15   100 

Situação Conjugal n % 

Sem Companheiro 
Com Companheiro 

   07 
   08 

46,7 
53,3 

Subtotal    15   100 
Ocupação n % 

Do lar 
Estudante 
Doméstica 

Cabeleireira 
Agente Comunitária de Saúde 

   09 
   02 
   02 
   01 
   01 

60,0 
13,3 
13,3 
6,7 
6,7 

Subtotal   15    100 

Renda Familiar n % 

≤ 1 salário 
1 – 2 salários 
≥ 3 salários 

    01 
   12 
    02 

6,7 
80,0 
13,3 

Total    15   100 
 

 Os dados da tabela 4 demonstram que a maioria das gestantes era da cor 

branca (46,6%). A escolaridade variou entre ensino fundamental e superior. A 

maior proporção de mulheres grávidas (66,7%) concluiu o ensino fundamental. A 

freqüência de gestantes que moravam com o companheiro foi de 53,3% e 

trabalhavam no próprio lar foi de 60%. A renda familiar da maioria das gestantes 

foi de 1 a 2 salários mínimos (80%). 
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O tempo de evolução gestacional das mulheres está representado no 

gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2. Tempo de gravidez das mulheres participantes dos encontros na 

Unidade de Saúde da Família no município de Petrópolis, RJ. 2015. 

Os dados do gráfico 2 demonstram que a maioria das gestantes (67%) 

encontrava-se no 2º trimestre de gravidez.   

O número de gestações prévias das mulheres participantes dos três 

encontros na USF está representado na tabela 5. 

Tabela 5 – Número de gestações prévias das mulheres participantes (n=15) dos 

encontros na Unidade de Saúde da Família no município de Petrópolis, RJ. 2015. 

Número de Gestações   n % 

01   05                  33,3 
02 05 33,3 
03 04 26,7 
06 01 6,7 

Total 15 100 

 

Os dados da tabela 5 demonstram que a maioria das gestantes (66,6%) 

apresentou de 1 a 2 gestações.  

Em relação ao aborto, das 15 gestantes, 03 tiveram 01 aborto. E, quanto 

ao tabagismo e etilismo, nenhum dos dois itens foi apresentado pelas gestantes. 

Também foi avaliada a história prévia patológica, apresentada no quadro 3. 

13% 

67% 

20% 

Tempo de Gravidez 

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre
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Quadro 3 - História prévia patológica das gestantes participantes (n=15) dos 

encontros na Unidade de Saúde da Família no município de Petrópolis, RJ. 2015. 

História Prévia Patológica n 

Colelitíase 01 
Doença de Crohn 01 
Febre reumática 01 

Gastrite 01 
Herpes Genital 03 

Condiloma Acuminado 02 
Sífilis 01 

 

Observa-se no quadro 3 principalmente a ocorrência das doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs) como herpes, sífilis e condiloma acuminado.  

 

5.3 ELUCIDANDO OS PROBLEMAS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA 

INFECÇÃO URINÁRIA NA GRAVIDEZ 

 

 A teoria de Abdellah, centrada na resolução dos problemas, propõe uma 

assistência de enfermagem individualizada para atender as necessidades de 

saúde do paciente(43). Baseando-se nessa teoria, foram elucidados os problemas 

de enfermagem evidentes e não-evidentes que favorecem a ocorrência da 

infecção urinária na gravidez.  

 A partir disso, esses problemas foram divididos em três categorias, tais 

como, o “déficit de conhecimento das gestantes acerca da ITU” (problema de 

enfermagem evidente), “o medo do uso de antibiótico na gravidez” (problema de 

enfermagem não-evidente) e os “comportamentos de risco para a ocorrência da 

ITU na gravidez” (problemas de enfermagem evidentes).  
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DÉFICIT DE CONHECIMENTO DAS GESTANTES ACERCA DA ITU 

 As gestantes apresentaram muitas dúvidas sobre o que era a infecção 

urinária, formas de evitá-la, importância do tratamento e suas complicações. 

 

Eu tô com essa infecção, mas eu não sei dizer [...] Só a urina que 
tá   muita amarela e com cheiro ruim. (G5) 

O médico falou que eu estava com infecção na urina, mas o que é 
eu não sei não, mas tomei remédio [...] ardia muito, coçava muito 
e queimava muito. (G7) 

Meu Deus, eu não sabia que podia fazer mal para o meu bebê. 
Achava que não tinha nada a ver. (G10) 

 

 *Gestantes expressam espanto ao tomar conhecimento das complicações 

advindas da ocorrência da infecção urinária. (Diário de Campo). 

 

O MEDO DO USO DE ANTIBIÓTICO NA GRAVIDEZ 

 Observou-se que durante os encontros, algumas gestantes detinham um 

pensamento resistente quanto ao uso do antibiótico na gravidez por ocasião da 

ocorrência da ITU. 

 

                [...] Como eu melhorei da dor pra fazer xixi tomando o remédio, eu       
               parei de tomar. (G2) 

       Eu acho que o remédio é forte e vai fazer mal para o bebê. (G11) 

                                       Quando eu tive problema na urina o médico me passou um 
remédio,           só que eu não tomei ele todo fiquei com medo. (G8) 

 
 Como eu não sentia nada, achei que não era importante tomar o        

remédio [...] podia causar problema no bebê. (G6) 
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COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA A OCORRÊNCIA DA ITU NA 

GRAVIDEZ 

 Os problemas de enfermagem relacionados à ocorrência da ITU na 

gravidez constituíram-se em baixa ingestão hídrica, baixa ingestão de frutas e 

verduras, constipação intestinal, atraso no esvaziamento da bexiga, déficit de 

higiene após o coito e a eliminação intestinal. 

 

Figura 5. Comportamentos de risco das gestantes para a ocorrência da ITU e 
suas respectivas falas na entrevista grupal. Petrópolis, RJ. 2015. 

Comportamentos de Risco para 
a ITU na Gravidez 

Déficit de 
higiene 

(coito/elimina
ção intestinal) 

Fala das 
gestantes 

Após evacuar, 
eu limpo em 

qualquer 
direção, da 

frente pra trás, 
de trás pra 

frente, isso não 
importa. (G5) 

Eu não limpo 
não depois 
da relação, 

acho que não 
tem 

problema. 
(G15) 

Nem eu e 
nem meu 
marido 

limpamos 
após a 
relação 

sexual. (G7) 

Constipação 
intestinal 

Fala das 
gestantes 

Eu também fico 
1 semana e 

meia sem ir ao 
banheiro e sai 
sangue [...]. 

(G6) 

Eu fico cinco dias 
sem ir ao 

banheiro, minha 
barriga dói e o 
meu coocô sai 

duro, me 
machuca e 

sangra. (G4) 

Atraso no 
esvaziamento 

da bexiga 

Fala das 
gestantes 

Eu prendo o 
xixi durante o 
dia todo. (G5) 

No meu 
trabalho, eu só 

faço o xixi 
quando chego 

e depois 
quando saio 
[...]. (G12) 

Baixa 
ingestão de 

frutas e 
verduras 

Fala das 
gestantes 

Só quando 
minha mãe me 
obriga comer 
[...] eu como 
uma vez na 

semana. (G13) 

Eu como três 
vezes no mês 
depende do 

dinheiro [...]. 
(G9) 

Eu como umas 
três vezes no 

mês, depende do 
dinheiro. (G11) 

Baixa 
ingestão 
hídrica 

Fala das 
gestantes 

Eu bebo é muito 
refrigerante [...] 

não sou fã de 
água [...] meu 
negócio é coca-

cola. (G1) 

[...] Só 
quando eu tô 
com muita 

sede, se não, 
normalmente 
eu não bebo 
água. (G2) 

Não bebo 
água. (G3) 
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5.4 AVALIANDO A CARTILHA EDUCATIVA 

  

A análise da cartilha foi baseada nas respostas das gestantes que 

preencheram o último questionário (Apêndice 4, p. 79). Esse foi dividido em  três 

blocos de análise, segundo as diferentes valorações: total de respostas para 

Totalmente Adequado (TA), Adequado (A), Parcialmente Adequado (PA) e 

Inadequado (I). 

Os itens que obtiveram índice de concordância entre as gestantes maior ou 

igual a 70% foram considerados validados. E, os que não alcançaram os 70% 

deveriam ser modificados(69). Nesse sentido, verifica-se qual valoração obteve a 

maioria das respostas. 

No primeiro bloco (objetivos), foram avaliados as metas a serem atingidas 

com a cartilha, com base em 03 itens: 

1) Atende aos objetivos das gestantes. 

2) Ajuda as gestantes durante o dia a dia. 

3) Está adequada para ser usada por qualquer profissional que trabalhe com 

gestantes(69). 

 Considerando a participação de 15 gestantes, o número máximo de 

respostas para os 3 itens foi igual a 45, conforme apresentado na tabela 6.  

Tabela 6. Respostas das gestantes quanto aos 03 itens do bloco dos Objetivos do 

questionário de avaliação da cartilha. 

Objetivos N % 

Totalmente Adequado 

Adequado 

Parcialmente Adequado 

Inadequado 

38 

4 

3 

0 

84,4 

  8,9 

  6,7 

0 

Total 45 100 
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 Os dados representados na tabela 6 demonstram que a cartilha educativa 

quanto aos objetivos propostos é adequada, já que das 45 (100%) respostas, 42 

(93,3%) foram para Totalmente adequado e Adequado . 

No segundo bloco (organização, estilo da escrita e aparência), foram 

avaliadas a estrutura e apresentação da cartilha, com base em 17 itens: 

1) A capa é atraente e indica o conteúdo da cartilha. 

2) O tamanho do título e do conteúdo nos tópicos está adequado. 

3) Os tópicos tem sequência. 

4) Há coerência entre as informações de capa, contracapa, índice e 

apresentação. 

5) O papel e a impressão está apropriado. 

6) O número de páginas está adequado. 

7) Os temas retratam aspectos importantes da prevenção da infecção urinária na 

gravidez.  

8) A escrita está em estilo adequado. 

9) O texto é interessante. O tom é amigável. 

10) O vocabulário é acessível. 

11) Há associação do tema de cada sessão ao texto correspondente. 

12) O texto está claro. 

13) O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento. 

14) As páginas ou seções são organizadas. 

15) As ilustrações são simples. 

16) As ilustrações servem para complementar os textos. 

17) As ilustrações estão expressivas e suficientes(69). 
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Considerando a participação de 15 gestantes, o número máximo de 

respostas para os 17 itens foi igual a 225, conforme apresentado na tabela 7. 

Tabela 7. Respostas das gestantes quanto aos 17 itens do bloco da Organização, 

Estilo da Escrita e Aparência do questionário de avaliação da cartilha. 

Organização, Estilo da 

Escrita e Aparência 

N % 

Totalmente Adequado 

Adequado 

Parcialmente Adequado 

Inadequado 

195 

38 

22 

0 

  76,4 

  14,9 

  8,7 

0 

Total 255 100 

 

Os dados representam que a cartilha foi considerada adequada quanto à 

organização, já que das 255 (100%) possibilidades de repostas, 233 (91,3%) 

foram para Totalmente Adequado e Adequado. 

No terceiro bloco (motivação), foram avaliados o grau de significação da 

cartilha e a capacidade de causar impacto, com base em 06 itens: 

1) A cartilha é apropriada para as gestantes. 

2) Os conteúdos da cartilha se apresentam de forma lógica e coerente. 

3) A interação é convidada pelos textos. Sugere ações. 

4) A cartilha aborda os assuntos necessários para o dia-a-dia das gestantes. 

5) Convida/instiga a mudança de comportamento e  atitude. 

6) A cartilha propõe conhecimentos para as gestantes(69). 

Considerando a participação de 15 gestantes, o número máximo de 

respostas para os 06 itens foi igual a 90, conforme apresentado na tabela 8. 
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Tabela 8. Respostas das gestantes quanto aos 06 itens do bloco da Motivação do 

questionário de avaliação da cartilha. 

Motivação N % 

Totalmente Adequado 

Adequado 

Parcialmente Adequado 

Inadequado 

70 

13 

7 

0 

  77,8 

  14,4 

     7,8 

   0 

Total 90 100 

 

Os dados representam que a cartilha foi considerada adequada quanto à 

capacidade de motivar e causar interesse, já que das 90 (100%) possibilidades de 

respostas, 83 (92,2%) foram para TA e A. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSSÃO 

 

 O perfil socioedemográfico das gestantes atendidas na rede de atenção 

primária à saúde evidenciado nesse estudo converge com os resultados de outros 

estudos brasileiros, que também encontraram como principais características da 

mulher grávida atendida no Sistema Único de Saúde (SUS), ter menor nível 

econômico e escolaridade baixa. Vale ressaltar, que tais características são tidas 

como fatores de risco para a ocorrência da infecção urinária na gravidez(7,32,75). 

  Ao baixo nível econômico associam-se a subutilização dos serviços de 

saúde pública e as práticas de higiene insuficientes, que podem influenciar a 

elevada ocorrência de bacteriúria assintomática(76). 

 Outro aspecto importante a ser discutido, é o manejo do pré-natal, onde 

alguns estudos abordam a cor da pele (parda ou negra), o nível econômico e a 

escolaridade baixa, como sendo fatores associados ao pré-natal 

inadequado(7,32,75). Além da discriminação, as desigualdades raciais estão 

intimamente relacionadas às desvantagens econômicas e sociais. Portanto, no 

que diz respeito aos desfechos de saúde, essas variáveis são interdependentes.  

 Baseando-se na perspectiva de que a saúde está relacionada à 

capacidade da população exercer o seu autocuidado, percebe-se que a 

escolaridade é um importante fator de influência nessa capacidade, já que o nível 

de instrução do indivíduo atua diretamente nos cuidados dele com a sua saúde. 

 Nesse sentido, o indivíduo quanto mais conhecimento tem sobre as 

questões que envolvem a saúde, mais crítico e reflexivo ele se torna. Isso justifica 

a importância da educação em saúde, na perspectiva da construção de sujeitos 

livres capazes de gerar mudanças e melhorar a sua condição de vida e de 

saúde(19). 

 Um estudo realizado com gestantes em uma Unidade de Saúde da Família 

no estado de Pernambuco, onde 124 gestantes foram divididas em dois grupos 
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acompanhados por 2 enfermeiras, tendo um recebido educação em saúde sobre 

a infecção urinária e o outro não, observou-se uma redução significativa na 

ocorrência dessa infecção no grupo que recebeu a educação em saúde(18). 

 Assim refletindo sobre a importância da educação em saúde na promoção 

à saúde e prevenção de agravos, salienta-se o importante papel do enfermeiro 

como educador em saúde, ajudando o ser humano na resolução/enfrentamento 

das situações-problemas(17). Nesse estudo evidenciou-se o déficit de 

conhecimento das gestantes sobre a infecção urinária, que pode colocar em risco 

o binômio mãe-filho.  

Continuando a análise do perfil das gestantes, observa-se a ocorrência das 

DSTs (sífilis, condiloma acuminado e herpes), que durante a gravidez podem 

acarretar morbimortalidade materno-infantil, principalmente em virtude das 

mudanças gestacionais, dentre elas, a imunossupressão relativa(77).  

No último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre a sífilis no 

Brasil (2012), observou-se um aumento do número de casos entre 2005 e 2012. 

Em 2011, foram notificados 14.321 casos de sífilis em gestantes, destes 6.488 

(45,3%) na região Sudeste, sendo o Rio de Janeiro o de maior taxa nessa região 

(10,8)(78). 

Vale ressaltar, que a sífilis quando não detectada precocemente na 

gravidez, pode levar a sífilis congênita, responsável por várias complicações fetais 

graves, inclusive, o óbito(77). Também ocorre no Brasil a prevalência alta do 

Papilomavírus humano em um universo de 3.303 gestantes, com 40,4%. Esse é 

responsável pela ocorrência do condiloma acuminado e do câncer do colo de 

útero. E, tem-se o vírus herpes simples tipo 2, com prevalência de 22,7%(77). 

  Além desses problemas, outros foram identificados, como a baixa ingestão 

hídrica, o baixo consumo de frutas e verduras, a constipação intestinal, o atraso 

no esvaziamento da bexiga e o déficit higiênico, no que diz respeito à eliminação 

intestinal e ao coito. Todos estes são considerados fatores de risco para a 

ocorrência da infecção urinária. 
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 A baixa ingestão hídrica faz com que a urina do indivíduo fique mais 

concentrada, tornando-se um meio de cultura rico em metabólitos que contribuem 

para o crescimento de microorganismos. Além disso, o fato de urinar com menos 

freqüência devido a essa baixa ingestão, faz com que a urina permaneça por mais 

tempo na bexiga, favorecendo também dessa forma a multiplicação de 

microorganismos.  Por isso, recomenda-se um consumo diário de 6 a 8 copos de 

água por dia(79). 

 O baixo consumo de frutas e verduras afeta diretamente o funcionamento 

do intestino, já que a peristalse intestinal fica mais lenta e, com isso, o bolo fecal 

permanece por mais tempo dentro do indivíduo(80). Isso aumenta o risco da 

ocorrência da infecção urinária, já que ocorre uma proliferação maior de 

microorganismos nesse bolo fecal, que quando eliminado pode contaminar a 

genitália externa feminina(35). Vale ressaltar que o principal microorganismo 

causador da infecção urinária nas gestantes é a Escherichia coli, uma bactéria 

comumente encontrada no intestino(1,2). 

 Os itens acima descritos favorecem a ocorrência da constipação intestinal, 

que por sua vez, também foi um problema de enfermagem encontrado nas 

gestantes, e, que contribui com a ocorrência da infecção urinária(80). 

 O atraso no esvaziamento da bexiga configura-se em um comportamento 

de risco para a infecção urinária adotado por algumas gestantes. Como já foi 

descrito, esse ato favorece o crescimento de microorganismos na bexiga, 

aumentando o risco de infecção(35). Vale refletir que esse comportamento foi 

identificado nas gestantes trabalhadoras, porém não se evidenciou no estudo se 

esse comportamento é decorrente de imposições do empregador. No artigo 5º, X, 

da Constituição da República, esse tipo de imposição é considerada dano moral, 

violação do direito à intimidade(81). 

 Outro item identificado como problema de enfermagem foi o déficit de 

higiene, tanto referente à eliminação intestinal quanto ao coito. Após as 

evacuações, a higiene deve ser realizada com água e sabão ou com papel 

higiênico, que deverá ser utilizado no sentido ântero-posterior, a fim de se evitar a 
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contaminação vaginal e uretral por bactérias entéricas. O Colégio Americano de 

Enfermeiras Obstétricas, recomenda essa prática para a prevenção da infecção 

urinária na mulher(82). 

  Em um estudo realizado com mulheres inglesas que tinham o hábito de 

realizar a higiene genital no sentido ântero-posterior (48%) enquanto 44% o 

faziam no sentido contrário, observou-se associação entre a ocorrência da ITU na 

gravidez e o hábito de higiene genital no sentido póstero-anterior(83). 

 A higiene pós-coital com água e sabonete é uma outra prática que deve ser 

adotada pelas gestantes na prevenção da infecção urinária. Alguns estudos 

apontam que as mulheres com atividade sexual maior ou igual a 3 vezes por 

semana, apresentam maior risco de infecção urinária(7,22). Isso se deve ao fato da 

região perianal ser colonizada por microorganismos potencialmente causadores 

dessa infecção, ao uso de substâncias irritativas como cremes e desodorantes 

vaginais e a não limpeza dos órgãos sexuais. 

  Alguns autores apontam que as mulheres com intensa atividade sexual 

apresentam um risco a mais de 40% de apresentar infecção urinária do que 

aquelas que não tem atividade sexual(84). E que os episódios de infecção urinária 

podem ocorrer 12 h após o ato sexual(85). 

 Um outro problema de enfermagem, porém considerado não-evidente, 

segundo a teoria de Abdellah, foi o medo das gestantes quanto ao uso de 

antibiótico na gravidez. Isso também foi evidenciado por um estudo realizado na 

Colômbia com gestantes acerca das suas crenças e práticas frente a infecção 

urinária(86). Esse fato pode ocorrer devido a pouca orientação fornecida pelo 

profissional que prescreveu o antibiótico, ao déficit de conhecimento das 

gestantes acerca da ITU e por questões culturais(86). 

 Todos esses problemas acima descritos, deverão ser constatados pelo 

profissional de saúde durante a assistência pré-natal, a fim de que através de 

práticas educativas adequadas se previna agravos e se promova a saúde 

materno-fetal. 



65 
 

 Atualmente, uma das estratégias do Ministério da Saúde para o incentivo 

das práticas educativas, é a Rede Cegonha, que visa assegurar às mulheres o 

direito a uma assistência humanizada e resolutiva. Nesse caso, reforça-se a 

importância do uso do material educativo pelo profissional de saúde, com o 

objetivo de ajudar as gestantes a melhorar o conhecimento, o autocuidado e a 

adesão ao tratamento(87). 

 No entanto, faz-se necessária a validação desse material educativo pelo 

público-alvo e por juízes especialistas, para a obtenção de melhores resultados 

(87). Quanto a esse estudo, houve somente a avaliação por parte das gestantes, 

que durante o processo de análise da cartilha, a classificaram como adequada 

quanto aos objetivos, organização, estilo da escrita, aparência e motivação. 

 O fato desta pesquisa ter sido qualitativa  e realizada somente com um 

grupo de gestantes, não se permite generalizar os resultados encontrados e 

afirmar que todos os problemas de enfermagem foram elucidados nesta pesquisa. 

Portanto, isso foi uma limitação desse estudo. 

 Logo, sugere-se a realização de estudos complementares, que além de 

investigarem a existência de outros problemas de enfermagem que possam 

contribuir com a ocorrência da infecção urinária, também comprovem a eficácia 

da cartilha educativa na redução da prevalência da infecção urinária e suas 

complicações na gravidez. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSÕES 

 

 A aplicação de uma tecnologia educacional impressa contendo medidas de 

prevenção da infecção urinária na gravidez configura-se em uma importante 

ferramenta de discussão e aprendizado, facilitado pelo uso da Metodologia da 

Problematização, que objetiva a transformação da realidade, a partir do 

desenvolvimento de indivíduos autônomos, reflexivos e críticos. 

 Ressalta-se que o processo de educação em saúde baseado nessa 

metodologia tornou-se mais dinâmico e atrativo, facilitando a identificação de 

vários problemas de enfermagem, como a baixa ingestão hídrica, o baixo 

consumo de frutas e verduras, o atraso no esvaziamento da bexiga, a 

higienização precária na eliminação intestinal e no coito, bem como, o medo das 

gestantes em fazer uso do antibiótico quando da ocorrência da ITU, acarretando a 

não adesão ao tratamento. Esse fato pode trazer conseqüências graves à saúde 

do binômio mãe-filho, inclusive à morte. 

 Tal cartilha se apresenta como um novo material educativo que poderá ser 

utilizado pelo profissional de saúde nos grupos com gestantes, trazendo 

conhecimentos científicos, motivando o autocuidado e a tomada de decisão. Além 

de permitir a identificação dos problemas de enfermagem inerentes a cada 

indivíduo, família e comunidade, bem como a intervenção adequada. 

 Nesse sentido, reforça-se a atuação do enfermeiro na assistência do pré-

natal, que deverá ser resolutiva e pautada nas melhores evidências científicas,  

levantadas a partir da pesquisa bibliográfica, e, a importância da construção e 

utilização da tecnologia educacional aplicada a partir da Metodologia da 

Problematização no processo de educação em saúde. 

 Cabe informar que a cartilha educativa construída nesse estudo será 

reproduzida pela Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de 

Petrópolis, RJ, e distribuída às Unidades de Saúde da Família desse município. 
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APÊNDICES 

ARTIGOS INCLUÍDOS NA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

Quadro 4. Identificação das publicações quanto ao título, revista, ano, país, 

método e nível de evidência. (n=10). Niterói, RJ. 2015. 
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Quadro 5. Título das publicações e seus principais achados. Niterói, RJ. 2015. 

Título das Publicações Principais Achados 

1- Diagnosis of asymptomatic bacteriuria and 

associated risk factors among pregnant women in 

Mangalore, Karnataka, India
(33) 

A prevalência da bacteriúria assintomática em mulheres grávidas 

foi 13,2%. Destas, 15% ocorreram em mulheres grávidas com 

baixo nível socioeconômico. 

2- Assessment of urinary infection management 

during prenatal care in pregnant women attending 

public health care units in the city of Rio de 

Janeiro, Brazil
(7) 

Os fatores de risco encontrados para o manejo inadequado da ITU 

pelos profissionais de saúde durante o pré-natal em relação às 

gestantes foram, a cor parda, a menor escolaridade e o estado 

nutricional eutrófico. E, os fatores de risco para a ocorrência da 

ITU na gravidez foram a adolescência, o diabetes e a anemia.  

3- Associated risk factors of urinary tract infection 

among pregnant women at Felege Hiwot Referral 

Hospital, Bahir Dar, North West Ethiopia
(21) 

Os fatores fortemente associados a ITU se constituíram em baixa 

renda familiar, atividade sexual igual ou maior que três vezes por 

semana, anemia materna e história prévia de ITU. E, os de baixa 

associação, em idade materna entre 25 e 34 anos e anormalidade 

geniturinária. 

4- Prevalência e fatores associados à internação 

hospitalar para tratamento da infecção do trato 

urinário durante a gestação
(32) 

A prevalência da ITU na gestação foi de 2,9%, sendo maior nas 

mulheres com menor nível econômico, mais jovens (<20 anos) e 

com menor escolaridade (ensino fundamental). O baixo peso ao 

nascer e o trabalho de parto pré-termo foram os desfechos 

encontrados. 

5- Living with cat and dog increases vaginal 

colonization with E. coli in pregnant women
(29)

 
 

Mulheres grávidas que conviviam com cães e gatos, 

apresentaram uma colonização vaginal por Escherichia coli igual a 

15%, enquanto as mulheres que não conviviam com esses 

animais, apresentaram uma colonização vaginal de 8%. E, 32% 

das mulheres que conviveram com cães e gatos apresentaram 

infecção urinária durante a gravidez, enquanto as que não 

conviveram com esses animais, apresentaram 21%. 

6- Epidemiology of urinary tract infections and 

antibiotics sensitivity among pregnant women at 

Khartoum North Hospital
(4) 

A prevalência da ITU em mulheres grávidas foi igual a 14%. A 

idade materna, o índice de massa corporal e a idade gestacional 

não foram achados como fatores de risco para ITU na gravidez.  A 

principal bactéria isolada foi a Escherichia coli (42,4%), que 

apresentou resistência a amoxicilina, ácido naladixic, 

nitrofurantoína, ciprofloxacina cotrimoxazol, amoxicilina / 

clavulanato e norfloxacina. 

7- Risk factors of urinary tract infection in 

pregnancy, Paquistão
(6) 

Os fatores de risco associados à infecção urinária na gravidez 

foram a baixa escolaridade, a atividade sexual, a história prévia de 

ITU, a multiparidade e a baixa condição sócio-econômica. 

8- Avaliação de infecção urinária em gestantes do 

município de Marechal Cândido Rondom – PR
(30)

 
 

A prevalência da ITU entre as gestantes foi de 56%, sendo a 

Escherichia coli (63,1%) o principal agente causador. As gestantes 

no 3º trimestre apresentaram maior incidência da infecção urinária 

(71,4%). 

9- Hygiene practices and sexual activity 

associated with urinary tract infection in pregnant 

women
(22) 

Os fatores encontrados associados à ITU na gravidez foram o não 

urinar após o coito, o não lavar a genitália pré e pós-coito, o atraso 

no esvaziamento voluntário da bexiga e o intercurso sexual igual 

ou maior que três vezes por semana. 

10- Risk factors related to asymptomatic 

bacteriúria in pregnant women
(31) 

Identificou-se somente o baixo nível educacional como um fator 

significante de risco para a bacteriúria assintomática em mulheres 

grávidas.  
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2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA A PREVENÇÃO DA INFECÇÃO 

URINÁRIA NA GRAVIDEZ 

Pesquisador Responsável: Flávia Fragoso dos Santos Fioravante 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Prefeitura Municipal de 

Petrópolis/Secretaria Municipal de Saúde. 

Telefones para contato: (24) 2235 -2087 (24) 2235-4078 (24) 988333678 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos   RG:_______________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ______________________________________ 

RG Responsável legal: _________________________ 

 A Senhora está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL PARA A PREVENÇÃO DA INFECÇÃO URINÁRIA NA GRAVIDEZ”, de 

responsabilidade da pesquisadora Flávia Fragoso dos Santos Fioravante. Sua participação não é 

obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir e retirar o seu consentimento, não havendo 

nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a unidade de origem. O objetivo 

geral do estudo é avaliar a aplicação de uma cartilha para a prevenção da infecção urinária em 

gestantes. E os objetivos específicos são aplicar uma cartilha de medidas que previnam a infecção 

urinária, descrever os problemas de enfermagem que contribuem para a ocorrência da infecção 

urinária em gestantes, e, analisar o uso dessa cartilha para a prevenção da infecção urinária na 

gravidez. 

Caso concorde com o estudo, a Senhora participará de 03 encontros a cada 7 dias com a 

pesquisadora na Unidade de Saúde da Família em que é cadastrada. As entrevistas durante os 

encontros serão gravadas.O risco previsto para esta pesquisa decorre do fato de alguém sentir-se 

constrangido durante a participação no grupo, cabendo ao pesquisador resolver a situação. 

Não haverá nenhum custo financeiro ou outra forma de pagamento pela sua participação 

no estudo. 

Os dados da pesquisa poderão ser utilizados pela equipe de saúde do serviço, pelos 

pesquisadores envolvidos e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense. 

Será garantido o anonimato durante todo o processo da pesquisa. 

Eu,________________________________________________________________________, RG 
nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, 
do projeto de pesquisa acima descrito.  
Petrópolis, _____ de ____________ de _______.  
 

_____________________________________________________ 
Nome e assinatura do voluntário 

 
_____________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
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3. QUESTIONÁRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E 

OBSTÉTRICA DAS GESTANTES 

QUESTIONÁRIO 

1) Nome: 

2) Idade: 

3) Situação  conjugal: (  ) Com companheiro  (  ) Sem companheiro 

4) Cor: (  ) Branca (  ) Parda (  ) Preta (  ) Amarela  

5) Escolaridade: (  ) Analfabeta (  ) Ensino Fundamental (  ) Ensino Médio (  ) 

Ensino Superior 

6) Renda Familiar: (  ) < 1 salário mínimo (  ) 1-2 salários mínimos (  ) ≥ 3 salários 

mínimos 

7) Número de gestações/abortos: 

8) Idade Gestacional (semanas): 

9) História Prévia Patológica: 

10) Tabagismo: (  ) Sim   (  ) Não 

11) Etilismo: (  ) Sim  (  ) Não 
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4. QUESTIONÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DA CARTILHA 

 

QUESTIONÁRIO(69) 

Parte I – Identificação 

Pseudônimo: 

Escolaridade: 

Idade: 

 

Parte II - Instruções 

Marque com um X um dos números que está na frente de cada afirmação. Dê sua 

opinião de acordo com a classificação que melhor represente seu ponto de vista 

sobre cada item. 

Se marcar as opções 3 e 4, justifique no espaço destinado a cada item. 

 

1 – Totalmente adequado    2 – Adequado 

3 – Parcialmente adequado    4 – Inadequado 

 

1 – OBJETIVOS: referem-se a propósitos, metas ou fins que se deseja atingir 

com a utilização da cartilha. 

1.1) Atende aos objetivos das gestantes. 1 2 3 4 

1.2) Ajuda as gestantes durante o dia a dia. 1 2 3 4 

1.3) Está adequada para ser usada por qualquer 
profissional que trabalhe com gestantes. 

1 2 3 4 
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2 – ORGANIZAÇÃO: refere-se à forma de apresentar as orientações. Isso inclui 

organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação. 

2.1) A capa é atraente e indica o conteúdo da 
cartilha. 

1 2 3 4 

2.2) O tamanho do título e do conteúdo nos 
tópicos está adequado. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2.3) Os tópicos tem sequência. 1 2 3 4 

2.4) Há coerência entre as informações de capa, 
contracapa, sumário, agradecimentos e 
apresentação. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

2.5) O papel e a impressão está apropriado. 1 2 3 4 

2.6) O número de páginas está adequado. 1 2 3 4 

2.7) Os temas retratam aspectos importantes da 
prevenção da infecção urinária na gravidez. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 

3- ESTILO DA ESCRITA: refere-se a características lingüísticas, compreensão e 

estilo da escrita da cartilha. 

3.1) A escrita está em estilo adequado. 1 2 3 4 

3.2) O texto é interessante. O tom é amigável. 1 2 3 4 

3.3) O vocabulário é acessível. 1 2 3 4 

3.4) Há associação do tema de cada sessão ao 
texto correspondente. 

1 2 3 4 

3.5) O texto está claro. 1 2 3 4 

3.6) O estilo da redação corresponde ao nível de 
conhecimento. 

1 2 3 4 

 

 

4 – APARÊNCIA: refere-se a características que avaliam o grau de significação 

da cartilha. 

4.1) As páginas ou seções parecem organizadas. 1 2 3 4 

4.2) As ilustrações são simples. 1 2 3 4 

4.3) As ilustrações servem para complementar os 
textos. 

1 2 3 4 

4.4) As ilustrações estão expressivas e 
suficientes. 

1 2 3 4 
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5 – MOTIVAÇÃO: refere-se ao grau de significação da cartilha e à capacidade de 

causar impacto, motivação e interesse. 

5.1) A cartilha é apropriada para as gestantes. 1 2 3 4 

5.2) Os conteúdos da cartilha se apresentam de 
forma lógica e coerente. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5.3) A interação é convidada pelos textos. Sugere 
ações. 

1 2 3 4 

5.4) A cartilha aborda os assuntos necessários 
para o dia-a-dia das gestantes. 

1 2 3 4 

5.5)Convida/instiga a mudança de 
comportamento e atitude. 

1 2 3 4 

5.6) A cartilha propõe conhecimentos para as 
gestantes. 

1 2 3 4 

 

 

Comentários gerais e sugestões 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________________ 
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5. CARTILHA: “O SISTEMA URINÁRIO NA GRAVIDEZ” 
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ANEXO 1 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

HUAP/UFF 
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ANEXO 2 

CONTRATO DE DIREITO DE USO DE IMAGENS DO BANCO DE IMAGENS 

SHCUTTER STOCK 
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