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RESUMO 

 

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

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

patologia crônica se tornam vulneráveis a evoluir para uma gestação prejudicial, tanto para a 

mãe quanto para o feto. A mulher que convive com a doença crônica se tornará uma grávida 

de alto risco e poderá encontrar dificuldades para as adaptações emocionais impostas pela 

nova realidade. Sendo assim, como objetivo geral para esta pesquisa teremos: Analisar a 

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

no ambulatório de pré-natal de um hospital universitário. E com objetivos específicos: 

Conhecer o perfil sócio-demográfico e gestacional das gestantes que convivem com doenças 

crônicas e suas necessidades de acolhimento e apoio emocional; Aplicar estratégia de 

promoção à saúde mental com gestantes que convivem com doenças crônicas; e Avaliar a 

contribuição da estratégia aplicada para promoção da saúde mental das gestantes. Trata-se de 

um estudo qualitativo, de abordagem sociopoética. O estudo apresentou como campo de 

investigação o Ambulatório de Pré Natal do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

localizado em Niterói/RJ. Os sujeitos foram as gestantes que convivem com doenças crônicas 

como Hipertensão Arterial Crônica e Diabetes Mellitus. A produção de dados se deu por meio 

de técnica criativa e do dispositivo grupo-pesquisador. A análise de dados utilizada foi a 

análise temática de conteúdo. Foram definidas as seguintes categorias: Emoções vivenciadas a 

cada trimestre gestacional e Avaliação da estratégia utilizada para promoção da saúde mental 

de inspiração sociopoética. Conclui-se que há necessidade de escuta ativa aos anseios em todo 

o seguimento da gestação de alto risco, pois as mulheres se encontram fragilizadas e instáveis, 

e não encontram espaço para exporem seus medos, angústias e expectativas, e tão pouco são 

assistidas emocionalmente. No momento em que ali compartilhavam de suas histórias e 

experiências puderam desfrutar de um relaxamento profundo, onde sentimentos como tristeza, 

estresse, ansiedade, angústia e preocupação deram lugar a calmaria e a paz, auxiliando assim, 

nos desafios impostos pela doença.  

 

Descritores: Gestante; Doenças Crônicas; Saúde Mental; Promoção da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Because it is a physiological phenomenon, pregnancy has its development, in most cases, 

without complications. However, some women become vulnerable to evolve into a damaging 

pregnancy for both, the mother and the fetus, because they have some kind of chronic disease. 

The woman who lives with chronic disease will become a high-risk pregnant and may find it 

difficult to emotional adjustments imposed by the new reality. Therefore, the general 

objective for this research will analyze the need to promote the mental health of pregnant 

women living with chronic diseases in the prenatal clinic of a university hospital. And with 

specific objectives: To know the socio-demographic profile and gestational of pregnant 

women living with chronic diseases and their host and emotional support needs; Apply 

promotion strategy on mental health of pregnant women living with chronic diseases; and 

evaluate the contribution of the strategy applied to promote mental health of pregnant women. 

It is a qualitative study of sociopoetic approach. The study presented as a research field the 

Prenatal Clinic of the University Hospital Antônio Pedro (HUAP) located in Niterói/RJ. The 

subjects were pregnant women who live with chronic diseases such as Chronic Hypertension 

and Diabetes Mellitus. The data production was through creative technique and group-

researcher device. Data analysis used was thematic content analysis. The following categories 

were defined: Emotions experienced every trimester and evaluation of the strategy used to 

promote mental health sociopoetic inspiration. It is concluded that there is need for active 

listening to the concerns around the monitoring of high-risk pregnancy because women are 

fragile and unstable, and find no room to expose their fears, anxieties and expectations, and so 

little are supported emotionally. The moment there shared their stories and experiences could 

enjoy deep relaxation where feelings like sadness, stress, anxiety, anguish and concern gave 

way to calm and peace, thus helping the challenges imposed by the disease. 

Keywords: Pregnancy; Chronic diseases; Mental health; Health promotion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

  

A escolha pela temática teve origem na Maternidade do Hospital Universitário 

Antônio Pedro – unidade referência em atendimento à gestação de alto risco – onde no 

decorrer dos estágios desenvolvidos pude observar que tanto a assistência médica, quanto de 

enfermagem, ambas eram voltadas a doença e suas manifestações clínicas. 

Conseqüentemente, não se abordavam questões que envolviam o psicológico materno, 

dificultando ainda mais um período complexo, que somado ao convívio com a doença crônica 

gera anseios, incertezas e angústias para a vida da gestante. Aliado a essa experiência no 

mesmo período me tornei bolsista de iniciação científica de um projeto o qual envolvia a 

temática saúde mental e psiquiátrica e, a partir disso, através da pesquisa e de estudos na área 

comecei a perceber a grande importância de o aluno estar preparado não só para lidar com os 

distúrbios apresentados por pacientes psiquiátricos, mas também com indivíduos que em 

algum momento de suas vidas passam por situações extremamente críticas que as levam ao 

desequilíbrio psíquico. Associado ao projeto também participei de reuniões e atividades do 

núcleo de pesquisa denominado Núcleo de Estudos sobre Ensino, Criatividade, Cuidado em 

Saúde e Enfermagem, o qual pertence o projeto, aonde tive a oportunidade de através do 

contato com pesquisadores, professores de outras universidades e mestrandos adquirir 

conhecimento, experiência e crescimento, o que contribui para reafirmar o desejo de 

desenvolver estudos sobre a promoção da saúde mental de gestantes que convivem com 

doenças crônicas e compreender melhor como é a vida destas mulheres. 
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1.2. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A gestação é uma experiência única na vida de uma mulher. Nesse período, ocorrem 

mudanças físicas, sociais e emocionais que são capazes de gerar ansiedade, medo, novas 

descobertas e expectativas, o que requer instruções e ensinamentos para auxilia - lá no que 

tange a gestação, autocuidado, preparo para o parto e para a maternidade (VASQUES, 2006). 

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

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

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

a evoluir para uma gestação prejudicial, tanto para a mãe quanto para o feto (BRASIL, 2012). 

Dentre os fatores de risco gestacional, estão às condições clínicas maternas 

preexistentes, apresentadas como: hipertensão arterial, cardiopatias, pneumopatias, 

nefropatias, endocrinopatias (principalmente diabetes e tireoidopatias), hemopatias, epilepsia, 

doenças infecciosas (hepatites, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis e outras DST), 

doenças autoimune, ginecopatias e neoplasias (BRASIL, 2012), onde em muitos casos se 

torna inevitável a hospitalização para assegurar a manutenção dos cuidados em relação à 

saúde da mãe e do feto. 

Dentre as causas globais das mortes maternas, destaca-se o impacto que condições 

médicas preexistentes, tais como diabetes, aids, malária e obesidade, têm sobre a saúde da 

gravidez, sendo responsáveis por 28% das mortes deste tipo no mundo. Esta proporção é 

similar a das mortes por hemorragias graves durante gravidez ou parto, que de forma isolada, 

é a principal causa da morte materna no mundo. Além disso, entre mais de 60 mil disfunções 

maternas em 115 países, as causas de morte materna estão distribuídas da seguinte forma: 

27% hemorragia grave (especialmente durante e depois do parto), 14% hipertensão na 

gestação, 11% infecções, 9% parto obstruído e outras causas diretas, 8% complicações de 

abortos, 3% coágulos sanguíneos (embolias) (BRASIL, 2014). 

A doença crônica, por muitas vezes, pode significar uma ameaça aos planos futuros 

de vida dos indivíduos acometidos pela mesma, pois lhes são impostas grandes mudanças nos 

seus padrões de consumo, hábitos e rotina, além do controle permanente de sinais e sintomas 

que, se não mantidos dentro dos padrões, podem progredir para níveis mais graves e ocasionar 

a morte (QUEVEDO; LOPES; LEFEVRE, 2006). A mulher que convive com a doença 

crônica se tornará uma grávida de alto risco. Em virtude disso, poderá encontrar dificuldades 

para as adaptações emocionais impostas pela nova realidade. Em consequência da patologia 

se tornar um fator de risco à gestação, acabam surgindo determinadas situações tais como: o 
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medo em relação a sua própria saúde e a do bebê; as modificações que estão ocorrendo com 

seu corpo; o receio de seu filho nascer com alguma anormalidade e, adicionado a esses 

fatores, a perda de controle em relação à gravidez e a si mesma (QUEVEDO, 2010). 

Em decorrência da formação – o foco da atenção do profissional de saúde se mantém 

ligado à doença ou as suas formas de expressão- sinais e sintomas, o que torna o estado 

emocional da mulher esquecido no seguimento de sua gestação, pois se tem o cuidado com 

base no modelo biomédico onde o foco está na patologia, e não são considerados os fatores 

sociais e a subjetividade individual, tornando o cuidado distante da forma humanizada e 

integral.  

Urge que a equipe de saúde desenvolva conhecimentos e sensibilidade para detectar 

e entender o processo emocional que rodeia o acompanhamento da gestação de alto risco 

(BRASIL, 2012).  

Com isso, se torna imprescindível uma assistência de enfermagem de qualidade que 

vise à integralidade da mulher na busca de estratégias que promovam a sua saúde mental, 

como uma alternativa de cuidado, para atingir as reais necessidades emocionais e minimizar 

os efeitos negativos trazidos pela doença. Estratégias essas que podem ser desenvolvidas 

através de grupos com outras gestantes, onde estas poderam sentir-se escutadas e acolhidas , 

compartilhando experiências com pessoas distintas, mas que passam por situações 

semelhantes as suas. 

 

1.3. OBJETO DE ESTUDO 

  

Estratégias de promoção à saúde mental dirigida a gestantes que convivem com 

doenças crônicas. 

 

1.4. QUESTÃO NORTEADORA 

 

De que maneira e por que meio pode-se desenvolver no ambulatório de pré-natal, 

estratégias de promoção à saúde mental junto as gestantes que convivem com doenças 

crônicas? 
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1.5. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a necessidade de promoção da saúde mental das gestantes que convivem 

com doenças crônicas no ambulatório de pré-natal de um hospital universitário. 

 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer o perfil sócio-demografico e gestacional das gestantes que convivem com 

doenças crônicas e suas necessidades de acolhimento e apoio emocional; 

 Aplicar estratégia de promoção a saúde mental mediada por técnicas criativas com 

gestantes que convivem com doenças crônicas e encontram-se em atendimento no pré-

natal de nível ambulatorial; 

 Avaliar a contribuição da estratégia aplicada para promoção da saúde mental das 

gestantes. 

 

1.7 JUSTIFICATIVA 

 

A saúde na gestação em nosso país ainda é muito direcionada para o conhecimento 

médico específico e para os aspectos fisiológicos. Por sua vez, a promoção da saúde mental da 

gestante não é algo investigado no pré-natal médico, sendo raros no Brasil os hospitais ou 

unidades básicas que disponibilizam o pré-natal psicológico (SCHIAVO, 2011) 

As ações de saúde desenvolvidas pelos profissionais não proporcionam um 

acolhimento às ansiedades, às queixas e aos temores associados culturalmente à gestação, o 

que torna essencial a presença de um trabalho que contemple a dimensão psíquica existente na 

gravidez (FIGUERÊDO; LIMA; LYRA, 2008,). Diante deste fato, é fundamental que os 

profissionais da saúde diretamente envolvidos com o pré-natal de gestantes que convivem 

com doenças crônicas, adquiram conhecimento sobre tais aspectos, de forma a promoverem o 

desenvolvimento de estratégias que minimizem o impacto da doença na vida da gestante. 

 

1.8 RELEVÂNCIA 

 

A condição clínica pré-existente a gestação pode desencadear uma série de 

questionamentos envolvendo o futuro de sua gravidez interligado a sentimentos como 
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ansiedade, medo, insegurança e impotência, que resultam em um estado de desequilíbrio 

emocional. Tendo em vista a instabilidade psíquica, se torna essencial a criação de estratégias 

que promovam a saúde mental de gestantes que convivem com patologias crônicas a fim de 

propiciar um meio em que as mesmas se sintam acolhidas, escutadas, compreendidas, e que 

somado a um cuidado humanizado possam ter o suporte emocional necessário para enfrentar 

os possíveis obstáculos da gestação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. OS PROBLEMAS BIOPSICOSSOCIAIS E A CONVIVÊNCIA COM A DOENÇA 

CRÔNICA  

 

A gestação é um dos eventos do período reprodutivo da vida da mulher evidenciado 

por grandes e importantes mudanças, seja do ponto de vista físico, biológico, psíquico ou 

social, e cada mulher enfrenta essas alterações conforme a subjetividade e a percepção do 

próprio corpo. 

Tal evento se apresenta como um processo fisiológico envolto de sentimentos e 

expectativas para muitas mulheres e seus familiares. A maioria das gestações progride sem 

intercorrências, porém algumas mulheres podem apresentar evolução desfavorável durante o 

período gestacional, fato que leva a complicações na saúde tanto da mãe quanto do feto 

(NAZARETH, 2013). 

A gestante que apresenta uma condição clínica preexistente ao período gravídico será 

classificada como uma gestação de alto risco. A gestação de alto risco é considerada aquela na 

qual a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto e/ou do recém-nascido têm maiores chances de 

serem atingidas que as da média da população considerada (BRASIL, 2012). Desse modo, 

dentre as condições clínicas preexistentes a gestação que podem levar a algum tipo de 

complicação/problema no seguimento da gravidez estão a Hipertensão Arterial Crônica, o 

Diabetes Mellitus, o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e as Cardiopatias. 

A hipertensão arterial crônica (HAC) é a doença de gravidade variável sobre as 

repercussões no resultado perinatal, com índices de complicações que variam de 1 a 5% de 

todas as gestações (HENRIQUE et al., 2012). Esta é definida pela hipertensão que está 

presente antes da gravidez ou diagnosticada antes de 20 semanas de gestação, sendo 

diagnosticada quando a pressão arterial sistólica (PAS) é ≥ 140 mmHg e/ou a pressão arterial 
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diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg, medidas em duas ocasiões com 4 horas de intervalo. 

(SOCIEDADE BRASILEIRADE CARDIOLOGIA, 2009).  

As complicações predispostas a serem desenvolvidas por gestantes que convivem 

com a hipertensão arterial crônica são deslocamento prematuro de placenta, coagulação 

intravascular disseminada, hemorragia cerebral, falência hepática e renal (FERRÃO et al., 

2006). Além disso, entre as complicações fetais estão à redução do suprimento de oxigênio e 

nutrientes, o baixo peso ao nascer, o maior risco de desenvolver doenças pulmonares agudas e 

crônicas, restrição do crescimento fetal, parto prematuro e óbito fetal. (FERRÃO et al., 2006; 

HENRIQUE et al., 2012). 

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

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

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

15% dos indivíduos. (MAGANHA; NOMURA; ZUGAIB, 2009). 

Quando associado à gravidez pode ser classificado como diabetes gestacional 

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

sendo do tipo 1 ou tipo 2). 

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

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

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

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

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

(BRASIL, 2012,). 

As complicações maternas e fetais classicamente associadas ao diabetes são 

distúrbios vasculares, retinopatia, nefropatia, macrossomia fetal, malformação fetal, 

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

DAMASCENO, 2011). 

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

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

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

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

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

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

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

onde podemos ressaltar os fatores virais, tais como a carga viral, o genótipo e o fenótipo viral; 
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os fatores maternos, incluindo estado clínico e imunológico, presença de DST e outras 

coinfecções, estado nutricional e tempo de uso de antirretrovirais na gestação; fatores 

comportamentais, como uso de drogas e prática sexual desprotegida; fatores obstétricos, tais 

como a duração da rotura das membranas amnióticas, a via de parto e a presença de 

hemorragia intraparto; fatores inerentes ao recém-nascido, como prematuridade e baixo peso 

ao nascer; e fatores relacionados ao aleitamento materno (BRASIL, 2012). 

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

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

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

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

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

ao nascer (BARROS et al., 2011). 

No que se refere à cardiopatia, no Brasil, a incidência da doença na gravidez atinge o 

índice de 4,2%, oito vezes maior do que as estatísticas internacionais (MENEGUIN; 

XAVIER, 2013, p. 812). Durante o período gravídico de pacientes portadoras de cardiopata, a 

morbimortalidade materna e fetal aumenta, em decorrência de complicações próprias da 

doença de base, como edema agudo de pulmão, fenômenos tromboembólicos e insuficiência 

cardíaca (CAVALCANTE; GUANABARA; NADAI, 2012) ou por complicações fetais como 

restrição do crescimento fetal intra-útero (devido ao uso de algumas drogas cardiológicas), 

prematuridade, baixo peso ao nascer, cardiopatias congênitas, insuficiência cardíaca fetal, 

fetos hidrópicos, arritmias fetais, abortos e óbitos (FILHO et al., 2007). No período periparto 

ocorre uma elevação no risco de complicações entre as gestantes cardiopatas, em decorrência 

do aumento da demanda cardíaca no parto e pós-parto devido às contrações uterinas, 

ansiedade, autotransformação do útero e perdas sanguíneas (CAVALCANTE; 

GUANABARA; NADAI, 2012). 

Falcone et al. (2005) relatam que o período gravídico-puerperal é a fase de maior 

incidência de transtornos psíquicos na mulher, necessitando de atenção específica para manter 

ou recuperar o bem-estar e prevenir dificuldades futuras para o filho.  

Além da existência da doença e do risco de complicações que se mantêm durante a 

gravidez, as gestantes que convivem com doenças crônicas carregam dificuldades de 

adaptações emocionais maiores que a de uma gestante normal, tal fato se confirma quando a 

gestação passa a ser considerada de “alto risco”, o que a torna diferente das demais gestações 

denominadas “normais”, requerendo um cuidado diferenciado e especial no decorrer de sua 

gravidez. 
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Diante do diagnóstico de risco na gravidez, a gestante se submete a vários exames 

clínicos para avaliação do seu estado de saúde e desenvolvimento do feto. Alguns 

medicamentos levam a reações que podem alterar seu estado emocional e, aliado a isso, estão 

a ansiedade, a expectativa e o temor a cada novo resultado de exame (DAVID et al., 2008). 

A descoberta da gestação considerada de alto risco ou a hospitalização em virtude de 

da patologia preexistente a gravidez ou de suas complicações, fazem surgir diversos 

sentimentos a gestante, tais como: solidão devido ao isolamento, inatividade forçada, 

consumação inesperada e abrupta do parto, medo da morte ou das possíveis sequelas em 

decorrência da prematuridade, culpabilidade por não ser capaz de ter uma gravidez normal 

(REZENDE, 2012). 

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

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

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

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

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

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

De acordo com Quevedo, Lopes e Lefèvre, (2006) a busca ao filho faz com que a 

mulher que convive com a cardiopatia e engravida possua uma vontade de lutar pela vida e de 

superar obstáculos, mesmo em situações que envolvam risco para a própria saúde. Os 

aspectos psicológicos mais encontrados relacionadas à gestante e a cardiopatia são o medo de 

intercorrência, tais como: medo de não agüentar a gestação, medo do coração não agüentar o 

trabalho de parto e medo de morrer. Outro fator psicológico que se mostra presente é a 

ansiedade e a angústia de separação devido às constantes internações para monitoração da 

gestação.  

No mesmo estudo, Quevedo, Lopes e Lefèvre, (2006) relatam que os aspectos 

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

Mellitus são estresse, medo, angústia e ansiedade, além de baixa auto-estima, autoimagem 

prejudicada e tendência para desenvolver um quadro depressivo. 

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

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

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

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

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

pode ser observado efeitos adversos prejudiciais para a gestante e o feto, e o diagnóstico que 
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garante que o recém-nascido não foi infectado pelo vírus se estende até os 18 meses 

(CARTAXO et al., 2013). 

Além disso, a gestante também se depara com a probabilidade de que a infecção da 

AIDS se manifeste nela ou no recém-nascido, caso as medidas profiláticas sejam ineficazes. 

Nesse contexto, o conjunto de suas expectativas sobre o “ser mãe” veicula-se a uma condição 

existencial, na qual a morte se torna um risco real e constante (CARTAXO et al., 2013). 

Durante o período gestacional além dos aspectos biológicos e psicológicos outro 

fator que também sofre transformações é o aspecto social, onde não só a mulher que convive 

com a doença crônica, mas também todos os componentes do seio familiar acabam 

envolvidos, tais mudanças afetam a vida pessoal, profissional e social da gestante e de seus 

familiares. 

A família em sua nova rotina precisa se adaptar as orientações médicas relacionadas 

aos cuidados referentes à doença presente na gestante, aos novos hábitos alimentares, à 

necessidade de repouso e limitação de ações que requeiram esforço, indisposição ocasionada 

pela patologia e ao retorno regularmente aos serviços de saúde. Estas alterações exigem da 

família um maior amparo e apoio em momentos críticos da doença e durante o seguimento da 

gravidez (PETRONI et al., 2012). 

Nesse contexto, a família se torna uma grande aliada na dimensão do cuidado, pois 

esta em momentos de crise, freqüente em gestantes que convivem com alguma patologia, 

serve de extensor das orientações prestadas pelo profissional de saúde, estimulando a gestante 

nos cuidados a ela prestados. Além disso, visando a diminuição dos problemas do risco 

gravídico, oferece suporte emocional e auxilio nas tarefas do lar, o que faz com que a atenção 

e preocupação da gestante esteja voltada para o autocuidado (PETRONI et al., 2012). 

Sendo assim, devido ao acompanhamento regular em serviços de saúde para 

assegurar tanto a vida da gestante quanto do bebê, as mulheres que convivem com doenças 

crônicas são submetidas a se deslocarem para locais, em alguns casos, distante de suas 

residências, o que gera mudanças nas atividades profissionais, rotina familiar e renda mensal. 

Em função disso, muitas mulheres economicamente mais carentes apresentam dificuldade em 

se manterem em empregos remunerados que propicie a flexibilidade de ausência devido a 

complicações da gravidez, o que gera grande insegurança e instabilidade financeira. 

Portanto, a mulher desde o início de sua gravidez passa por alterações biológicas, 

psíquicas e sociais, que podem gerar mudanças significativas de sua percepção, aliado a isto, a 

possibilidade da gestação apresentar alguma patologia associada ou não evoluir de forma 
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tranquila pode atingir a autoestima da gestante e consequentemente afetar no seu processo de 

autocuidado.  

 

2.2. A AVALIAÇÃO DA AUTOESTIMA E DO AUTOCUIDADO EM GESTANTES 

QUE CONVIVEM COM A DOENÇA CRÔNICA 

 

A gestação é um período do ciclo da vida de uma mulher que refleti 

consideravelmente no que tange a autopercepção feminina e sua interação com o mundo. 

Assim as alterações tanto físicas quanto funcionais oriundas da gestação representam motivos 

de alegria ou tristeza, de acordo com o entendimento de cada mulher (CAVALCANTE; 

SOUZA; LOPES, 2013). Tais aspectos podem estar mais agravados em mulheres gestantes 

que convivem com algum tipo de doença crônica, devido às restrições impostas pela patologia 

seguido do risco de complicações no seguimento da gestação, o que pode levar a prejudicar a 

autoestima da gestante.  

Segundo Maçola, Vale e Carmona (2010) “A autoestima é o juízo de valor que um 

indivíduo tem de si mesmo e que começa a ser moldado no cotidiano da primeira infância”. 

Para os mesmos autores, o nível de autoestima da gestante é fundamental para o 

desenvolvimento do apego com o filho, pois toda a mãe tem capacidade de cuidar de seu 

filho, precisando apenas estar envolvida, confiante e dedicada a ele. Assim, quanto melhor 

estiver o estado emocional da mulher no período gestacional, maior será seu sucesso no 

desempenho de suas tarefas maternas e no vínculo estabelecido com seu filho. 

Neste contexto, Dias et al. (2008) relata que se tem pouco conhecimento no que se 

refere aos fatores psicológicos em mulheres que apresentam algum tipo de complicação 

perinatal, e também sobre a repercussão destas complicações na autoestima. Refere ainda, que 

no Brasil, são raros os estudos sobre os problemas psicológicos presentes na gravidez de alto 

risco, não havendo publicações sobre como a esta gestação reflete na autoestima das 

mulheres. 

Fato que se confirma quando Maçola, Vale e Carmona (2010) cita que são poucos os 

estudos que avaliaram a autoestima de gestantes, o que demonstra escassa valorização deste 

tipo de avaliação na assistência pré-natal, seja pelos limites da formação dos profissionais ou 

pela estrutura dos serviços de atendimento à saúde. Em seu estudo desenvolvido com 

gestantes demonstrou que os fatores que as levam a autoestima insatisfatória são menor grau 

de escolaridade, falta de apoio do parceiro para cuidar do filho após o nascimento e o fato da 

gestação não ser planejada (MAÇOLA; VALE; CARMONA, 2010). 
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Com isso, durante a consulta de pré-natal se torna essencial avaliação da autoestima 

e do autocontrole da gestante, pois nela podem ser abordados problemas reais e potenciais 

associados ao período gestacional (CAVALCANTE; SOUZA; LOPES, 2013). 

Nessa perspectiva, outro fator que também deve ser abordado durante as consultas no 

de pré-natal é o autocuidado, pois a consulta propicia um meio para envolver a mulher em 

seus cuidados e torná-la uma participante ativa e fundamental no seu processo de saúde-

doença. 

Tal fato se justifica por a gestação de alto risco implicar necessidades específicas 

para a mulher, o que torna a situação delicada, pois a esperança da gestação evoluir com 

sucesso se confronta com as intercorrências presentes ou potenciais (HERCULANO, 2011). 

O autocuidado é definido como o papel ativo do indivíduo em desenvolver práticas 

que lhe irão trazer benefícios, a fim de manter a vida, a saúde e o bem-estar. Diante destes 

aspectos, a teoria de Dorothea Orem identifica cinco métodos de ajuda, na qual o profissional 

pode assistir o cliente usando um ou todos os métodos para proporcionar a assistência com 

autocuidado. São eles: 1. Agir ou fazer para outra pessoa; 2. Guiar e orientar; 3. Proporcionar 

apoio físico e psicológico; 4. Proporcionar e manter um ambiente de apoio ao 

desenvolvimento pessoal, e 5. Ensinar (HERCULANO, 2011).  

Scherer, Borenstein e Padilha, (2011) revelaram em seu estudo com gestantes que 

convivem com HIV que os déficits de autocuidado estão relacionados à alimentação, ingesta 

hídrica, sono e repouso, vida sexual, solidão e interação social. Além disso, a realização de 

ações que orientem a restrição de atividades, uso de medicamentos em horários prescritos, 

controle de sinais e sintomas, retorno as consultas médicas e continuidade no tratamento, se 

tornam essenciais para o engajamento no autocuidado. 

 

 

“A pessoa que convive com a doença crônica tende a desenvolver um conjunto de 

aprendizagens e/ou estratégias que lhe permitem viver com a doença, sendo que o 

seu auto-cuidado pode ter influência ao nível da manutenção e melhoria da sua 

condição de saúde” (NOVAIS et al., 2009, p. 2). 

 

 

 

São diversas as fontes de saber da pessoa com doença crônica, pois esta presencia, 

sente, vive, convive com a sua patologia e, desta forma, ela melhor do que ninguém sabe 

sobre a sua própria doença (NOVAIS et al., 2009). E é aliado a esse conhecimento que o 

serviço de saúde deve trabalhar para desenvolver a autonomia do individuo e favorecer o 

autocuidado. 
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2.3. O SERVIÇO DE SAÚDE FRENTE ÀS GESTANTES QUE CONVIVEM COM AS 

DOENÇAS CRÔNICAS 

A assistência ao pré-natal tem conquistado cuidado especial na saúde materno-

infantil, em decorrência de taxas desfavoráveis relacionada aos coeficientes de mortalidade 

materna e infantil o que tem estimulado o desenvolvimento de políticas voltadas ao ciclo 

gestacional e puerperal, como o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(PHPN) (DUARTE, 2012). 

Tal programa visa assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da assistência ao 

parto e puerpério às gestantes e aos recém-nascidos. Entre as ações realizadas pelo programa 

estão: exames laboratoriais básicos e os procedimentos obstétricos considerados essenciais, 

classificados como adequados, inadequados ou intermediários (DUARTE, 2012). 

Dessa forma, o pré-natal apresenta-se como um conjunto de ações voltadas à mulher 

grávida e ao bebê, que visa: diagnosticar ou confirmar enfermidades maternas; realizar o 

tratamento; acompanhar a evolução da gravidez a partir das condições da gestante e o 

desenvolvimento fetal; tratar as complicações clínicas referentes à gravidez; orientar quanto 

medidas preventivas para saúde da gestante/feto e instruir a mãe para o momento do parto e o 

posterior aleitamento (CALDAS et al., 2013) 

Com a ampliação do Programa Saúde da Família, a assistência a gestante no pré-

natal ocorre de forma multidisciplinar, permitindo que as condutas e cuidados sejam 

compartilhados (DUARTE, 2012) 

De acordo com o funcionamento atual do Sistema Único de Saúde, a atenção básica é 

responsável por realizar atendimento ambulatorial de pré-natal de gestantes que não 

apresentam risco e por encaminhar as gestantes identificadas como “alto risco” para os 

serviços de referência (CALDAS et al., 2013) 

O objetivo da assistência pré-natal de alto risco consiste em intervir para diminuir os 

danos que as complicações relacionadas à patologia materna possam vir a causar para a mãe e 

para o feto. Com isso, a equipe de saúde a equipe de saúde deve estar preparada para enfrentar 

quaisquer fatores que possam afetar a gravidez, em uma visão integral, ou seja, considerando 

os aspectos clínicos, socioeconômicos e emocionais. (BRASIL, 2012) 

Entretanto diante da complexidade envolvida em gestações de mulheres que 

convivem com doenças crônicas (gestação de alto risco), a assistência de saúde prestada se 

limita a consulta médica individual, que tem como foco a patologia e como esta influencia na 

vida da mãe e do feto, não sendo abordadas questões que envolvam o estado emocional da 

gestante e como a mesma enfrenta as situações impostas pela doença. 
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Maçola, Vale e Carmona (2010) relatam que estudos evidenciam a importância da 

atenção à saúde mental da gestante e sua relação com o desenvolvimento do vínculo mãe-

filho. Porém, ainda é escassa a realização de programas de pré-natal que abordem 

efetivamente as questões emocionais, visando auxiliar a mulher a lidar com o processo de 

gestação e maternidade. 

Dessa forma, a inserção de estratégias de promoção da saúde mental das gestantes no 

âmbito do pré-natal se torna essencial, pois visa minimizar os efeitos negativos que a presença 

da patologia na gravidez possa gerar. Para Guerra et al. (2014) algumas estratégias definidas 

como promotoras de saúde mental em gestantes são: identificação precoce de fatores de risco, 

estabelecimento de uma relação de confiança com o enfermeiro especialista em saúde materna 

e obstétrica, preparação para o desempenho do papel, identificação da rede de suporte social, 

incentivar o envolvimento do pai na vigilância da gravidez nos cuidados com a criança e 

realização de cursos de preparação para a parentalidade em grupo.  

De acordo com Arrais, Mourâo e Fragalle (2014) quando a assistência pré-natal 

abrange, além do aspecto biológico, continente ou base consistente para a mulher e sua 

família, a equipe de saúde torna o cuidado obstétrico humanizado e integral, o que eu 

contribui para a redução da morbimortalidade materna e transforma a realidade vivenciada 

pelas mulheres durante o período da gravidez. 

Assim, a elaboração de ações voltadas para a assistência de mulheres que convivem 

com doenças crônicas no âmbito do pré-natal favoreceria a exposição de sentimentos como 

expectativas perante a maternidade e aflições relacionadas à patologia e que não poderiam, de 

outra forma, serem apresentados e acolhidos. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, de abordagem sociopoética. 

 Conforme descreve Minayo (1996), o método qualitativo pode ser definido como 

aquele capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos 

atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento 

quanto na sua transformação, como construções humanas significativas. 

A sociopoética é um método de pesquisa que visa à produção de subjetividade, 

utilizando a sensibilidade, a criatividade e a relação com o outro. Essa abordagem de pesquisa 

se concretiza através dos seguintes pontos: a importância do corpo como fonte de 

conhecimento; a importância das culturas dominadas e de resistência; das categorias e dos 

conceitos que elas produzem; papel dos sujeitos pesquisadores como co-responsáveis pelos 

conhecimentos produzidos, “co-pesquisadores”, papel da criatividade de tipo artístico no 

aprender, no conhecer e no pesquisar; a importância do sentido espiritual, humano, das formas 

e dos conteúdos no processo de construção dos saberes (MORAES; BRAGA; SILVEIRA, 

2003).  

 

3.2. CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O estudo apresentou como campo de investigação o Ambulatório de Pré Natal do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) localizado em Niterói/RJ. A escolha pelo local 

se justifica por o mesmo ser um ambulatório de referência para o acompanhamento de 

gestantes de alto risco (portadoras de doenças crônicas).  
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3.3. SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Os sujeitos da pesquisa foram determinados a partir dos seguintes critérios listados a 

seguir: 

Critérios de Inclusão: gestantes que convivem com doenças crônicas como 

Hipertensão Arterial Crônica e Diabetes Mellitus, por serem estas as patologias mais 

freqüentes no ambulatório de pré-natal, sendo um total de 06 gestantes. O número de 

gestantes se justifica pela produção de dados ocorrer antes das consultas de pré-natal e as 

mesmas seguirem uma ordem de espera para atendimento. 

Critérios de Exclusão: foram excluídas as gestantes menores de 18 anos, as que 

estavam acompanhadas de crianças e as que apresentaram algum tipo de intercorrência clínica 

no momento da coleta de dados. 

 

3.4. PROCEDIMENTOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS 

 

A produção de dados se deu por meio de técnica criativa (construção da linha da vida 

gestacional e confecção de fuxicos pelas mesmas) e do dispositivo grupo-pesquisador baseado 

na sociopoética. 

 O grupo-pesquisador é uma forma inovadora de realização de uma pesquisa 

científica, pois transforma os sujeitos em co-pesquisadores, mobilizando-os a participarem de 

todas as etapas requeridas para a realização de um estudo desta natureza. (TORRES; 

SANTOS; VARGENS, 2008, p. 657). 

O grupo é construído a partir de um convite para a discussão de um determinado 

tema gerador, que pode ser apresentado pelo pesquisador-oficial, por meio de uma demanda 

do próprio grupo, ou ainda a partir de uma negociação entre os interesses de ambos. Após a 

formação do grupo, o pesquisador-oficial formula as oficinas nas quais será trabalhado o tema 

escolhido, e a partir daí, o grupo-pesquisador é parte ativa de todo o processo, participando da 

produção de dados, além da análise e da socialização dos mesmos (SILVEIRA et al., 2008). 

Dessa forma, o conhecimento construído pelo grupo-pesquisador tem significado 

tanto para o (a) pesquisador (a) quanto para os demais participantes, representando vozes, 

sentimentos e percepções destas, traduzindo-se em uma linguagem que pode ser entendida 

dentro e fora do âmbito da academia. (MORAES; BRAGA; SILVEIRA, 2003). 

             Dessa forma, para o recrutamento dessas gestantes em um primeiro momento 

realizou-se contato com a enfermeira do setor estabelecendo-se a data em que o grupo seria 
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organizado de acordo com a possibilidade do ambulatório, onde também foi indicado o perfil 

da gestante para a pesquisa. Dessa forma, no momento da consulta de enfermagem a 

enfermeira indicaria a paciente, não gerando assim constrangimento entre as demais, pois o 

convite seria feito individualmente durante a consulta de pré-natal. 

O primeiro encontro foi firmado com as gestantes para o dia 08/09/2015 pela manhã 

no espaço disponibilizado ao lado do balcão da recepção do pré-natal, não ocorrendo devido à 

ausência das gestantes, justificado pela enfermeira, por ser um dia posterior a um feriado 

nacional.  

     

DIAS RUINS SÃO NECESSÁRIOS, PARA OS DIAS BONS VALEREM A PENA! 

 

 Então o encontro seguinte ficou marcado com a enfermeira e com algumas gestantes 

que mantive contato para o dia 15/09/2015 pela manhã no mesmo local, não ocorrendo 

novamente devido à falta de estrutura, atendimento e postura de alguns profissionais que ali se 

encontravam. O local onde ocorrem as consultas de pré-natal e o espaço ao lado da recepção 

que nos foi cedido para realizar as dinâmicas não tinha nenhuma estrutura para ao 

atendimento de gestantes classificadas como alto risco. O barulho das obras de reforma do 

hospital universitário que ocorriam próximo ao local se misturava com o atendimento 

profissional ali prestado. As gestantes ficavam em uma sala de espera adaptada onde existiam 

duas saídas de banheiros destinados aos usuários, o que causava muito desconforto devido ao 

mau cheiro.  

Dessa forma, não existia uma sala de espera específica para as gestantes, as mesmas 

ficam misturadas com outras pacientes que aguardam consultas para outras especialidades. As 

fichas para as consultas são distribuídas pela ordem de chegada e nesse espaço as gestantes 

permanecem até serem atendidas, sem nenhum tipo de acolhimento, passando por situações 

de choro, carência/ fragilidade emocional e desabafo sem nenhum tipo de acompanhamento 

profissional, onde acabam manifestando suas emoções com as outras gestantes que se 

encontram na mesma situação. Após serem encaminhadas para as consultas de pré-natal as 

pacientes tratadas como um indivíduo fragmentado e não o conjunto, o atendimento passa a 

ser individualizado e não integral, aonde as mesmas são questionadas por todos os 

profissionais pelos mesmos aspectos relacionados à patologia e suas manifestações clínicas, 

sendo ignorados por toda a gestação os aspectos emocionais que envolvem aquela mulher. . O 

serviço prestado era realizado em “blocos”, primeiro as gestantes passavam pela triagem da 

enfermagem com a verificação da pressão arterial e do peso corporal somente, depois 
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passavam pela nutricionista, endocrinologista e ginecologista. Após as consultas não há 

discussão entre os profissionais sobre a saúde integral da paciente e a única fala que se escuta 

entre é “cadê a próxima ficha?” ou “quem é o número tal agora?”, o que torna o serviço 

mecânico, impessoal e distante do humanizado. O local onde fica os consultórios é pequeno, 

apertado e bastante abafado, os profissionais que ali trabalham parecem não se importarem 

com tais questões parecendo normal as gestantes serem atendidas pela enfermagem em pé ao 

lado da balança de pesagem, serem tratadas por fichas e ainda suportarem um mal cheiro 

enquanto aguardam na recepção.  

Em meio a tantos obstáculos citados não foi possível a realização da produção de 

dados, pois durante o relaxamento nem sequer o som da música de fundo era audível devido 

aos barulhos das obras, ao mesmo tempo que as gestantes tentavam participar também 

estavam preocupadas com o momento em que seriam chamadas para a consulta e não se 

concentravam totalmente. Não tinha sequer mesa para as gestantes apoiarem os materiais para 

a confecção da dinâmica. O tempo para produção dos dados também foi desfavorável, pois se 

tinha 35 minutos para realização de toda dinâmica. E por fim, o que escutamos de uma 

profissional é que aquele era o único local que teria para se desenvolver a atividade e que 

“temos que trabalhar com o que se tem, é a única coisa que eu tenho a te oferecer”. 

      

DEPOIS DA TEMPESTADE VEM A CALMARIA! 

 

Depois da experiência do encontro anterior, entramos em contato com a chefia de 

enfermagem para solicitar uma sala onde de fato se conseguisse realizar a produção de dados, 

e nos foi cedido um espaço em que ocorriam consultas de nutrição, que no momento estava 

inativo devido ao período de férias das profissionais. Então no dia 22/09/2015 pela manhã 

iniciamos nosso encontro que teria tempo de duração de 60 minutos, antes das mesmas 

chegarem já havíamos preparado a sala com enfeites que remetessem a maternidade, o ar com 

aroma de bebê, as cadeiras dispostas em círculo, as lembrancinhas que seriam entregues ao 

final do encontro organizadas na mesa e com elas o material que utilizaríamos: papel 

cartolina, revistas, cola, tesoura, lápis de cor, giz de cera, tinta guache, pincéis e canetas 

coloridas.  

 

OFICINA DE BOAS VINDAS 
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No dia 29/09/2015 pela manhã iniciamos nosso segundo encontro, que teria como 

tempo de duração 60 minutos, a sala foi preparada como no primeiro encontro e o material 

utilizado foi: vários pedaços de panos de retalho cortados em pequenos círculos, tesoura, 

agulha, linha para costura e botões. Neste dia, participaram 03 das 06 participantes do grupo–

pesquisador, devido a 02 terem tido complicações no dia e 01 ter sido internada para 

nascimento do bebê. Após a chegada de todas as gestantes, demos início então à apresentação 

da dinâmica intitulada “Oficina de Boas Vindas” onde as mesmas iriam confeccionar 

“fuxicos” que colocados juntos a uma etiqueta de identificação do bebê seriam entregues aos 

seus familiares e amigos na visita ao recém-nascido, tendo como objetivo propiciar um 

ambiente em que as gestantes conseguissem relaxar e promover a sua saúde mental.  

 

CONTRA-ANÁLISE 

 

 No dia 27/10/15 no mesmo local e turno dos outros encontros, foi devolvido ao 

grupo-pesquisador os resultados da produção de dados e validados, não foi sugerido pelos 

mesmos novos questionamento e ao final do encontro foi entregue uma cartilha intitulada 

“Cartilha da Gestante Zen”. Essa cartilha foi confeccionada com o intuito de trazer 

alternativas caseiras para aliviar as tensões desse momento tão importante que é a gestação. 

 Para isso, criamos uma sequência de atividades que podem ser desenvolvidas em 

casa e que, associadas a um ambiente calmo, podem proporcionar tranquilidade e um 

momento especial entre a mulher e o bebê. 

 

3.5. PROCEDIMENTOS E PARÂMETROS DE ANÁLISE 

 

A análise de dados a ser utilizada nesta pesquisa será a técnica de análise temática de 

conteúdo. Trata-se de “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens” (BARDIN, 2009). 

As etapas definidas por Bardin (2009) para a técnica de análise temática de conteúdo 

são: pré-análise; exploração do material ou codificação; tratamento dos resultados, inferência 

e interpretação. Essas etapas podem ser especificadas como: Primeira Etapa (Pré-análise): 

Nesta etapa são desenvolvidas as operações preparatórias para a análise propriamente dita. 

Consiste num processo de escolha dos documentos ou definição do corpus de análise; 
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formulação das hipóteses e dos objetivos da análise; elaboração dos indicadores que 

fundamentam a interpretação final. Segunda Etapa (Exploração do material ou codificação): 

Consiste no processo através do qual os dados brutos são transformados sistematicamente e 

agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das características pertinentes 

ao conteúdo expresso no texto. Terceira Etapa (Tratamento dos resultados - inferência e 

interpretação): Busca-se colocar em relevo as informações fornecidas pela análise, através de 

quantificação simples (frequência) ou mais complexas como a análise fatorial, permitindo 

apresentar os dados em diagramas, figuras, modelos etc. 

 

3.6.  ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, foi aplicado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, respeitando os preceitos da resolução 466/2012, 

do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. Assim como todos os estudos que 

envolvem seres humanos, está pesquisa ofereceu riscos diretos ou indiretos que podem 

envolver a exposição dos sentimentos, ocasionando angústia e tristeza. Porém, para que os 

mesmos sejam amenizados, nos casos em que for observada alguma dificuldade na gestante 

em lidar com suas próprias emoções, estas gestantes serão acolhidas, escutadas e 

encaminhadas para o serviço de psicologia do próprio hospital. Além disso, o local para coleta 

de dados será apropriado e agendado, as gestantes poderão deixar de participar da pesquisa a 

qualquer momento e serão respeitadas se não quiserem responder alguma questão proposta. O 

trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), cumprindo o que preceitua a Resolução nº 466/12 

(CNS), e aprovado segundo CAAE nº: 45480915.5.0000.5243. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO E GESTACIONAL 

   

 A maioria das gestantes tinha entre 30-38 anos, eram brasileiras, naturais do estado 

do Rio de Janeiro e moradoras da cidade de São Gonçalo, não possuíam ensino fundamental e 

nem ensino médio completos, casadas e com renda familiar em média de R$1760,00 (dois 

salários mínimos). 

A fim de ilustrar o perfil sócio-demográfico dos co-pesquisadores, segue o quadro 

abaixo: 

 

Quadro 1 – Perfil Sócio-demográfico das mulheres que se encontravam em atendimento 

ambulatorial de pré-natal. Niterói 2015. 

Classe  Nº % 

Idade 23-30 

30-38 

02 

04 

33,3 % 

66,6 % 

Nacionalidade Brasileira 06 100 % 

Naturalidade Itaboraí – RJ 

São Gonçalo - RJ 

Rio de Janeiro - RJ 

Guarapari – ES 

01 

02 

02 

01 

16,6% 

33,3% 

33,3% 

16,6% 

Cidade atual Rio Bonito – RJ 

São Gonçalo – RJ 

Niterói – RJ 

01 

04 

01 

16,6% 

66,6% 

16,6% 

Grau de instrução Ens. Fund. Incomp. 

Ens. Med. Incomp. 

03 

03 

50% 

50% 
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Profissão Manicure 

Costureira 

Do lar 

Operadora de Caixa 

Autônoma 

01 

01 

02 

01 

01 

16,6% 

16,6% 

33,3% 

16,6% 

16,6% 

Estado civil Solteira 

Casada 

02 

04 

33,3% 

66,6% 

Cor Parda 

Branca 

04 

02 

66,6% 

33,3% 

Renda familiar 

 

*Salário mínimo de 

referência= R$880,00 

1-2 

2-3 

4-5 

04 

01 

01 

66,6% 

16,6% 

16,6% 

Fonte: Pesquisador 

  

 A maioria das gestantes apresentava como patologia crônica diabetes ou hipertensão, 

três eram primíparas e as outras três já haviam sofrido aborto em gestações anteriores, haviam 

sofrido complicações ao longo da gestação e todas relataram fazer uso de medicação contínua, 

não fazerem uso de álcool e cigarro e nem realizarem atividade física. 

A fim de ilustrar o perfil gestacional dos co-pesquisadores, segue o quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Perfil Gestacional das mulheres que se encontravam em atendimento ambulatorial 

de pré-natal. Niterói 2015. 

CLASSE  Nº % 

Antecedente patológico Cardiopatia 

Diabetes Mellitus 

Diabetes M./Hipertensão Arterial 

01 

03 

02 

16,6% 

50% 

33,3% 

Número de partos Cesareana/Aborto 

Primípara 

03 

03 

50% 

50% 

Número de filhos 0 

1 

2 

3 

03 

01 

01 

01 

50% 

16,6% 

16,6% 

16,6% 
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Gemelaridade Sim 

Não 

01 

05 

16,6% 

83,3% 

Complicações na gravidez Não 

Sangramento 

Diabetes 

descompensado/Hipertensão 

Diabetes descompensado 

Desidratação 

01 

01 

02 

 

01 

01 

16,6% 

16,6% 

33,3% 

 

16,6% 

16,6% 

Uso de medicação Sim 

Não 

06 

- 

100% 

 

Planejamento gestacional Sim 

Não 

02 

04 

33,3% 

66,6% 

Uso de cigarro Sim 

Não 

- 

06 

 

100% 

Uso de álcool Sim 

Não 

- 

06 

 

100% 

Atividade física Sim 

Não 

- 

06 

 

100% 

Atividade de lazer Sim 

Não 

02 

04 

33,3% 

66,6% 

Fonte: Pesquisador 

 

4. 2. DESENVOLVIMENTO DO GRUPO PESQUISADOR 

 

À medida que as gestantes iam chegando para participar da nossa oficina notávamos 

um olhar sério e inquieto, pois muitas estavam preocupadas com a consulta de pré-natal, 

assim quando todas as 06 gestantes já se encontravam na sala apresentamos o tema que iria 

nortear o grupo-pesquisador: “Você se sente acolhida emocionalmente ou recebe algum tipo 

de apoio emocional por parte dos profissionais durante as consultas de pré-natal realizadas no 

ambulatório?”, também apresentamos a elas, os objetivos da pesquisa e a dinâmica intitulada 

“Linha da Vida”. 

Após a apresentação, as gestantes aceitaram participar do grupo-pesquisador, mas não 

aceitaram o relaxamento e, a partir disso, iniciamos a apresentação individual pedindo para 

que cada uma escolhesse uma palavra poética relacionada à sua gestação para colocar no 
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crachá de identificação e logo após, nos explicasse o motivo da escolha. Durante a construção 

da dinâmica da “Linha da Vida” uma gestante se mostrava bastante impaciente e nervosa, 

dizendo que não iria encontrar nada nas revistas que representasse o que havia passado, mas 

essa situação mudou à medida que o grupo iniciou o relato de seus fatos e a mesma viu que 

algumas situações não aconteciam somente com ela e, sim com todas que ali se encontravam 

e isso a fez relaxar e sentir-se acolhida. Conforme os relatos eram expostos misturados a 

choros, desabafos e sensação de alívio percebemos que o ambiente tinha se transformado em 

um espaço para troca de experiência e acolhimento emocional, o que não acontecia em 

nenhum momento no ambulatório de pré-natal. Quando a dinâmica chegou ao final foi 

possível perceber a diferença no olhar de cada mulher, naquele momento elas já se 

encontravam mais relaxadas, leves, compreendidas, acolhidas e assistidas de alguma forma.  

Ao final, entregamos as lembrancinhas e uma fala que nos chamou atenção foi a de que 

aquela roupinha era a primeira peça do bebê, o que emocionou muito a gestante e nos fez 

refletir quantas coisas tínhamos descoberto, alcançado e contribuído naquele momento. 

 Dessa forma, com base nos resultados obtidos na dinâmica “Linha da Vida” definiu-

se a seguinte categoria de análise “Emoções vivenciadas a cada trimestre gestacional”, na 

qual estão inseridos os seguintes temas: “Ser gestante e conviver com uma doença 

crônica”, “As emoções manifestas em uma gestação de alto risco” e “Demandas de 

acolhimento emocional”. Dentro de cada tema podemos identificar ainda o surgimento de 

subtemas conforme ilustrado no quadro 3. 

 

4.2.1. Emoções vivenciadas a cada trimestre gestacional 

  

Quadro 3 – Temas e Subtemas individuais produzidos na categoria Emoções vivenciadas a 

cada trimestre gestacional. 

Temas/Unidade 

de significação 
Síntese Conceitual 

Síntese interpretativa dos 

depoimentos/Unidades de registro 

Frequência 

parcial 

Frequência 

Geral 

 

Ser gestante e 

conviver com uma 

doença crônica 

Os problemas 

enfrentados em 

virtude da condição 

clínica pré-existente, 

onde além dos 

cuidados rotineiros de 

uma gravidez, 

buscam também se 

 

 

 

Riscos de perda/ medo da perda do 

bebê decorrente da patologia 

 

 

 

 

 

 

04 09 
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Fonte: Pesquisador 

 

4.2.1.1   Ser gestante e conviver com uma doença crônica 

 

 Citado nove vezes, nesse tema as gestantes evidenciaram os problemas enfrentados 

em virtude da condição clínica pré-existente, onde além dos cuidados rotineiros de uma 

gravidez, buscam também se manter em um tratamento diferenciado para que os sinais e 

sintomas da patologia não afetem sua saúde e o desenvolvimento do seu bebê.  

 Entre os diversos fatores que podem influenciar de forma prejudicial na saúde da 

gestante estão: as características individuais, as condições sociodemográficas desfavoráveis e 

as patologias pré-existentes que associadas ou não a complicações, podem representar uma 

maior possibilidade de evolução desfavorável da gestação, parto e feto (PETRONI et al., 

2012). 

 De acordo com a Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014 as patologias crônicas são 

aquelas que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que comumente 

apresentam diversas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um 

processo de cuidado contínuo que, usualmente, não leva à cura (BRASIL, 2014). 

 

 
“E só de manhã, são cinco agulhadas que eu tomo, de insulina, e de noite três,                                              

e uma no almoço. Então é muita furada, e meu psicológico vai a mil”. (Vida minha, 

Ezequiel). 

 

manter em um 

tratamento 

diferenciado para que 

os sinais e sintomas 

da patologia não 

afetem sua saúde e o 

desenvolvimento do 

seu bebê. 

 

 

 

Dificuldade em lidar com a patologia 

 

 

 

05 

As emoções 

manifestas em 

uma gestação de 

alto risco 

A transição de 

emoções vivenciadas 

pelas gestantes onde, 

além das mudanças 

normais de uma 

gravidez, ainda passa 

pelo agravante da 

patologia. 

 

 

 

Mudança de comportamento 

 

 

 

 

 

09 09 

 Demandas de 

acolhimento 

emocional 

A falta de 

acolhimento 

emocional durante a 

assistência prestada 

no pré-natal  

 

 

Déficit de cuidado da equipe de saúde 

em relação a gestante de alto risco 

 

 

12 12 
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“Eu sou diabética tipo 1 desde os onze anos. Então eu tomava insulina, mas não 

seguia nada direito, só glicose alta, vivia assim”. (Vida minha, Ezequiel). 

 

“Eu não comia, vomitei muito, até no segundo trimestre foi muito difícil”. (Mãe). 

 

 

Percebemos nas falas a grande dificuldade das gestantes em lidarem com a doença 

crônica, seja ela representada nos casos em que ocorre incompreensão da necessidade de 

tratamento, não adesão correta ao tratamento ou demora na adaptação da nova realidade. Tais 

fatos podem ser explicados devido à série de mudanças de hábitos e de rotinas que a doença 

crônica pode gerar nos indivíduos. 

 Segundo Novaes (2009) a patologia crônica acarreta uma reorganização, uma vez 

que as pessoas e os seus familiares têm que aprender a viver e a gerir a situação de doença. 

Quando esta surge, os cuidados principais passam a serem os cuidados de compreensão e de 

manutenção da vida, sendo que nos períodos agudos, os cuidados assistenciais de saúde 

podem ser necessários.   

 Entendemos que essas dificuldades de conviver com a patologia poderiam ser 

minimizadas através da rotina da consulta de enfermagem, onde através dos esclarecimentos 

sobre a diagnóstico, tratamento, manutenção e possíveis complicações o enfermeiro busca à 

promoção da saúde, a prevenção de agravos e a diminuição de danos, estabelecendo assim, 

uma relação de confiança e empoderamento, onde o indivíduo passa a ter um papel principal e 

ativo no seu processo saúde-doença, melhorando assim, sua qualidade de vida. 

 O que se confirma quando Machado, Leitão e Holanda (2005) relatam que a consulta 

de enfermagem é uma atividade realizada pelo enfermeiro que propicia condições para 

melhoria da qualidade de vida por meio de uma abordagem contextualizada e participativa. 

Além da competência técnica, o profissional enfermeiro deve demonstrar interesse pelo ser 

humano e pelo seu modo de vida, a partir da consciência reflexiva de suas relações com o 

indivíduo, à família e a comunidade. 

  Outro aspecto importante observado nas falas foi os riscos de perda do bebê/medo da 

perda decorrente a patologia, representado nas falas: 

 

 

“Então quase que eu perdi o meu filho, eu tive hemorragia, eu sou hipertensa desde os dezoito 

anos, e sou diabética também antes da gravidez. E no terceiro trimestre continuou a mesma 

coisa, diabética, hipertensa”. (Mãe) 
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“Só que eu passei muito mal, tive dois sangramentos, ai eu fiquei internada, só cuspia, até os 

cinco meses eu só sabia cuspir. Eu vomitava muito, emagreci 12 quilos. Ai agora descobri que 

tenho diabetes, ai tá tratando pra não passar pra elas”. (Milagre) 

 

“Tenho diabete desde os dezoito anos, comecei a tratar agora, tomando insulina, é muita 

agulhada, já tô cansada. Mas nós temos que continuar, pela minha filha”. (Mãe Feliz) 

  

 

 Nesses casos, o risco da perda/medo da perda está diretamente relacionado às 

possíveis complicações que possam vir a ocorrer durante o período gestacional em 

decorrência da patologia como hemorragias, sangramentos, assim como, a busca pelo 

tratamento a fim de que esse não seja o motivo da perda do bebê. Diante do diagnóstico de 

risco, essa gestante passa a ter uma rotina diferenciada em relação às demais gestações, onde 

para assegurar o seu estado saúde e o desenvolvimento do feto se submete a uma série de 

exames clínicos, avaliações médicas, tratamento com alguns medicamentos e atividades 

controladas.  

 Do ponto de vista obstétrico, o Diabetes Mellitus é uma importante complicação 

gestacional, pois existe uma relação evidente entre o controle glicêmico e a morbimortalidade 

materno-fetal. Apesar disso, mulheres diabéticas têm uma chance em torno de 97% a 98% de 

dar à luz uma criança saudável se aderirem a um programa de tratamento e supervisão 

cuidadosos. (CHAVES et al., 2010). 

 A Hipertensão Arterial Sistêmica também outro complicador da gestação, está entre 

as principais causas de morbimortalidade materna e fetal nos países em desenvolvimento. Os 

dados do Ministério da Saúde mostram a hipertensão na gestação como a maior causa de 

morte materna no país, sendo responsável por cerca de 35% dos óbitos (MOURA; 

EVANGELISTA; DAMASCENO, 2011). 

  De acordo com Azevedo et al. (2009), a presença de situações que coloquem em 

risco a vida da gestante e do bebê fazem com que estas mulheres se tornem mais vulneráveis 

emocionalmente do que aquelas que não apresentam fatores de risco, principalmente em 

relação ao estresse, a ansiedade e ao medo da morte do bebê. 

 Gestantes com Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial demandam cuidados não 

somente em relação aos sinais/sintomas patológicos, mas também em relação aos aspectos 

emocionais que envolvem essa mulher, a capacidade de escuta, interação e sensibilidade da 

equipe de saúde são essenciais para se obter sucesso ao final da gravidez. 
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 Em decorrência da patologia, a realização de um pré-natal de qualidade e o 

atendimento apropriado se tornam essenciais para um melhor controle e redução das 

complicações, minimizando assim, as altas taxas de mortalidade materna e fetal. 

 Assim, torna-se essencial ressaltar que a assistência de saúde prestada a gestante de 

alto risco é fundamental para o bom andamento da gravidez, visto que o cuidado a mulher 

deve compreender além dos aspectos fisiológicos o aspecto psicossocial, o que torna o 

cuidado integral e humanizado. 

 

4.2.1.2 As emoções manifestas em uma gestação de alto risco 

 

 Citado nove vezes, nesse tema as gestantes relataram a transição de emoções 

vivenciadas onde, além das mudanças normais de uma gravidez, ainda passam pelo agravante 

da patologia.  

 Para Maldonado (2002), a gestação se torna uma fase de muitas mudanças para a 

mulher, provenientes das inter-relações entre fatores hormonais e psicológicos. As vivências 

neste período são complexas, devendo ser levados em conta a história pessoal da grávida 

(história psicossexual, ginecológica-obstétrica e a de sua relação com a própria mãe); o 

contexto em que esta gestação ocorre (tipo de vínculo com o parceiro, idade da gestante, 

episódios de aborto); as características de sua evolução (riscos de perda do feto ou perigo de 

vida para a gestante); o fator socioeconômico (condições financeiras para cuidar do filho) e o 

contexto assistencial (qualidade da assistência de profissionais no pré-natal). 

 Medo, tristeza, ansiedade, irritação e insegurança são alguns dos sentimentos que 

permeiam a gravidez de alto risco, sendo os responsáveis por marcar de forma ímpar a vida 

dessas gestantes e fazer com que ocorra uma importante mudança de identidade e de olhar sob 

sua realidade.  

 Em dois depoimentos, as gestantes revelaram a alteração de estado emocional 

associada à mudança de identidade:  

    

 

A gravidez... Acho que muda tudo. Você fica sensível, você fica agressiva, você não é 

você no seu estado normal. (Filhote e Paixão) 

          Eu sofro muito, eu acho que eu sou uma pessoa que me descontrolei emocional total 

   na gravidez, eu nunca estou muito bem, eu mudei na gravidez... (Mãe) 
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Klaus e Kennell (1992) corroboram essa ideia ao afirmar que no período gestacional 

aumenta a probabilidade de conteúdos inconscientes tornarem-se conscientes ou aparecerem 

disfarçados através de sonhos ou sintomas. Sendo assim, há grande probabilidade de 

formação de conflitos de ordem psicológica pela gestante e, consequentemente, de 

transformação importante em sua identidade. 

 Por outro lado, em seus depoimentos algumas mulheres revelam alteração de 

comportamento, onde oscilam em bons e maus momentos, revelando fragilidade e 

instabilidade psíquica, quer seja pela dificuldade de adaptação emocional ou pela própria 

condição clínica. Como podemos observar a seguir: 

 

 

        Um dia a gente tá bem, outro dia mais ou menos, um dia a gente tá mal. (Filhote     

e Paixão) 

   Às vezes eu me irrito muito por causa da gravidez, o que é normal eu acho. Mãe 

   de primeira viagem, não sei de nada. (Mãe Feliz) 

 

 

 Na gestação de alto risco, são maiores os problemas de adaptação emocional 

relacionadas ao novo papel da maternidade, além disso, há o acréscimo de várias emoções 

vinculadas à condição clínica. O fator de risco implica medo real sobre si mesma e em relação 

ao próprio filho (CALDAS et al., 2013). 

 No seguimento da gestação, o perfil psicológico encontra-se alterado, podendo trazer 

sintomas e quadros de natureza psíquica, ou então agravar patologias clínicas crônicas. A 

reparação psicofísica é uma forma de educação psíquica e física que tende a manter ou 

reconduzir a gestante a seu equilíbrio emocional, com manifestas vantagens para gestação. 

(REZENDE, 2012). 

 Em outro depoimento encontramos o medo da gestante em não conseguir superar os 

primeiros meses de gestação, o que é comum na maioria das mulheres devido à maior 

probabilidade de abortos espontâneos e malformações decorrentes de doenças e deficiências 

nutricionais maternas.  
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Pensei que eu não ia conseguir, no início da gestação foi muito pesado, triste. 

(Milagre) 

 No primeiro trimestre da gestação uma das maiores preocupações das mulheres está 

associada com o desenvolvimento e bem-estar fetal e temores relacionados à probabilidade de 

ter um filho com algum tipo de deficiência ou de não conseguir chegar ao final da gravidez, 

podem levar essa gestante a preocupar-se em demasia. (REZENDE, 2012). 

 Dessa forma, ao realizar a busca na literatura acerca das emoções vivenciadas pela 

mulher na gravidez de alto risco, verificou-se que os trabalhos existentes, na maioria dos 

casos, visam os aspectos fisiológicos, as complicações e o controle das intercorrências de uma 

gestação de alto risco, abordando somente o aspecto familiar e o contexto social que 

envolvem essa mulher. Evidenciando assim, o distanciamento entre o conhecimento 

emocional do patológico.     

 

4.2.1.3 Demandas de acolhimento emocional 

 

 Citado doze vezes, nesse tema as gestantes evidenciaram um dos grandes desafios 

que encontraram no decorrer da gestação de alto risco: a falta de acolhimento emocional 

durante a assistência prestada no pré-natal. 

  Embora tanto se discuta hoje sobre a humanização da assistência, onde devemos 

compreender o indivíduo de forma integral e não mais fragmentado, ainda sim, nos 

deparamos com um cuidado distanciado do que é preconizado, baseado nos preceitos de 

assistência do modelo biomédico, onde o foco do tratamento está centralizado na doença e 

como esta pode influenciar de forma negativa na vida da gestante/bebê, sendo negligenciados 

pela equipe de saúde os aspectos emocionais que envolvem essa mulher. 

 O que se confirma na seguinte fala das gestantes: 

 

 

Só estou tendo atenção da gravidez mesmo... exame, medindo pressão... as partes 

psicológicas minhas não foram atendidas. (Vida e Inspiração) 

 

Fui tratada com psiquiatria, ela regulou meu remédio, e eu estou calma, estou bem 

melhor, mas o emocional não foi tratado. (Vida minha, Ezequiel)  

  

 

 Os profissionais de saúde focalizam seu tratamento nos aspectos fisiológicos das 

gestantes como avaliação de peso, mensuração da altura uterina, verificação da pressão 
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arterial, ausculta dos batimentos fetais, orientação quanto à alimentação correta e a prática de 

exercícios físicos, não demonstrando interesse pelos aspectos emocionais destas gestantes 

(OLIVEIRA, 2008).  

 De acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS (BRASIL, 2006 c, 

p.35), acolhimento é:  

 

 

Recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, 

ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, angústias, e, ao 

mesmo tempo, colocando os limites necessários, garantindo atenção resolutiva e a 

articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência, 

quando necessário. 

 

 

 A atenção às gestantes é uma das propostas do acolhimento, sendo oferecido toda 

vez que a usuária procura o serviço de saúde e tem suas necessidades atendidas, seja por meio 

da assistência ou através de orientações, ou seja, quando a equipe multiprofissional demonstra 

interesse pelos seus problemas e se empenha na busca de soluções (OLIVEIRA; MADEIRA, 

2011). 

 Azevedo et al. (2009) em seu estudo observou que as gestantes classificadas como 

alto risco em atendimento ambulatorial se apresentavam visivelmente ansiosas com o 

desenrolar de sua enfermidade, e não encontravam espaço para conversar especialmente sobre 

questões ligadas à dimensão emocional da doença durante a consulta. 

 Tal fato se confirma no seguinte depoimento das gestantes:  

 

 

O ambulatório me ajudou em alguns exames que eu fiz, alguns eu senti um pouco de 

desconforto, mas o ambulatório nesse trimestre me ajudou. Agora, na fúria não, no 

momento que eu estou agressiva, elas só falam: “fica calma”. (Filhote e Paixão) 
 

Apoio emocional não, eles só conversam: “e ai, tem alguma noticia?”, não são 

indiferentes, mas também não param para conversar. (Mãe) 

  

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

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

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

gestante seja desenvolvida por uma equipe multiprofissional (OLIVEIRA; MADEIRA, 2011). 

 O pré-natal de alto risco é realizado em blocos, separado por especialidade, onde em 

nenhum momento entre um atendimento e outro ou até mesmo no final de cada plantão é 
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discutido entre a equipe multiprofissional o plano terapêutico dessa mulher e a melhor forma 

de atingir com êxito a integralidade da assistência. 

 

Eu acho que seria muito legal se tivesse um acompanhamento emocional, um grupo 

pra gente sentar e conversar. (Mãe) 

Eu acho que elas deveriam... Já que a gente está dizendo que está se sentindo ruim, 

que alguém trabalhasse isso com a gente, o emocional, a gente ficaria mais segura. 

(Filhote e Paixão) 

 

 Se os profissionais focassem o atendimento nas queixas relatadas pelas pacientes, 

além dos aspectos fisiológicos da doença, esquecendo um pouco a anamnese tradicional, 

provavelmente as gestantes sairiam mais tranquilas, satisfeitas e preparadas para lidar com 

qualquer tipo de adversidade no decorrer da gestação (AZEVEDO et al., 2009). 

 

Quadro 4  - Linha da Vida Gestacional  segundo os co-pesquisadores. 
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4.3. AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA UTILIZADA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

MENTAL DE INSPIRAÇÃO SOCIOPOÉTICA 

 

 No segundo encontro, após a apresentação, as gestantes aceitaram participar tanto da 

dinâmica do Fuxico quanto do relaxamento, e conseguimos perceber que o relaxamento foi 

uma forma de acalmar e diminuir a ansiedade das mulheres. Ao passo que os tecidos e 

agulhas foram oferecidos as gestantes, naturalmente as mesmas foram se envolvendo com a 

atividade, demonstrando prazer e até mesmo colaboração entre si. Relataram que a oficina 

serviu como uma terapia, pois no momento em que estavam ali esqueciam as preocupações e 

os estresses do mundo lá fora, e que o encontro serviu para elas aprenderem a lidarem melhor 

com suas emoções. Ao final da dinâmica as gestantes mostraram-se centradas, calmas e com 

uma expressão mais serena comparada ao início da atividade. 

 Com base nos resultados obtidos definiu-se a seguinte categoria de análise 

“Avaliação da estratégia utilizada para promoção da saúde mental de inspiração 

sociopoética”, na qual está inserido o seguinte tema: “Arte como forma de cuidar”. Dentro 

do tema podemos identificar ainda o surgimento de subtemas conforme ilustrado no quadro 4. 

 

 

Quadro 5 – Temas e Subtemas individuais produzidos na categoria Avaliação da estratégia 

utilizada para promoção da saúde mental de inspiração sociopoética. 

Temas/Unidade 

de significação 
Síntese Conceitual 

Síntese interpretativa dos 

depoimentos/unidades de registro 

Frequência 

parcial 

Frequência 

geral 

 A arte como forma de A importância do relaxamento 2  
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Fonte: Pesquisador 

 

 

4.3.1 ARTE COMO FORMA DE CUIDAR  

 

 Citado oito vezes, nesse tema as gestantes avaliaram a relevância da arte como forma 

de promoção da saúde mental em meio à gestação de alto risco, onde foram abordados os 

aspectos que envolveram o relaxamento através da música e a oficina de fuxico, que somado a 

um ambiente calmo e acolhedor proporcionou momentos de felicidade e prazer. De acordo 

com Kamimura (2010) a música é a expressão artística do homem que mais o atinge 

diretamente, e para a maioria das pessoas, a vivência musical, seja ouvida ou tocada, 

proporciona sensações relaxantes e prazerosas. Geralmente observarmos a presença da música 

na rotina das pessoas e o quanto ela proporciona prazer e relaxamento, aliviando tensões, 

emocionando, sensibilizando nossos sentidos e sentimentos mais profundos. 

 Uma das estratégias utilizadas para lidar com situações de stresse é a promoção do 

relaxamento através da música. Alguns estudos nesta área tem comprovado a ideia de que o 

estímulo musical, quando percebido como relaxante e reconfortante, poderá contribuir para 

um reforço dos processos de relaxamento aplicados a populações de algumas patologias 

específicas (CASTRO, 2012). 

 

 

Pra mim foi bom, o som da música, eu gosto de música, eu gosto muito de música, pra 

mim foi bom, eu relaxei bastante. (Filhote e Paixão) 

 

 

Então esse aqui é um momento único que você esquece de tudo, com o relaxamento 

você fecha a mente pro mundo, e você só está aqui. (Milagre) 

 

 

 A abordagem terapêutica da música durante o período gravídico permite as gestantes  

uma ligação forte com os seus bebês, e este vínculo crescerá ainda mais utilizando como 

recurso os afetos transmitidos através da música, melhorando assim, a qualidade da gravidez, 

do trabalho de parto e do nascimento do bebê, e reduzindo o nível de ansiedade da futura mãe 

(CASTRO,2012). 

Arte como forma 

de cuidar 

promoção da saúde 

mental das gestantes. 

 

A importância da música 

 

 

1 

8 

Benefícios da arte por meio do “Fuxico” 3 
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 Outro benefício que o relaxamento propicia as gestantes é o alívio da dor, relatado no 

depoimento: 

 

 

Com relaxamento, a gente precisa muito disso porque, tipo assim, pelo menos pra 

mim, porque eu sinto muita dor, ai no momento que eu fui sentir o relaxamento 

né,veio aquela paz até aliviou a dor. Pra mim é assim... Um momento de prazer com 

você e seu filho, entendeu? (Vida minha, Ezequiel) 

 

 

  Castro (2012) relata que a musicoterapia durante o período gestacional favorece o 

controle da dor, além disso, o resultado desta intervenção é capaz de trazer, como 

consequência, o comprometimento, por parte da futura mãe, com as três áreas fundamentais 

da gravidez: a física, a psíquica e a emocional. 

 O relaxamento através da música é visto de forma especial para gestantes, pois 

enquanto ocorre propicia um momento único entre mãe-filho, fazendo com que consigam 

relaxar, sentir os movimentos do bebê, aliviar as tensões, diminuir o estresse, manter uma 

respiração suave e diminuir as preocupações relacionadas a gravidez, patologia e família. 

  Para Delabary (2008) em seu estudo revela que a música com seus elementos e 

possibilidades, pode proporcionar um espaço onde a confiança e o acolhimento complementa 

o clima propício para que a futura mãe pense nela própria, tenha um verdadeiro encontro 

consigo mesma, seja o centro das atenções naquele momento. 

 Além do relaxamento através da música, o fuxico também se mostrou como uma 

atividade inovadora que visa à promoção da saúde mental das gestantes de alto risco.  

 

 

Com o fuxico você relaxa bastante né, você esquece um pouco o mundo lá fora (Vida 

minha, Ezequiel) 

Isso é para limpar, não é para fazer outra coisa, é para limpar a mente do que a gente 

está passando, pra desestressar um pouco, essa é a palavra certa, serve para que 

você se desestresse. (Milagre) 

 

 

 Segundo Philippini (2013), o desenvolvimento e a prática da criatividade vêm 

ganhando destaque e importância na consciência coletiva, devido tratar de uma questão de 

sobrevivência. Por isto, a necessidade de reforçar nos ambientes hospitalares ou em espaços 
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comunitários, cada vez mais às práticas de cultura em especial à arte, facilitando o agente, o 

criador consciente, o cidadão. 

 

 

É preciso ativar as mãos como instrumentos terapêuticos em suas inúmeras 

possibilidades de execução, pois a cada transformação externa com os materiais 

expressivos, analogamente são geradas transformações internas. E neste universo de 

mãos e materialidade construímos nossa autonomia expressiva e ativamos nosso 

processo criativo, deste modo, estas mãos são instrumentos potenciais de germinação 

e construção (p.64). 

 

 

 Philippini (2009) revela que as atividades de linha e agulha são muito úteis no 

processo arteterapêutico, pois ensinam sobre a necessidade do cuidado, gradualidade, 

minúcia, atenção e concentração. Mostra que as vantagens de costurar ajuda o indivíduo a 

desacelerar, e proporcionando práticas e meditação em movimento. Retrata que o ato de 

costurar ponto a ponto colabora na compreensão do tempo que se deve destinar ao trabalho 

criativo, e a paciência para ver pequenos resultados de um processo lento feito por pequenos 

passos. De forma que, separar material, como tesouras, linhas, agulhas, tecidos coloridos e 

alegres, botões, aviamentos, faz com que aguçamos nosso potencial criativo e levamos ao 

outro a descoberta pelo inusitado, pela criação e descoberta pelos efeitos lindos que nossa 

mente cria, chegando a resultados imprevisíveis e encontrando suas próprias soluções para 

organizar uma experiência criativa nos dias atuais. 
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5. PRODUTO DO ESTUDO 

 

 

 

CARTILHA DA GESTANTE ZEN 
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Fonte: Pesquisador 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Este estudo debruçou-se essencialmente sobre o aspecto emocional das gestantes que 

convivem com algum tipo de doença crônica, buscando encontrar estratégias de promoção à 

saúde mental destas mulheres. 

 A maioria das gestantes tinha entre 30-38 anos, eram brasileiras, naturais do estado 

do Rio de Janeiro, não possuíam ensino fundamental e nem ensino médio completos, eram 

casadas e tinham renda familiar em média de dois salários mínimos. Apresentavam como 

patologia crônica diabetes ou hipertensão, três eram primíparas e outras três já haviam sofrido 

aborto em gestações anteriores, haviam sofrido complicações ao longo da gestação e todas 

relataram fazer uso de medicação contínua, não fazerem uso de álcool e cigarro e nem 

realizarem atividade física. 

 Os depoimentos revelaram a necessidade de escuta ativa aos anseios em todo o 

seguimento da gestação de alto risco, onde as mulheres se encontram fragilizadas e instáveis, 

e diante de um atendimento tão robotizado e fragmentado não encontram espaço para 

exporem seus medos, angústias e expectativas do que é ser gestante e conviver com uma 

doença crônica. Percebemos que é através da interação entre a equipe multiprofissional e a 

gestante durante a rotina de consultas do pré-natal que podemos nos apropriar das reais 

necessidades emocionais destas mulheres. Certificamo-nos, assim, que se torna cada vez mais 

essencial uma assistência fundamentada na humanização, nas políticas nacionais de saúde e 

que traz a integralidade como ponto chave da qualidade da assistência prestada. 

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

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

experiências puderam desfrutar de um relaxamento profundo, onde sentimentos como tristeza, 

estresse, ansiedade, angústia e preocupação deram lugar a calmaria, a paz, ao prazer e a um 

momento único e especial entre mãe-filho. Demonstrando assim, o benefício de uma técnica 

criativa tão simples e o impacto que tem sobre a vida da gestante alto risco, transformando-a 
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ao ponto de influenciar positivamente ao modo como reage aos obstáculos impostos pela 

doença.  

 Estudos que utilizam abordagem subjetiva para investigar as emoções das gestantes 

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

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

hospitalização e o apoio familiar na gestação de alto risco. 

 Os obstáculos enfrentados ao decorrer do estudo estavam ligados ao momento em 

que se encontrava o cenário da produção de dados, pois em meio a obras, reformas e outros 

transtornos de estrutura hospitalar, em um primeiro momento, tornava-se difícil abordar as 

gestantes e propiciar um ambiente acolhedor baseado nos princípios da sociopoética, o que se 

modificou ao longo do período. 

 Contudo, diante dos aspectos e experiências aqui relatadas percebemos a necessidade 

de transformação na conduta do serviço de saúde, onde a escuta sensível e a visão holística se 

fazem fundamentais para que se tenha uma assistência de qualidade e de fato sejam abordados 

o estado emocional e os aspectos que envolvem a subjetividade desta mulher. 
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8. APÊNDICE  

8.1.TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Dados de identificação 

Título do Projeto: Estratégias de Promoção à Saúde Mental com Gestantes que Convivem 

com Doenças Crônicas. 

Pesquisador Responsável: Pâmela Gioza da Silveira e Cláudia Mara de Melo Tavares 

(orientadora) 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 971367265  

Nome do voluntário: _______________________________________________________ 

Idade: _____________ anos   R.G. _________________________ 

            O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar da  pesquisa “Estratégias de Promoção 

à Saúde Mental com Gestantes que Convivem com Doenças Crônicas” de 

responsabilidade do pesquisador Pâmela Gioza da Silveira. Sua participação não é obrigatória 

e a qualquer momento você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Unidade de Origem.  

O objetivo geral deste estudo é analisar a necessidade de promoção da saúde mental 

das gestantes que convivem com doenças crônicas no ambulatório de pré-natal do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. 

Sendo os objetivos específicos é conhecer o perfil sócio-demografico e gestacional das 

gestantes que convivem com doenças crônicas e suas necessidades de acolhimento e apoio 

emocional; Aplicar estratégia de promoção a saúde mental mediada por técnicas criativas com 

gestantes que convivem com doenças crônicas e encontram-se em atendimento no pré-natal 

de nível ambulatorial; Avaliar a contribuição da estratégia aplicada para promoção da saúde 

mental das gestantes. 
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A produção dos dados envolverão os seguintes instrumentos: Questionário 

sociodemográfico, questionário gestacional  e entrevista em grupo. 

As falas serão gravadas, transcritas e digitadas. Posteriormente serão devolvidas aos 

sujeitos participantes, para que confirmem a transcrição. A identidade dos entrevistados será 

de total sigilo durante a análise e discussão dos dados obtidos.  

Em caso de dúvida o voluntário poderá solicitar esclarecimentos com o facilitador do 

grupo.  

É importante esclarecer que sua participação no estudo é voluntária e que este 

consentimento pode ser retirado a qualquer tempo.  

As informações aqui geradas serão confidenciais, tendo somente o pesquisador acesso 

a elas, o que garante a privacidade dos voluntários da pesquisa. 

A participação nesta pesquisa não envolve custos ou benefícios financeiros. 

 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

________________________________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário 

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
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8.2. QUESTIONÁRIO DA PRODUÇÃO DE DADOS REFERENTE AO PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICOS DAS GESTANTES 

 

 

QUESTIONÁRIO DA PRODUÇÃO DE DADOS 

ASPECTOS SÓCIODEMOGRÁFICOS DAS GESTANTES 

 

 

1.1 Nome: _______________________________________________________________                                                                                               

1.2  Idade: ______________ 

1.3 Nacionalidade: ________________ 

1.4 Naturalidade: ______________________________________ 

1.5 Cidade atual em que reside: 

1.6 Grau de Instrução: Ensino fundamental incom. (  ) Ensino Fundamental comp. (  )Ensino 

Médio incom.    (  ) Ensino Médio comp.      (   )  Ensino Superior incom (  )   Ensino Superior 

comp (  ) 

1.7  Profissão:_______________________________________ 

1.8 Estado Civil: Solteira (  )  Casada (  )     Divorciada/Separada (  )  União Estável (  )    Viúva(   

1.9 Você se considera: Indígena (  ) Negro/a (  ) Pardo/a (  ) Amarela/o (  ) Mulata/o (  ) 

Branco/a ( ) 

2.0  Renda Familiar: De 1 a 2 Salários Mínimos (  )  De 2 a 3 Salários Mínimos (  )  De 4 a 5 

Salários Mínimos (   )    De 5 a 6 Salários Mínimos (   )   De 7 a 8 Salários Mínimos (   )  De 8 

a 9 Salários Mínimos (   )  Mais de 10 Salário Mínimos (  )    

 

 

 

 

 



61 

 

8.3. QUESTIONÁRIO DA PRODUÇÃO DE DADOS REFERENTE AO PERFIL 

GESTACIONAL DAS MULHERES 

 

QUESTIONÁRIO COM DADOS REFERENTES À GESTAÇÃO 

 

1. Antecedentes pessoais patologias: 

 Hipertensão (   )                 Diabetes (   )                  Hiv (    )                      Cardiopatia (   ) 

 

2. Antecedentes obstétricos: 

2.1 Número de partos (domiciliares, hospitalares, vaginais espontâneos, fórceps, cesareana):  

2.2 Número de abortos (espontâneos, provocados, complicados por infecções, curetagem pós-

abortamento): 

2.3 Número de filhos vivos:  

2.4 Gemelaridade: Sim (   )   Não (   ) 

 

3. Gestação atual: 

3.1 Complicações na gravidez?  Sim (   )    Não (   )  

Quais?_________________________________________________________________ 

3.2 Medicamentos usados na gestação Não (   )   Sim (   ) 

Quais?_______________________________  

3.3 Gestação foi ou não planejada? Não (   )    Sim (   )  

3.4 Hábitos tabágicos durante a gravidez  Não (  )  Sim (   ) 

3.5 Hábitos alcoólicos durante a gravidez Não (  )    Sim (   ) 

3.6  Atividade física durante a gravidez? Não (   )   Sim (   ) 

Qual?_______________________________ 

3.7 Atividade de Lazer?  Não (   )   Sim (   ) 

Qual?______________________________ 
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8.4. PERGUNTA ABERTA QUE NORTEARÁ O GRUPO-PESQUISADOR 

 

PERGUNTA ABERTA QUE NORTEARÁ O GRUPO-PESQUISADOR 

 

Você se sente acolhida emocionalmente ou recebe algum tipo de apoio emocional por parte 

dos profissionais durante as consultas de pré-natal realizadas no ambulatório? 
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8.5. COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


