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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “Saúde a serviço da vida” tem conteúdo 

interdisciplinar, contribuindo para o aprendizado e 

compreensão de varias temáticas dentro da área em estudo. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre os 

dias 6 e 7 de Dezembro de 2019 na cidade de João Pessoa-

PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro Saúde a serviço da vida apresenta 

interdisciplinaridade entre a as áreas da saúde concentrado 

em títulos com temas que relatam experiência profissional 

nas áreas afins.  

O livro Saúde a serviço da vida, 1 abrange as áreas: 

Atenção a saude, Trabalho multiprofisisonal, Práticas 

integrativas e complementares PICs, Interprofissionalidade 

na saúde e Administração em saúde. O livro Saúde a 

serviço da vida, 2 abrange as áreas: Saúde e meio 

ambiente, Epidemiologia, Biossegurança, Perfl populacional. 

O livro Saúde a serviço da vida, 3 abrange as áreas: 

Biomedicina, Anatomia e fisiologia humana, Educação física: 

fisiologia do esporte, treinamento e atuação em saúde, 

Fisioterapia. O livro Saúde a serviço da vida, 4 abrange as 

áreas: Saúde da Criança, Saúde do adolescente, Saúde do 

homem e Saúde do trabalhador. O livro Saúde a serviço da 

vida, 5 abrange as áreas: Saúde da mulher, Saúde sexual e 

reprodutiva e Saúde da família. O livro Saúde a serviço da 

vida, 6 abrange as áreas: Saúde do Idoso, Saúde mental e 

psicologia. O livro Saúde a serviço da vida, 7 abrange as 

áreas: Saúde pública e Saúde básica. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 



 
 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

A PLACENTA PRÉVIA COMO INDICADOR 
DA QUALIDADE E DESIGUALDADE 

ASSISTENCIAL DA SAÚDE NO BRASIL 
 

Nadine Oliveira CABRAL1 
Monique Maria Silva da PAZ 1  
Milene de Oliveira ALMEIDA 1 

Jéssica de Souza CUNHA² 
Thais Josy Castro Freire de ASSIS 3 

1 Graduandos do curso de Fisioterapia, UFPB; 2 Fisioterapeuta/UFPB; 
3Orientadora/Professora do DFST/UFPB.  

nadine-cabral@hotmail.com  
 

RESUMO: A placenta prévia é uma complicação rara da 
gravidez, caracterizada por hemorragia indolor durante a 
segunda metade da gestação, com potencial para resolução 
anatômica espontânea. O diagnóstico é feito pelos sinais 
clínicos e através de exames de imagem, como a 
ultrassonografia e a ressonância magnética, os quais são 
requisitados no decorrer das consultas pré-natais. A maior parte 
das gestantes são atendidas pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), o qual é responsável pela realização da maior parte das 
consultas, entretanto a qualidade e quantidade das mesmas 
depende diretamente das condições da assistência em saúde 
da região em que a gestante reside, o que influi na natureza do 
atendimento, assim como nos investimentos em saúde. Tendo 
isso em vista, foi realizado um levantamento dos dados no 
DATASUS em relação as características regionais de 
investimentos em saúde, incidência, faixas etárias e índice de 
mortalidade dos casos de placenta prévia registrados no Brasil. 
A partir destes dados, percebeu-se que as regiões norte e 
nordeste do país apresentam um déficit maior na rede 
assistencial, inclusive em termos estruturais, enquanto nas 

mailto:nadine-cabral@hotmail.com
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demais regiões, há uma maior qualidade no atendimento, fato 
que reflete nas taxas de mortalidade dessas mulheres. Logo, 
infere-se que são necessárias medidas imediatas para 
atenuação do quadro explanado.  
Palavras-chave: Placenta prévia. DATASUS. Assistência em 
saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A gravidez é um período de nove meses que marca a 

vida das mulheres e a transformam completamente, tanto 

figurativa como literalmente. Durante este período, ocorrem 

várias modificações fisiológicas, a exemplo do aumento do 

volume circulante de sangue, que é entre 45 a 50% maior do 

que em não gestantes, aumento da coagulação, aumento do 

débito cardíaco e diminuição da resistência vascular periférica 

(ZUGAIB, 2016). 

Dentro do útero da mulher, após a implantação do óvulo 

fecundado no endométrio, há o crescimento dos anexos 

embrionários necessários ao desenvolvimento da vida, como a 

bolsa amniótica, líquido amniótico e a própria placenta, da qual 

o feto depende para suprir suas funções pulmonares, hepáticas 

e renais. O sangue materno circula através de vasos 

uteroplacentários e irriga externamente o sinciciotrofoblasto, o 

que permite a troca de nutrientes e gases sem que haja mistura 

sanguínea entre a mãe e o feto (CUNNINGHAM, 2016).  

Placenta prévia (PP) é uma condição na qual há uma 

aderência da placenta completamente ou parcialmente sobre o 

cérvix, no segmento inferior do útero. Quanto à obstrução do 

canal, pode ser classificada em marginal, abrange até 2 cm, 

parcial e total, onde há bloqueio de todo o orifício interno 

(ISHIBASHI et al., 2018). 
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Fonte: ZUGAIB, 2016. 

       

    Com incidência de 0,3 a 2%, é considerada uma complicação 

obstétrica rara, mais frequentemente observada em mulheres 

com parto cesariano anterior, multíparas, de idade materna 

avançada e com histórico de placenta prévia (MARTINELLI et 

al, 2018). O diagnóstico é feito através de ultrassom e 

ressonância magnética, que confirma a condição apenas no 

terceiro semestre de gravidez, pois nos dois primeiros 

trimestres, há a possibilidade de resolução anatômica natural 

do quadro.   

Entretanto, na ausência de exames de imagem, podem-

se observar as características clínicas da PP, sendo a mais 

marcante o sangramento durante a segunda metade da 
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gestação, de quadro usualmente indolor, com aumento 

progressivo da quantidade de sangue perdido, que pode 

resultar em hemorragia (LÉON, 2018).   

A característica indolor do quadro precisa ser ressaltada, 

pois é justamente essa característica que é usada para 

diferenciar a PP do descolamento prematuro de placenta 

(DPP), outra importante e grave causa de sangramentos 

durante a gravidez (MARTINELLI, 2018).  Diante do exposto 

sobre a PP, fica evidente a necessidade de internação das 

gestantes acometidas, visando a resolução do sangramento, a 

avaliação da vitalidade fetal e da hemodinâmica materna. 

Apesar de ser um fenômeno atípico em uma gravidez, 

com potencial para ser identificada pelos exames básicos 

requisitados em um bom pré-natal, na maior parte dos casos as 

gestantes recebidas no sistema de saúde são acolhidas na 

atenção terciária, ou seja, mais especializada, tal qual hospitais 

e centros cirúrgicos. O caráter de primeiro atendimento deste 

quadro é, em geral, de urgência, o que demanda da equipe de 

saúde, uma maior agilidade nos processos de diagnóstico, 

internação e possíveis intervenções.  

Este curto tempo, assim como a complexidade de cada 

caso, pode ser potencialmente responsável pelo número de 

óbitos registrados entre estas pacientes, mesmo que este 

pareça ínfimo. Entretanto é imprescindível ressaltar que toda e 

qualquer vida é de imensa importância e tais mortes, se são 

passíveis de diagnóstico precoce, não deveriam haver 

acontecido. 

A maior parte destas vítimas são, como de fato imagina-

se, de mulheres em faixa etária com o maior índice de 

natalidade, ou seja, jovens em idade fértil. Logo, é aplicável 
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uma maior investigação acerca dos antecedentes destas 

mulheres, dentro do próprio pré-natal. 

Outro fator significativo dentro desse cenário é o 

resultado da gestação, ou seja, qual via de parto se aplica à 

cada gestante. Segundo um estudo de Lima et al (2015), a via 

cirúrgica, ou seja, o parto cesariano, foi predominante, sendo 

registrado em 80% dos casos estudados, enquanto apenas 

20% resultaram em parto eutócito. É relevante ressaltar que 

neste estudo não foram registradas ocorrências de 

histerectomia, alterações na hemodinâmica materna ou 

internações em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).  

Além disto, o diagnóstico precoce implica em uma 

importante consequência para o setor de saúde: a redução de 

investimentos hospitalares, os quais, com a alta média de dias 

de internação destas pacientes, se mostra igualmente alto, 

mesmo sendo este dado, com investimentos nas devidas áreas, 

passível de reversão. 

No Brasil a assistência a gestante pode ser feita tanto 

pela rede privada quanto pela rede pública do Sistema Único de 

Saúde (SUS). É importante destacar que a mulher pode 

inclusive fazer uso de ambos os sistemas, se achar necessário. 

O SUS, tornou esse atendimento ainda mais efetivo e 

especializado ao instituir a Rede Cegonha, em 2011. 

Tendo isto em mente, os objetivos do presente trabalho 

são analisar a incidência de casos no Brasil, o tempo de 

internação, as taxas de mortalidade materna, valores de 

despesas hospitalares, faixas etárias com registros de PP e 

regime dos atendimentos dessas mulheres.    
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este é um estado epidemiológico descritivo, que faz uso 

dos dados do Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS), pertencente ao Ministério da Saúde, 

disponíveis para consulta popular no endereço eletrônico 

http://datasus.saude.gov.br/.  

Entre agosto de 2018 e agosto de 2019, foram 

organizados os dados através da Informação em Saúde 

(TABNET), usando os casos registrados segundo o código O44 

do CID-10 (placenta prévia), de forma a expor as ocorrências  

de placenta prévia no Brasil, de acordo com a região de registro, 

idade das gestantes, custos de internação e taxas de 

mortalidade.  

Além disto, foi feita uma revisão da literatura, 

desenvolvida a partir de análise de trabalhos publicados em 

bases de artigos científicos virtuais, tais quais MedLine, 

PubMed e Scielo, com uso dos seguintes descritores: placenta 

prévia, hemorragia e gestante. Foram selecionados os artigos 

que contribuíam para o entendimento dos resultados 

observados na análise dos dados providos pelo DATASUS, 

assim como artigos que contestassem ou corroborassem com 

os mesmos. 

As bases de dados foram escolhidas por serem fontes 

confiáveis, contando com dados válidos, consistentes, aceitos, 

reconhecidos, atualizados periodicamente, de domínio público 

e que cobrem o território nacional, ou seja, com a exposição 

total dos dados, não se fez necessária a elaboração e/ou 

aplicação de termos de esclarecimento ou passagem do estudo 

por Comitê de Ética.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Durante a gestação, ocorre a inserção da placenta na 

parede uterina. Essa disposição ocorre de forma aleatória, 

portanto uma mulher pode ter uma mprimeira gestação com 

inserção de placenta na parede posterior do útero, por exemplo, 

ou seja, dentro da normalidade, e na gravidez subsequente, 

apresentar placenta prévia. 

Quando se fala sobre a incidência da placenta prévia, 

uma ressalva se faz necessária: os casos computados 

abrangem apenas a PP, excluindo os casos de placenta de 

inserção baixa, que é uma condição normal, onde a borda desta 

estrutura se insere na porção inferior do útero, mas a uma 

distância de pelo menos dois centímetros do orifício interno do 

útero. 

A placenta prévia acomete poucas gestantes, entretanto 

a distribuição das mesmas sobre o território nacional se mostra 

coerente com o perfil populacional de cada localidade. Em 

regiões mais populosas, como São Paulo, no sudeste, por 

exemplo, mais casos são computados por existirem mais 

gestantes do que em João Pessoa, no nordeste, que tem uma 

população 17 vezes menor. 

No Brasil, entre agosto de 2018 e agosto de 2019 foram 

registrados 10.652 casos de placenta prévia. A região sudeste, 

com 4.573, registrou a maior prevalência, seguido do nordeste, 

com 2.723 registros, norte, com 1.300, sul, com 1279 e centro-

oeste, que teve a menor incidência, com 777 casos.  
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TABELA I - Distribuição da ocorrência de casos de PP por 

região do Brasil 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Quando são analisados os números de óbitos em relação 

ao número de casos registrados, a região Norte se destaca 

negativamente. Dentre as 1300 gestantes, nove faleceram, 

enquanto no sudeste, 12 de 4573 foram à óbito, o que permite 

inferir que uma mulher residente no norte tem, em média, 3 

vezes mais chances de morrer do que uma da região sudeste. 

Isto levanta certas questões, tais quais a qualidade do acesso 

à saúde, do pré-natal e infraestrutura da rede de atenção local. 

Esse dado é corroborado por outros indicadores de 

saúde igualmente relevantes: o norte do país tem o menor 

número de consultas médicas por habitante, 2.27, contra 3.06 
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dos habitantes do sudeste, além de também ter o menor 

número de médicos por habitante, 0.90, enquanto no sudeste 

esse número é de 2.51.  

O mesmo acontece com a quantidade de enfermeiros: o 

norte conta com apenas 18.953 profissionais, para taender uma 

população de 17 milhões de habitantes, enquanto o centro-

oeste tem 20.433 para 14 milhões de pessoas. Tendo isto em 

vista, infere-se que a qualidade e eficiência da assistência em 

saúde no norte do Brasil proporciona maior risco de vida às 

gestantes de alto risco. 

Além disso, nas localidades com maior número de 

internações, há também uma elevação do valor médio por 

internação, assim como do valor global despendido na 

totalidade das mesmas. A região centro-oeste, que não 

registrou nenhuma morte, tem o menor valor médio investido, 

de R$ 799,02 por internação, situação diferente da observada 

no nordeste, que tem maior valor, de R$ 930,33. 

Entretanto, os investimentos nos setores de diagnóstico, 

que tem natureza essencialmente preventiva, são deficitários. 

O ultrassom, que é o principal exame para o diagnóstico da PP, 

como supracitado, por exemplo, depende dos aparelhos de 

ultrassonografia. As regiões norte e nordeste abrigam o menor 

contingente de aparelhos: 9.66 e 11.72, respectivamente. 

Prontamente entende-se que o setor preventivo é colocado em 

segundo plano na oferta de saúde dessas regiões, priorizando-

se o atendimento hospitalar e de condição de urgência. 

Além disso, a desigualdade na saúde também é refletida 

na natureza da assistência. Apenas 10,86% da população do 

norte e 12,09% do nordeste fazem uso de planos privados de 

saúde, e, portanto, dependem do SUS, que ainda não conta 
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com a estrutura necessária para prestar uma assistência de 

qualidade à população, gestantes incluídas. 

Dentro da tabela II, encontram-se dispostos os números 

de casos registrados dentro de cada intervalo das faixas etárias, 

acompanhada da porcentagem e da frequência acumulada em 

porcentagem da população acometida, que demonstra de forma 

expressiva as prevalências da PP. 

  

TABELA II - Ocorrência de PP de acordo com a faixa etária 

Faixa etária Nº de 

gestantes 

% FAC% 

 

10 – 14 

 

 

87 

 

0,817 

 

0,817 

 

15 – 19 

 

 

1380 

 

12,955 

 

13,772 

 

20 – 29 

 

 

5013 

 

47,061 

 

60,833 

 

 

30 – 39 

 

 

3675 

 

34,500 

 

95,333 

 

40 – 49 

 

 

491 

 

4,610 

 

99,943 

 

50 – 59 

 

 

3 

 

0,029 

 

99,972 

 

60 – 69 

 

2 

 

0,019 

 

99,991 
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70 – 79 

 

 

1 

 

0,009 

 

100 

TOTAL 10652 100% 100% 

Fonte: DATASUS 

 

Outro importante aspecto observado foram as faixas 

etárias envolvidas. De acordo com a Rede Interagencial de 

Informações para a Saúde (RISPA), através da Taxa de 

fecundidade específica por grupo etário, segundo Região e 

Unidade da Federação, a faixa etária com maior taxa de 

fecundidade é a compreendida entre 20 e 39 anos, com 79% do 

total de gestações registradas. Essa grande taxa de 

fecundidade coincide também para favorecer o aumento das 

ocorrências de problemas durante a gestação, tais quais a PP, 

que, dentro desta faixa, teve uma prevalência de 81,6% do total 

de casos. 

Segundo Monteiro (2019), “No Brasil, aproximadamente 

uma em cada cinco mulheres brasileiras tem seu primeiro filho 

antes dos 20 anos”, o que se mostra relevante, dado que, por 

frequência percentual acumulada, 14,589% dos casos de PP 

ocorrem nesta faixa etária, mesmo ela não sendo da faixa mais 

fértil da população, em oposição aos 4,667% da faixa etária 

acima dos 40 anos. Entretanto, as mães adolescentes não 

registraram mortes, diferentemente do intervalo compreendido 

entre 40 e 79 anos, que registrou 4 mortes e corresponde a 

4,6% das gestantes internadas por PP. 

Esses óbitos relatados em mulheres acima dos quarenta 

anos corroboram com uma importante qualificação de risco 

preconizada pelo Ministério da Saúde no Manual Técnico da 
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Gestação de Alto Risco, de 2012, o qual afirma que a gestação 

em uma idade superior a 35 anos é uma condição desfavorável 

e de alto risco, tanto para a mãe quanto para a criança. Nesta 

amostra, a mediana desta faixa etária é de 59 anos, ou seja, ao 

menos 50% dessas gestantes eram 24 anos mais velhas do que 

o máximo de idade aconselhado para uma gravidez segura. 

Logo, entende-se que elas são ainda mais susceptíveis a 

complicações como a PP. 

Também é importante ressaltar que a grande maioria 

destas mulheres tiveram caráter de atendimento de natureza de 

urgência, correspondente à 10.360 registros, enquanto apenas 

292 foram encaminhadas pela atenção básica, o que instiga 

alguns questionamentos: o quão efetivo foi o pré-natal dessas 

futuras mães? Os devidos exames foram realizados? A rede 

básica de saúde básica tem estrutura para captar devidamente 

essas mulheres?  

Segundo o artigo 7º, da portaria nº 1.459, que instituiu a 

Rede Cegonha no âmbito do SUS, em junho de 2011, toda 

gestante tem direito à “[...] acolhimento às intercorrências na 

gestação com avaliação e classificação de risco e 

vulnerabilidade.”, “[...] realização dos exames de pré-natal de 

risco habitual e de alto risco e acesso aos resultados em tempo 

oportuno.”, além de “[...] acesso ao pré-natal de alto risco em 

tempo oportuno.” (BRASIL, 1995). Logo, de acordo com a 

legislação, as gestantes tem sua saúde assegurada, entretanto 

o caráter de urgência desses atendimentos contradiz a lei, 

servindo de alerta para qual a qualidade da assistência que é 

direcionada à essas mulheres. 

Uma das ferramentas mais importantes da Rede 

Cegonha são as consultas pré-natais, essenciais para o 

desenvolvimento de uma gravidez tranquila, tendo por 
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finalidade identificar precocemente possíveis complicações que 

levem a gestante ou o feto à risco.  

Segundo Dias (2015) “[...]o acompanhamento prénatal 

torna-se relevante desde as primeiras semanas de gestação, 

uma vez que além de proporcionar a identificação precoce de 

agravos que possam intervir no desenvolvimento fetal, diminui 

a ocorrência de óbitos materno e fetal apresentando assim 

efeito positivo a saúde da mãe e do feto”. 

O artigo 4º da portaria Nº 570, de 1º de junho de 2000, o 

Ministério da Saúde instituiu que deve haver “Realização de, no 

mínimo, 06 (seis) consultas de acompanhamento pré-natal, 

sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no 

segundo e três no terceiro trimestre da gestação” (BRASIL, 

1995),  acompanhada por um médico ou enfermeiro obstetra. 

A tabela III ilustra a distribuição do número de consultas 

pré-natal feitas em cada região do país, de modo a evidenciar 

visualmente as desigualdades regionais na qualidade do 

acompanhamento da saúde da gestante e do feto antes do 

nascimento. 
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TABELA III - Número de consultas pré-natal feitas por região 

do Brasil  

Fonte: Autor. 
 

Entretanto, o número mínimo de consultas pré-natal 

preconizado não é sempre respeitado. Nas regiões norte e 

nordeste, em média apenas 4,44% das crianças provenientes 

de gestações que não tem nenhum tipo de pré-natal realmente 

chegam a nascer, enquanto nas outras regiões, essa média cai 

para 1,87%. Quando é analisada a variável do número de 

consultas adequadas, vê-se que no sul 75,08% tem a cobertura 

necessária, ao passo que apenas 39,99% tem acesso a esse 

direito no norte do país. 
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As porcentagens acima de 50% vistas nas regiões mais 

desenvolvidas do país, sudeste, sul e centro-oeste, em 

comparação com as duas regiões norte e nordeste, 

historicamente desfavorecidas, ressaltam o grave déficit 

assistencial presente nessas localidades, o que acarreta o risco 

de aumento no número de casos de PP, visto que haverá menor 

eficácia no seu diagnóstico e posteriormente no tratamento. 

Analisados os dados, vê-se que é necessário 

“[...]viabilizar ações de promoção à saúde e prevenção de 

agravos, com vistas a garantir o direito de gerar e parir com 

saúde.” (SHIBUKAWA, 2018). Logo, depreende-se que o 

investimento no pré-natal e na prevenção são vitais para a 

diminuição da incidência da PP e de outras complicações que 

levem uma gestação a ser de alto risco. 

  

CONCLUSÕES  

 

Apesar de ser uma complicação rara e com potencial 

para resolubilidade espontânea, a placenta prévia ainda é uma 

intercorrência gestacional que demanda atenção especial e 

redobrada das equipes de saúde para com a gestante.  

Diante dos dados expostos, também fica clara a profunda 

desigualdade entre as condições da assistência em saúde entre 

as regiões do Brasil, tanto em termos de equipamentos e 

infraestrutura quanto em profissionais capacitados. 

Na atenção básica, as equipes de saúde de saúde da 

família (ESF) devem estar atentos às demandas e 

necessidades especiais de cada caso, principalmente em 

relação às gestações de risco, fazendo cumprir-se a lei no que 

concerne aos aspectos assistenciais e logísticos da Rede 

Cegonha. Ou seja, encaminhar as pacientes aos exames, 
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programar o acompanhamento pela própria ESF ou analisar a 

eficácia do acompanhamento da gestante por parte do setor 

terciário da atenção em saúde. 

Outro importante aspecto é a conscientização da 

população de mulheres quantos aos cuidados com a gestação, 

desde o planejamento da mesma até o ato de comparecer aos 

exames e consultas de rotina essenciais ao pré-natal e ao 

diagnóstico precoce de complicações tais quais a placenta 

prévia, aumentando, assim, a possibilidade da resolução 

positiva do caso. 
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RESUMO: Cada mulher vivencia e exerce sua sexualidade de 
maneira peculiar. Durante a gestação alterações 
anatomofisiológicas, sociais e de papeis podem culminar em 
modificações na sexualidade e no comportamento sexual, o que 
requer ações de promoção da saúde voltadas a esclarecer e 
orientar adaptações. Objetivou-se relatar experiências de 
atividades educativas em saúde com mulheres grávidas sobre 
sexualidade, função, práticas e posições sexuais na gestação 
de risco habitual. Trata-se de estudo qualitativo descritivo do 
tipo relato de experiência desenvolvido com 37 mulheres 
grávidas que aguardavam consulta de pré-natal. O momento foi 
conduzido mediante a utilização da  dinâmica “mitos” e “tabus” 
e a roda de conversa como principal ferramenta metodológica 
na disseminação e construção de conhecimentos sobre 
sexualidade, função, práticas e posições sexuais na gestação. 
Os dados foram expostos de forma descritiva e discutidos com 
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a literatura pertinente. Foi possível perceber que as 
participantes desconheciam aspectos associados a 
sexualidade e comportamento sexual durante a gestação, 
apresentaram receio de expor e/ou déficit de conhecimento 
acerca das temáticas. As ações possibilitaram esclarecer 
dúvidas, reduzir medos e anseios, desmistificar mitos, tabus e 
preconceitos. As atividades educativas possibilitaram aos 
facilitadores perceberem a necessidade de discutir temáticas 
inerentes a saúde sexual e reprodutiva na assistência pré-natal, 
bem como desenvolver habilidades e competências para 
realização de ações educativas em saúde com vistas à 
integralidade do cuidado. 
Palavras-chave: Comportamento Sexual. Gravidez. 
Sexualidade.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A sexualidade representa parte integral da personalidade 

humana, relacionando-se às experiências e vivências pessoais, 

afetivas, conhecimentos socioculturais, crenças e valores 

construídos historicamente (ROCHA et al., 2014). Pode ser 

compreendida como um conjunto de características humanas 

que se manifestam na capacidade de se relacionar com as 

pessoas, ao próprio prazer e/ou satisfação sexual, aos desejos 

sexuais, as necessidades individuais e a vida (BRASIL, 2013).  

A sexualidade constitui função biológica humana que não 

se restringe apenas à genitalidade. Apesar do ato sexual 

constituir dimensão importante, refere-se à corporalidade, 

assumindo importância na qualidade de vida dos indivíduos 

(CARTEIRO; SOUSA; CALDEIRA, 2016; BRASIL, 2013).  

Manifesta-se como toda e qualquer expressão 

pertencente ao sexo, abrangendo questões como erotismo, 
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intimidade, prazer e relações afetivas (MEDEIROS; COSTA; 

SANTOS, 2013).  

A mulher vivencia e exerce sua sexualidade de maneira 

peculiar em cada fase do seu ciclo vital, em especial no ciclo 

gravídico (BONELLI et al., 2018). O período gestacional envolve 

transformações físicas, psicoemocionais, sociais e também 

sexuais vivenciadas pelos casais (MEDEIROS; COSTA; 

SANTOS, 2013).  

Essas modifificações podem interferir negativamente em 

dimensões da vida humana, inclusive na sexualidade e 

comportamento sexual do casal, o que implica na necessidade 

de desenvolver estratégias adaptativas (ALVES et al., 2018).  

Entretanto, a sexualidade neste período encontra-se 

envolta em mitos, preconceitos, tabus, crenças, questões 

religiosas, conhecimento inecipiente do casal acerca do próprio 

corpo (VIANA et al., 2013), receios e medos de danos ao 

concepto, parto pré-termo, hemorragias (BOMFIM; MELRO, 

2014). 

Essas concepções relacionam-se, por vezes, ao 

desaconselhamento quanto a realização de relações sexuais na 

gestação (CAMACHO; VARGENS; PROGIANTI, 2010), o que, 

por vezes, repercute em separação conjugal, infidelidade e 

alterações na qualidade do relacionamento e dinâmica familiar 

(VIANA et al., 2013; BONELLI et al., 2018). 

Acresce-se que a percepção da imagem corporal, 

desconfortos corporais, alterações de humor e diminuição no 

nível de energia (BONELLI et al., 2018), crescimento 

abdominal, peso fetal, sensibilidade mamária, vômitos e 

náuseas, também influenciam na dimensão sexual do casal. 

 A mulher poderá vivenciar a diminuição no número de 

relações sexuais; dificuldades com o desejo sexual, a 
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excitação, a lubrificação e o orgasmo, como também 

insatisfação sexual e dispareunia (ALVES et al., 2018).  

Nesse sentindo, dificuldades sexuais podem ser 

presentes durante a gestação, acometendo entre 40 e 70% das 

mulheres (KOHLER et al., 2017). Entretanto, essas mudanças 

e alterações podem variar entre as mulheres e por trimestre 

gestacional  (CARTEIRO; SOUSA; CALDEIRA, 2016). 

Assim, à medida que a gestação avança, torna-se 

necessário orientar os casais a experimentar outras formas de 

prazer, práticas e posições sexuais confortáveis, com vistas a 

adaptações que possibilitem tornar a relação prazerosa para 

ambos (GONÇALVES et al., 2013).  

Destacam-se os grupos de gestantes enquanto espaços 

privilegiados para se discutir e abordar temáticas pertinentes ao 

campo da saúde sexual e reprodutiva, à medida que permitem 

inserir a mulher, ativamente, em um processo de troca de 

experiências, vivências e saberes com os demais membros do 

grupo e profissionais de saúde (KOHLER et al., 2017). 

Os profissionais de saúde devem procurar desenvolver 

uma abordagem aberta sobre os aspectos da sexualidade 

durante a gestação, proprocionar orientações para os casais 

sobre as alterações anatomofisiológicas, sociais, de papeis e 

seus impactos na saúde sexual (CARTEIRO; SOUSA; 

CALDEIRA, 2016).   

 O interesse pelo estudo justifica-se ao levar em 

consideração que as transformações anatomofisiológicas, 

biológicas e psicoemocionais podem interferir, direta ou 

indiretamente, no exercício e no comportamento sexual das 

mulheres grávidas, em graus e formas diferentes, bem como 

explicitar as vivências das atividades educativas em saúde 

promovidas pelo projeto de extensão intitulado: Sexualidade, 
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função, práticas e posições sexuais na gestação de risco 

habitual vinculado a Universidade Regional Cariri-

URCA/Unidade Descentralizada de Iguatu-UDI.  

Este estudo contribuirá fornecendo visibilidade a 

temática e ressaltando a importância de se discutir temáticas 

pertinentes a saúde sexual e reprodutiva das mulheres 

grávidas, englobando também seu(s)/sua(s) parceiro/a(s) nos 

serviços de saúde, principalmente durante a assitência pré-

natal com vistas a garantir continuidade e integralidade da 

atenção à saúde.  

No que se refere aos profissionais de saúde, este estudo 

será útil na sensibilização dos mesmos, sobre a relevância da 

temática e a necessidade de integrá-las na assistência, 

possibilitando uma prática que considere a realidade e 

peculiaridades dos casais. 

Assim, objetivou-se relatar experiências de atividades 

educativas em saúde com mulheres grávidas sobre 

sexualidade, função, práticas e posições sexuais na gestação. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo qualitativo descritivo do tipo relato de 

experiência de três atividades educativas em saúde sobre as 

vivências da sexualidade, função, práticas e posições sexuias 

durante a gestação de risco habitual desenvolvidas por 

integrantes do projeto de extensão intitulado: Sexualidade, 

Função, Práticas e Posições Sexuais na Gestação de Risco 

Habitual da Universidade Regional Cariri-URCA/Unidade 

Descentralizada de Iguatu-UDI. As ações foram desenvolvidas 

em três Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas na zona 

urbana do município de Iguatu-CE. 
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O presente projeto tem como objetivo principal promover 

ações educativas relacionadas ao exercício da sexualidade, 

função, práticas e posições sexuais na gestação de risco 

habitual nas unidades básicas de saúde localizadas na zona 

urbana do município de Iguatu-CE.  

O município de Iguatu localiza-se na região Centro-sul do 

estado do Ceará e apresenta em sua totalidade 30 Unidades 

Básicas de Saúde, 18 unidades estão localizadas na zona 

urbana e 12 na zona rural. Dentre as 18 unidades, que são as 

unidades alvo das realizações das atividades educativas do 

projeto, três foram escolhidas aleatoriamente para realização 

das atividades educativas abrangendo mulheres grávidas, 

independente de trimestres gestacionais, nível 

sócioeconômico, escolaridade e faixas etárias. 

As três atividades educativas aconteceram em unidades 

distintas nos seguintes dias respectivamente, 25 de fevereiro, 

27 de março e 07 de agosto do ano de 2019. Participaram das 

ações 37 gestantes, sendo que 34 eram gestantes de risco 

habitual e três de alto risco, entre elas 14 eram primípiras e 23 

multíparas. Menciona-se que as três gestantes de alto risco 

obstétrico participaram das ações em virtude de ainda serem 

assistidas pelos profissionais das unidades de origem, como 

também estarem presentes nos dias das realizações das ações.  

Durante uma das ações um enfermeiro e um médico 

(profissionais de saúde responsáveis pela atenção pré-natal) se 

fizeram presentes, na qualidade de ouvintes, além disso o 

facilitador em outra ação contou com a colobaração da 

coordenação do presente projeto acompanhada de cinco 

acadêmicos de enfermagem da URCA/UDI, esses atuaram 

como facilitadores. 



AÇÃO EDUCATIVA SOBRE SEXUALIDADE, FUNÇÃO, PRÁTICAS E POSIÇÕES 

SEXUAIS NA GESTAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

41 
 

As ações tiveram duração de uma hora e trinta minutos, 

quarenta e cinco minutos e a uma hora respectivamente, onde 

as participantes foram convidadas a se fazer presente na sala 

de espera ou de reuniões das unidades.   

Salienta-se que na primeira e na terceira ação utilizou-se 

a roda de conversa como principal ferramenta metodológica na 

disseminação dos conhecimentos. Esta corrobora com os 

pressupostos de Paulo Freire ao retratar que as rodas de 

conversas proporcionam encontros dialógicos, criando 

possibilidades de produção e ressignificação de sentido – 

saberes – sobre as experiências dos participantes (SAMPAIO 

et al., 2014).  

O espaço das rodas favorecem a construção de novas 

possibilidades que se abrem ao pensar, num movimento 

contínuo de perceber – refletir – agir – modificar, em que os 

sujeitos inseridos podem se reconhecer como condutores de 

sua própria ação e da sua própria possibilidade de “ser mais” 

(SAMPAIO et al., 2014).  

A roda de conversa se configurou o método de 

organização da atividade, na qual utilizou-se perguntas 

norteadoras que facilitou e levantou a discussão, tais como, “O 

que era sexualidade?”, “o ato sexual prejudica o bebê?”, “o 

orgasmo dimunui na gestação?”, “sexo é proibido na 

gestação?”, “é normal ter sangramento após a relação sexual?”. 

A utilização dos métodos de ensino a serem aplicados nas 

ações foram escolhidos aleatoriamente, e considerou o número 

de participantes presentes nas mesmas. 

Desse modo, na segunda ação utilizou-se a dinâmica 

“mitos” e “tabus” na qual as gestantes sorteavam um número (1 

a 10) que continha uma pergunta sobre o exercício da 

sexualidade, função, práticas e posições sexuais na gestação 
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de risco habitual visando identificar se para as participantes 

perguntas tais como: “o ato sexual prejudica o bebê? ”; “quais 

as posições sexuais mais indicadas durante a gravidez?”; “há 

casos em que o sexo deve ser evitado? ” consistiam em mitos 

ou verdades. Ademais, utilizou-se imagens do sistema 

reprodutor feminino. 

O lúdico contempla os critérios para uma aprendizagem 

efetiva, no sentido de chamar a atenção dos participantes para 

o assunto  em discussão (COSCRATO; PINA; MELLO, 2010).  

Após os depoimentos das participantes mediante as 

perguntas sorteadas realizavam-se explanações acerca da 

pergunta buscando não apenas o repasse de conhecimento, 

como também a interação com o público-alvo, participação ativa 

das participantes, esclarecimentos de dúvidas e orientações 

sobre a temática.  

Ao final das ações, percebeu-se que os resultados 

esperados foram alcançados mediante análise da verbalização 

das participantes sobre os objetivos e/ou iniciativa do projeto e 

das atividades educativas ressaltando a importância destes 

momentos como principal meio para o esclarecimento de 

dúvidas acerca de diversas temáticas que envolve o ciclo 

gravídico, em especial assuntos pertinentes a saúde sexual e 

reprodutiva.  

Após a finalização das ações apresentou-se oralmente o 

termo de uso de imagem solicitando as participantes a 

utilização dos registros fotográficos das ativididades educativas 

para exposição e divulgação das ações desenvolvidas. Os 

resultados foram analisados de forma interpretativa e descritiva 

e discutidos com a literatura científica. 

As ações corroboraram com as recomendações do 

Ministério da Saúde, ao destacar que o enfoque educativo é um 
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dos elementos essenciais na qualidade da atenção prestada em 

saúde sexual e reprodutiva. Sendo que nas ações, os usuários 

têm a oportunidade de redimensionar suas dificuldades, medos 

e anseios ao compartilhar dúvidas, sentimentos, experiências e 

conhecimentos (BRASIL, 2013). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente realizou-se o acolhimento das participantes 

com apresentação do projeto de extensão, da dinâmica e 

objetivos esperados. Posteriormente, ocorreu apresentação 

dos facilitadores e das participantes, objetivando estabelecer 

interação e engajamento no decorrer da ação.  

Neste primeiro momento, percebeu-se que as 

participantes envolvidas participaram ativamente do 

acolhimento. Observou-se que as mesmas mantiveram-se 

atentas no assunto a ser discutido, proporcionando aos 

facilitadores motivação e interesse de continuidade da ação 

propostas. 

 A ação teve início indagando as gestantes o conceito de 

sexualidade, sua vivência durante a gestação, bem como se 

pode ou não manter uma vida sexual ativa.  Evidenciou-se 

desconhecimento sobre o o conceito de sexualidade, embora, 

no tocante a vida sexual ativa a maioria das participantes 

relataram que pode ocorrer desde que a gestante não 

apresente nenhuma intercorência clínica e/ou obstétrica, os 

casais queiram  e sintam-se confortáveis.   

Alves et al. (2018) apontaram que a vida sexual durante 

o ciclo gravídico deve ultrapassar a mera percepção de prazer 

relacionada a genitália. Deve trazer comprometimento e 
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aceitação do outro, com benefícios e satisfação sexual para 

ambos.  

Três participantes ressaltaram que em gestações 

anteriores foram orientadas pelos profissionais de saúde 

(enfermeiros e médicos) a abstinência sexual em decorrência 

de apresentarem placenta prévia e ou risco de aborto 

espontâneo, ou se absteram espontaneamente em virtude de 

desconfortos corporais.  

As participantes estudadas por Viana et al., (2013) 

mencionaram que a frequência sexual foram reduzidas em 

virtude de problemas de saúde como infecções urinárias e 

contrações uterinas precoces. Mediante a isso, o profissional 

médico orientou abstinência sexual, pois estes problemas 

poderiam causar um trabalho de parto prematuro e/ou 

abortamento. 

Verificou-se que as participantes apresentaram déficit de 

conhecimento sobre sexualidade, contudo, sabiam que os 

casais podem manter relações sexuais durante o período 

gestacional. 

Algo semelhante foi evidenciado no estudo de Gonçalves 

et al. (2013) ao evidenciarem que durante entrevistas com as 

participantes de seu estudo, as mesmas apresentaram 

conhecimento falho e dificuldade em falar sobre o tema 

“sexualidade”, demonstrando timidez e inibição por se tratar de 

um assunto íntimo e pessoal..  

Após a explanação sobre o conceito e aspectos 

relacionados a sexualidade humana, questinou-se as 

participantes se a sexualidade sofre ou não influências da 

gestação. A maioria relataram que as transformações 

fisiológicas que ocorrem no decorrer da gravidez (náuseas, 
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fadiga e vômitos) inteferem nas vivências da sexualidade, 

especificamente em uma das suas dimenções, o ato sexual.  

As gestantes verbalizaram que após a descoberta da 

gravidez todos os aspectos sejam eles, físicos, 

psicoemocionais, sociais e sexuais foram afetados, em especial 

o sexual.  

Rocha et al. (2014) apontaram em seu estudo que a 

sexualidade da gestante é afetada por  mudanças fisiológicas, 

como náuseas, vômitos e mal-estar, medos e anseios de 

provocar aborto espontâneo ou danos fetais.  

A roda de conversa, enquanto metodologia possibilitou 

discutir temáticas importantes  no âmbito do pré-natal, sendo 

observada como uma ferramenta essencial no repasse e 

construção de conhecimentos, bem como na potencialização 

destes sobre a temática. 

A segunda ação utilizou a dinâmica “mitos” e “verdades” 

ferramenta esta que tornou-se essencial tanto em abordar a 

temática a ser discutida como forma de acolhimento das 

participantes.  

Embora todas as mulheres tenham participado do sorteio 

das perguntas e mantiveram-se atentas nas explicações, ao 

passo que ia ocorrendo o sorteio, evidenciou-se durante a 

dinâmica que as mesmas apresentavam receio de 

participar/expor possivelmente em virtude da própria temática, 

já que a mesma fundamenta-se no comportamento sexual.  

Percebeu-se ainda que as mesmas demonstraram déficit 

de conhecimento acerca das temáticas, fato observado pela 

ausência de uma interação dialógica e participativa no momento 

destinado a compartilhar ideias, saberes, experiências e 

conhecimentos para construção do saber.  
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Apenas duas participantes se sentiram a vontade para 

expressarem suas experiências, facilidades e dificuldades 

sobre sexualidade e práticas sexuais. Uma das participantes se 

destacou por demonstrar interesse pela temática, relatar 

pesquisas, expor experiências de gestações anteriores sobre 

comportamento sexual durante o ciclo gravídico e responder de 

forma correta e coerente as questões. 

Desta forma, ressalta-se que a temática proposta  

inicialmente dificultou neste primeiro momento a interação dos 

facilitadores-participantes, contudo no decorrer das ações e a 

utilização da dinâmica este cenário transformou já que a 

dinâmica proporcionou as gestantes um espaço proprício para 

discussões e construção e/ou ampliação dos conhecimentos e 

saberes.  

Assim, participaram ativamente contribuindo de maneira 

satisfatória no processo de ensino-aprendizagem.  

Nesta perpesctiva, a dinâmica lúdica utilizada foi de 

suma importância pois facilitou o repasse de conhecimentos, 

tornando aprendizagem cada vez mais interativa, bem como o 

fortaleceu a interação entre facilitadores e participantes e 

aproximou estes com a temática aqui exposta.  

Ademais, a dinâmica proporcionou um momento propício 

para que as participantes se sentissem a vontade e confortáveis 

para que pudessem compartilhar suas percepções, emoções, 

medos, dúvidas e vivências acerca do exercício da sexualidade 

durante a gravidez.  

Destaca-se a importância da realização desta ação, bem 

como a necessidade de se planejar e promover ações de 

educação em saúde durante assistência pré-natal.  

Durante as atividades, indagou-se “o ato sexual poderá 

comprometer o concepto ou se trará danos fetais?” . Verificou-
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se que a maioria das participantes proferiram que se os casais 

caso queiram manter vida sexual ativa durante a gestação não 

acarretaria malefícios ao feto.  

Essa associação justificou-se nos relatos de que o feto 

fica protegido pelas estruturas embrionárias na cavidade uterina 

e o pênis não tem a capacidade de ultrapassar o colo uterino.  

Logo, as participantes apresentaram conhecimentos 

acerca do componentes embrionário e do sistema reprodutor 

feminino. A utilização das imagens pelo facilitador 

demonstrando o sistema reprodutor feminino, facilitou a 

compreensão das participantes sobre o assunto proposto e 

promoveu a participação ativa nas ações.   

Ressalta-se que as imagens visuais, jogos, cartazes 

informativos e até aparelhos eletrónicos  são considerados  

instrumentos ideais no ensino e a aprendizagem, no sentido de 

que possibilita estímulos ao aprendizes (COSCRATO; PINA; 

MELLO, 2010). 

A atividade promoveu a aproximação precoce do 

discente com à prática profissional, sendo este um campo para 

a construção de conhecimentos, esclarecimentos de dúvidas e 

orientações de autocuidado.  

As participantes das rodas de conversas foram 

questionadas sobre os benefícios das relações sexuais na 

gestação, nesse momento notou-se que as mesmas detinham 

conhecimentos acerca destes benefícios pois os benefícios 

verbalizados se diziam a respeito do fortalecimento dos 

vínculos afetivos familiares, aproximando o trinômio (mãe-pai-

filho), como também é exercício da musculatura pélvica 

facilitando a saída do bebê na hora do parto varginal. 

Alves et al. (2018) evidenciaram que a relação sexual 

durante a gestação contribui positivamente para o bem-estar da 
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mulher.  Quando a gestação é de risco habitual não há risco de 

ruptura prematura de membranas, parto pré-termo, baixo peso 

ao nascer ou aumento da mortalidade perinatal (ALVES et al., 

2018).  

As participantes acompanhadas dos parceiros 

expressaram realizar pesquisas prévias sobre o assunto 

através dos sites de busca.  

Bomfim et al. (2014) apontaram que as mulheres 

grávidas devem continuar realizando atividades sexuais, exceto 

em situações de riscos na gravidez. Salienta-se a  importância 

de se sentirem desejadas apesar das modificações que lhe 

proporcionará a maternidade. 

Quando as participantes foram questionadas nas rodas 

de conversas e/ou a pergunta sorteada era referente as práticas 

e posições sexuais durante o ciclo gravídico, observou-se 

dificuldades das participantes em verbalizarem algo, porém 

com o denvolvimento de uma comunicação clara e completa, foi 

possível sensibilizar as participantes a expressarem sobre o 

assunto, conhecendo assim as práticas e posições sexuais 

destas mulheres grávidas.  

Em relação as práticas sexuais, as gestantes 

verbalizaram que era frequente a penetração vaginal e o sexo 

oral, já as posições limitaram-se as posições conhecidas 

popularmente “De quatro” e “Papai e Mamãe”.    

Corroborando, Pereira et al. (2018) em seu estudo de 

revisão de literatura, apontaram a realização do sexo vaginal 

como uma das práticas sexuais frequentes durante a gestação. 

Algo oposto foi evidenciado no estudo de Sola et al. (2018) ao 

evidenciarem que o sexo oral foi considerado uma prática 

sexual de risco por algumas das participantes envolvidas em 
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seu estudo, ao relacionarem à possibilidade de adquirir 

infecções bucais.  

No tocante as posições sexuais, Pereira (2017) traz 

semelhanças ao comprovar em sua dissertação de mestrado, 

que as posições sexuais “papai-mamãe”, “de quatro”, 

“cavalgando de costas” foram as mais prevalentes no primeiro 

trimestre de gestação, sendo que as posições “papai-mamãe, 

“de quatro” e “de ladinho” destacaram-se no segundo e terceiro 

trimestre gestacional.  

Ressalta-se ainda, que através das atividades 

educativas foi possível fornecer orientações, sugestões as 

participantes e esclarecer dúvidas. Enfatizou-se que não está 

definido e/ou estabelecidas na literatura científica quais práticas 

e posições sexuais são as ideais, contudo, recomendou 

aquelas práticas e posições mais confortáveis, seguras e 

sobretudo prazerosas para cada casal. 

As metodologias utilizadas e o desenvolvimento  de um 

diálogo claro e conciso possibilitou aos facilitadores 

conhecerem sobre a sexualidade, práticas e posições sexuais 

realizadas durante a gestação por parte das participantes, 

oportunizando discutir temáticas relacionadas ao campo da 

saúde sexual durante atenção pré-natal.  

As participantes foram ainda questionadas quanto as 

contraindicações da atividade sexual. Logo, percebeu-se que 

as mesmas relataram corretamente ao verbalizar que as 

gestantes consideradas de alto risco, conforme condição 

clínica, podem ser impossibilitadas de manterem uma vida 

sexual ativa em virtude da possibilidade de aborto e/ou 

complicações para a saúde materna-fetal.  

Na gestação de alto risco orienta-se cuidados como 

repouso relativo no leito e proibição de manterem relações 
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sexuais, enquanto permanecer a ameaça de abortamento 

(BARBOSA et al., 2011). 

Durante as discussões no decorrer das ações emergiram 

outras temáticas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva 

como o Pré-Natal do Parceiro.  Essa temática ainda é pouco 

discutida durante assistência pré-natal pelos profissionais de 

saúde (CARDOSO et al., 2018). 

Torna-se essencial garantir ao pai o direito de 

acompanhar a parceira nas consultas, incluindo-o em grupos de 

gestantes ou de casais para poder prepará-lo às 

especificidades da paternidade, considerando que o período 

gestacional é um período de preparação para assumir novos 

papeis. Além disso, seria o momento oportuno para abordar 

diversas questões acerca do ciclo gravídico-puerperal, entre 

elas aspectos inerentes a sexualidade e comportamento sexual 

do casal (FIGUEIREDO; MARQUES, 2011; PEREIRA et al., 

2018). 

Identificou-se durante a discussão que as participantes 

além dos desconfortos corporais durante atividade sexual, elas 

sinalizaram sentir dores durante o intercurso sexual 

(dispareunia), o que fez com que elas evitassem realizar ou 

manter relações sexuais durante a gravidez.  

No estudo de Sperandio et al (2016) a dispareunia é um 

grave problema que acomete grande número de mulheres, 

inclusive durante o ciclo gravídico. Constitui uma disfunção 

sexual caracterizada por apresentar dor antes, durante ou após 

a relação sexual podendo ser persistente ou recorrente.  

Os profissionais de saúde que são os responsáveis pela 

assistência pré-natal, devem estar aptos a investigar a 

incidência da dispareuia e demais disfunções sexuais, visando 

minimizar a ansiedade quanto às modificações induzidas pela 
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gestação, estimulando a participação dos parceiros/pais na 

vigilância, esclarecimento de dúvidas e desmistificações de 

tabus (CARTEIRO; SOUSA; CALDEIRA, 2016). 

Diante do exposto, nota-se a importância e as 

contribuições das atividades educativas em saúde acerca das 

temáticas voltadas ao campo da saúde sexual e reprodutiva 

durante a atenção pré-natal, oportunizando discutir assuntos 

como este que, por vezes, não são abordados, ou abordados 

de forma incipiente durante a assistência. Além disso, 

proporcionou visibilidade a temática com vista a integralidade 

da atenção à saúde sexual e reprodutiva.  

No que concerce aos facilitadores, as ações vivenciadas 

possibilitaram a ampliação de seus conhecimentos sobre os 

assuntos que envolvem o campo da saúde sexual e reprodutiva 

dos casais, contribuindo positivamente no aperfeiçoamento 

pessoal/profissional, capacitando e sensibilizando os mesmos 

para que possam integrar temáticas como essas durante o seu 

exercício profissional, buscando fornecer cuidados integrais.  

Ademais, foi possível conhecer facilidades e dificuldades 

das participantes nas vivências da sexualidade, práticas e 

posições sexuais durante a gestação. Com isso, foi possível 

orientá-las e informá-las no intuito de esclarecer mitos, tabus e 

preconceitos, e favorecer  a saúde sexual do casal.  

Logo, os profissionais, em especial os enfermeiros tem 

um papel relevante na assistência pré-natal. Em razão disso, 

torna-se indispensável, a oferta de orientações e informações 

as mulheres sobre a sexualidade, práticas e posições sexuais 

no período gravídico. Com isso, os aspectos da sexualidade na 

gravidez devem ser discutidos na formação dos futuros 

profissionais (VIANA et al., 2013).  
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Finalizando as ações as participantes verbalizaram que 

gostaram das atividades educativas e dos objetivos do projeto 

de extensão, ressaltando a importância de se discutir temáticas 

como essas no âmbito pré-natal. Ao final, as gestantes não 

apresentaram dúvidas, porém solicitaram outros encontros para 

discutir outras temáticas relacionadas ao ciclo gravídico-

puerperal. 

Verificou-se a necessidade da continuidade das ações 

vinculadas ao presente projeto e o envolvimento precoce e 

consciente dos profissionais de saúde atuantes na atenção 

primária. Salienta-se a importância desses profissionais 

integrarem em sua prática clínica atividades educativas 

relacionadas a saúde sexual e reprodutiva.  

 

CONCLUSÕES  

 

Ficou notório a importância de se desenvolver ações 

educativas como essas durante atenção pré-natal, com vistas a 

integralidade da atenção à saúde sexual e reprodutiva das 

mulheres grávidas. Frente a isso, as ações possibilitaram as 

participantes esclarecer dúvidas, reduzir medos e anseios, bem 

como desmistificar mitos, tabus, preconceitos sendo que estes 

ainda estão enraizados na sociedade contemporânea.  

A utilização da dinâmica “mitos e verdades”, demonstrou-

se um método imprescindível para tornar o aprendizado 

interativo e alcançar os resultados esperados, como também 

viabilizou interação, troca de experiências e  a construção de 

conhecimentos.   

No que concerne aos facilitadores, as ações permitiram 

agregar conhecimentos para a formação pessoal/profissional 

sensibilizando os mesmos quanto a necessidade de se 
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capacitarem e qualificarem no âmbito da sexualidade humana 

para ofertar cuidados pré-natais integrais. 

Aponta-se a necessidade dos profissionais de saúde 

possuírem a formação sobre sexualidade e saúde sexual e 

reprodutiva na grade curricular dos cursos formativos para que 

possam desenvolver habilidades e competências para prestar 

um cuidado pré-natal integral.  

Aponta-se, como limitações deste estudo o tempo 

disponibilizado pelos profissionais do serviço para as ações 

(prévio as consultas), pois se tornou incipiente para discutir de 

forma detalhada todos os aspectos relacionados à temática. 
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RESUMO: A violência constitui fenômeno social, historicamente 
presente em todos os lugares e classes sociais. Uma das 
inúmeras configurações da violência, a que é realizada contra 
as mulheres, caracteriza-se por  atos fundamentados nas 
diferenças de gênero. Objetivou-se relatar experiência de 
atividade educativa em saúde sobre violência sexual contra a 
mulher. Trata-se de estudo qualitativo descritivo do tipo relato 
de experiência desenvolvido com quatro mulheres grávidas e 
três Agentes Comunitários em Saúde. Utilizou-se a dinâmica 
“percepções e “vivências” utilizando fundamentos ideológicos e 
teóricos de Paulo Freire, com vistas a  conhecer as percepções 
e vivências das participantes sobre o assunto. Constituiu 
instrumento metodológico fundamental no processo de ensino-
aprendizagem e para acolhimento das participantes. 
Evidenciou-se que as participantes detinham conhecimento 
sobre o assunto. Algumas aproveitaram o momento para relatar 
vivências, bem como expressar oralmente situações de 
violência sexual. No tocante ao facilitador, a ação vivenciada 



AÇÃO EDUCATIVA SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MULHERES: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

56 
 

possibilitou desenvolver conhecimentos, habilidades e atitutes 
para discutir e integrar tématica relativa a saúde sexual no 
âmbito pré-natal, bem como aperfeiçoamento profissional e 
pessoal. Diante da experiência, a utilização da dinâmica 
“percepções e vivências” demonstrou-se ferramenta essencial 
para a discussão e ampliação dos conhecimentos acerca da 
temática possibilitando visibilidade e tornando a aprendizagem 
interativa e lúdica. 
Palavras-chave: Promoção da saúde. Violência contra mulher. 
Violêcia sexual. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A violência constitui fenômeno social, historicamente 

presente em todos os lugares e classes sociais. Entende-se 

como violação dos direitos humanos que acontece de forma 

global, intrínseca ao processo civilizatório, sendo manifestada 

por diferentes formas, acomentendo a vida, a saúde, a 

integridade física, psíquica e sexual do ser humano (VIGÁRIO; 

PEREIRA, 2014). 

Entre as configurações da violência, destaca-se a 

perpetrada contra às mulheres, caracterizada como atos de 

violência fundamentados nas diferenças de gênero, o que 

ocasiona danos físicos, psicológicos, sociais, morais, 

emocionais, patrimoniais e sexuais (SOUZA; REZENDE, 2018). 

Dentre as formas de  violência praticadas contra às 

mulheres, destaca-se, a violência sexual como problema de 

saúde pública no Brasil, sendo um dos agravos à saúde da 

mulher de grande relevância social e maior incidência nos 

últimos anos, repercutindo negativamente em aspectos físicos, 

psicológicos, sociais, sexuais e reprodutivos das vítimas 

(ARAÚJO et al., 2014).  
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A violência sexual caracteriza-se como todo ato sexual 

ou tentativa de obtê-lo sem seu consentimento, utilizando-se 

coerção ou intimidação, mediante a força física, grave ameaça, 

uso de armas ou drogas e pressão psicológica (BARRETO et 

al., 2016). Envolve a coação realizada por qualquer indivíduo, 

independentemente de sua relação com a vítima e em qualquer 

cenário, seja no âmbito domiciliar ou no trabalho (NUNES; 

LIMA; MORAIS, 2017).  

Oliveira et al. (2017) evidenciaram que a violência sexual 

manifesta-se sobre as formas de: relações sexuais forçadas, 

por coaçãos ou medo, práticas sexuais degradantes, 

humilhantes ou psicológicas (insultos, humilhações,  

intimidações  ou  ameaças).  

Em âmbito mundial, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estima que a violência sexual atinja 12 milhões de 

pessoas anualmente (BAIGORRIA et al., 2017). A OMS 

apresentou elevada prevalência do fenômeno, 

respectivamente: 6% a 59% quando a violência era cometida 

por parceiro íntimo e 0,3% a 12% por não parceiro (MOREIRA 

et al., 2015). Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) 89% das vítimas agredidas sexualmente são 

do sexo feminino e possuem baixo nível de escolaridade 

(LERMEN; CÚNICO, 2018). 

Embora possa ocorrer entre o público masculino, as 

mulheres constituem as principais vítimas, em qualquer período 

do ciclo vital, sendo que as jovens e adolescentes apresentam 

risco mais elevado de sofrer esse tipo de agressão (FACURI et 

al., 2013), cujos danos ocasionados podem se perpertuar 

durante por toda a  vida (OLIVEIRA et al. (2017).  

Nunes e Morais (2016) apontaram que as principais 

consequências para a saúde da mulher são: físicas 
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(inflamações pélvicas crônicas, distúrbios gastrointestinais, 

cefaléias, asma, abusos de álcool e outras drogas, Infecções 

Sexualmente Transmissíveis, incluindo Human 

Immunodeficiency Vírus/Acquired Immune Deficiency 

Syndrome, gravidez indesejada); psíquicas (distúrbios 

psíquicos como fobias, depressão, ansiedade, pânico, 

síndrome do estresse pós-traumático e tentativa de suicídio); e 

sociais (problemas familiares e sociais- abandono dos estudos 

e do lar, separações conjugais, desemprego e prostituição). 

Ressalta-se a necessidade de ações intersetoriais 

voltadas a prevenção, identificação, enfrentamento e 

assistência à saúde.  Dentre as formas de enfrentamento da 

violência sexual contra às mulheres, destacam-se o Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra à Mulher 

(BRASIL, 2011),  que objetiva mediante a efetivação das 

políticas públicas integradas, garantir ações efetivas como a 

aplicabilidade da Lei Maria da Penha, ampliação e 

fortalecimento da rede de serviços para mulheres em situação 

de violência proporcionando as vítimas segurança, acesso à 

justiça, direitos sexuais e reprodutivos, enfrentamento contra à 

exploração sexual e ao tráfico de mulheres (ARAÚJO et al., 

2014). 

Com o intuito de amparar às vítimas de violência sexual, 

o Ministério da Saúde lançou a norma técnica que discorre 

sobre “Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da 

Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes” que vem 

sendo utilizada nos serviços de saúde como instrumento para 

direcionar os serviços na promoção de uma atenção holística e 

humanizada, solicitando a qualificação dos profissionais e a 

reorganização dos serviços; normatizando as ações e cuidados 

integrais em saúde, envolvendo a interrupção legal de gestação 
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resultante de violência sexual (NUNES; MORAIS, 2016; VIEIRA 

et al., 2016). 

Destaca-se que os serviços de saúde necessitam de 

profissionais de saúde especializados, articulação 

multiprofissional e interssetorial para o reconhecimento e 

atendimento integral à saúde das mulheres em situação de 

violência sexual (OLIVEIRA et al., 2016).  

Entretanto, alguns serviços de saúde não possuem 

equimentos para a assistência, bem como os profissionais nem 

sempre são capacitados para reconhecer, cuidar e colaborar 

para a prevenção de sua ocorrência, tampouco assistir às essas 

vítimas. Ainda assim, os serviços de saúde, diferentemente das 

delegacias, têm sido os espaços escolhidos pela maioria das 

vítimas para relatarem a situação ocorrida ou a violência sexual 

em que vivem (BAPTISTA et al., 2015). 

Ao considerar  que a violência sexual ainda constitue um 

problema emergente de saúde pública, este estudo justifica-se 

pela necessidade de fomentar discussões de temáticas 

inerentes a saúde sexual e reprodutiva, tendo ações 

promovidas pelo projeto de extensão “Sexualidade, Função, 

Práticas e Posições Sexuais durante a Gestação de Risco 

Habitual” vinculado a Universidade Regional Cariri-

URCA/Unidade Descentralizada de Iguatu-UDI.  

Nesse sentindo, contribuirá com visibilidade a tématica 

uma vez que a violência sexual é um problema social, de 

segurança e saúde pública muitas vezes invisibilisado nos 

serviços de saúde.  

Ademais, proporcionará aos acadêmicos e profissionais 

de saúde refletir sobre a necessidade de desenvolver atividades 

com vistas a prevenção, identificação e assistência a mulheres 
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em situação de violência sexual, viabilizando um atendimento 

holístico, solídário, humanizado, integral e qualificado. 

Diante do exposto, objetivou-se relatar experiência de 

atividade educativa em saúde sobre violência sexual contra a 

mulher. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo qualitativo descritivo do tipo relato de 

experiência de uma atividade educativa em saúde sobre 

violência sexual contra mulher desenvolvida por integrantes do 

projeto de extensão: Sexualidade, Função, Práticas e Posições 

Sexuais na Gestação de Risco Habitual da URCA/ UDI em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na zona urbana do 

município de Iguatu-CE. 

O projeto objetiva debater e discutir conceitos 

relacionados a gênero, sexualidade, saúde sexual e 

reprodutiva, função, práticas e posições sexuais com mulheres 

grávidas assistidas nas UBS do  referido município. O município 

é composto por 30 UBS, sendo 18 localizadas na zona urbana 

e 12 na zona rural.  

As unidades incluidas no projeto estão localizadas da 

zona urbana do referido município, mediante a vigência do 

projeto supracitado. Dentre as  18 unidades da zona urbana, 

selecionou-se aleatoriamente uma unidade para realização da 

atividade educativa aqui exposta.  

O público alvo foi composto por quatro gestantes de risco 

habitual, entre elas, três multíparas, uma primípara, além de 

três agentes comunitários de saúde, sendo que estes últimos 

foram apenas ouvintes.  
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Ação ocorreu no dia 15 de maio de 2019 no turno 

matutino, com duração de 75 minutos. As participantes foram 

abordadas previamente convidando as mesmas a se fazerem 

presente na sala de espera da unidade onde foram dispostas 

em círculo. Em continuidade, realizou-se apresentação prévia 

do projeto e seus objetivos, do bolsista, das participantes e da 

dinâmica. 

Menciona-se que utilizou-se a dinâmica “percepções e 

vivências” como metodologia ativa, fundamentada nas 

ideologias teóricas de Paulo Freire, bem como na tendência 

pedagógica progressista crítico-social dos conteúdos, que 

busca a formação de um profissional autônomo, sendo apto a 

resolver problemas mediante os  conhecimentos prévios da 

realidade onde vive (SOUZA; SILVA; SILVA, 2018). 

A  dinâmica constituiu tanto como forma de acolher as 

participantes como instrumento pedagógico no processo de 

ensino-aprendizagem. Os materiais utilizados na dinâmica 

foram três canetas e dois papeis contendo três perguntas que 

versavam sobre as temáticas,: “ Abuso sexual”; Assédio Sexual 

no local de Trabalho” e “Violência sexual” instigando as 

participantes descrevessem espontaneamente suas 

percepções sobre isso, como também as vivências em relação 

a temática.   

Posteriormente, realizava-se explanações sobre o 

assunto, expondo dados epidemiológicos, possíveis causas, 

políticas de combate, consequências à saúde das mulheres e a 

importância da assistência integral às mulheres vítimas de 

violência sexual.  

Salienta-se que as participantes foram orientadas ao final 

da ação a escreverem uma carta ou bilhete para entregarem a 

uma mulher ou outrem que conheçam que já sofreu ou sofre 



AÇÃO EDUCATIVA SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MULHERES: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

62 
 

algum tipo agressão incluindo a violência sexual, orientando 

sobre o assunto e possibilitando ofertar apoio psicológico.  

Ao final da ação, apresentou-se um Termo de uso de 

imagem, logo após assinatura do mesmo solicitando as 

participantes autorização dos registros fotográficos da ação 

para futuras divulgações em eventos científicos e afins. 

Verificou-se que os objetivos da ação foram alcançados 

mediante os relatos verbais das participantes ressaltando que 

gostaram da temática, da dinâmica e da importância de se 

discutir temáticas como essa no âmbito do pré-natal. 

A ação corrobora com uma das propostas primordiais 

nos objetivos das Estratégias Saúde da Família no que 

concerce no desenvolvimento das ações educativas em saúde 

como instrumento essencial para o estímulo ao autocuidado e 

a autoestima de cada indivíduo, além disso, de toda a família e 

a coletividade, proporcionando reflexões que conduzam a 

alterações nas condutas e atitudes dos usuários (ROECKER; 

NUNES; MARCON, 2013). 

Os dados foram apresentados de forma descritiva, 

analisados de forma interpretativa-descritiva e discutidos com a 

literatura científica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, realizou-se o acolhimento das participantes 

envolvidas na ação com apresentação prévia do projeto de 

extensão e seus objetivos à medida em que iam recebendo uma 

identificação simbólica. Posteriormente, realizou-se 

apresentação do bolsista e de cada uma das participantes, 

seguindo da dinâmica intitulada “percepções e vivências”.  
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 Explicou-se que no decorrer da ação iria ser repassado 

um papel contendo perguntas norteadoras essenciais para as 

discussões sobre a tématica, onde as participantes 

expontaneamente poderiam expor suas reflexões.  

Após as apresentações, iniciou-se breve introdução ao 

assunto perguntando as participantes quais conhecimentos 

detinham sobre violência sexual e suas repercussões. Esse 

primeiro momento permitiu ao facilitador verificar que as 

participantes conheciam superficialmente a temática, ao passo 

que associaram esse tipo de violência a figura feminina, ao 

âmbito familiar sua concomitância, por vezes,  a formas de 

violência física e psicológica. 

Esse contexto reportado pelas participantes corrobora 

com os achados de Acosta et al. (2016) ao verificarem que 

dentre as mulheres vítimas de violência sexual o parceiro íntimo 

constituiu-se o principal agressor, utilizando da força física, 

intimidações psicológicas ou coerção, obrigando-as a 

praticarem, manterem ou presenciarem quaisquer atos sexuais 

que elas não desajam compartilhar.  

Percebeu-se que discutir a temática no âmbito da 

assistência pré-natal instigou o interesse das participantes e 

motivou a continuidade da ação, ao passo que dúvidas e 

questionamentos verbalizados.  As usuárias uma vez inseridas 

nas ações educativas se sentiram valorizadas ao 

compartilharem seus conhecimentos e  experiências. 

Acerca disso, Sampaio et al. (2014) vem enfatizando que 

as rodas de conversas são essenciaias pois propõem entre os 

sujeitos envolvidos a reflexão crítica, rejeita comunicados e 

promove o diálogo, assumindo os riscos, desafios e mudanças 

como fundamentos de uma educação 

problematizadora/libertadora. 
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Neste segundo momento as participantes foram 

convidadas a descreverem suas percepções e vivências sobre 

violência sexual. Observou-se, que as participantes após 

compreensão do conceito de violência aproveitaram o momento 

não só para escrever sobre as vivências, mas também 

expressaram oralmente, embora invisibilizadas no âmbito 

familiar, situações de violência sofridas principalmente por seus 

parceiros.  

Os agressores apresentam, na grande maioria dos casos, 

histórico de violência familiar, o que pode inteferir diretamente 

na sua identidade e idealização. Esses acontecimentos podem 

afetar seu psicológico, o que  pode levar os mesmos a 

reproduzir tais atitudes perante a sociedade, especificamente 

no âmbito familiar (OLIVEIRA et al., 2017). 

Uma das gestantes enriqueceu o momento e possibilitou 

reflexões referindo-se que durante a sua primeira gestação no 

seu convívio intrafamiliar, mesmo sem consentimento foi 

obrigada a manter uma vida sexual com seu ex-cônjugue, 

principalmemte quando o mesmo chegava do trabalho 

alcolizado.  

Ressalta-se, que os motivos que levam a prática deste 

tipo violência relacionam-se ao uso de drogas lícitas e ilícitas, 

raiva, ignorância, existência de distúrbios mentais, relações de 

poder, desigualdade socioeconômicas e de gênero entre 

homens e mulheres (BAPTISTA et al., 2015).  

Moreira et al. (2015) evidenciaram que os agressores 

mais prevalentes em seu estudo eram conhecidos e próximos 

das vítimas. Tais achados sinalizaram o alto impacto da 

violência perpetrada por familiares, vizinhos e amigos, tendo o 

livre acesso ao âmbito domicíliar e convívio social dessas 

mulheres.  
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Estudo evidenciou que nos casos de violências 

intrafamiliares de mulheres adolescentes e adultas os principais  

agressores são cônjuges/namorados, padrastos, pais 

biológicos e irmãos (NUNES; LIMA; MORAIS, 2017). 

Nesse momento, observa-se a relevância da ação uma 

vez que além de disseminar conhecimentos, sensibilizou as 

participantes a relatarem situações desagrádaveis de violência 

sexual, já vivenciadas, expondo seus medos, aflições e 

anseios, buscando nesse momento não os julgamentos por 

terem silenciado tais abusos mas sim uma escuta solidária e um 

acolhimento humanizado.  

As mulheres em situações de violência sexual tendem a 

silenciar  sobre o ocorrido, em virtude dos medos de represálias, 

a predominância dos sentimentos amorosos ao parceiro, 

motivação de manter o lar para os filhos, vergonha, preconceito 

ou sentimentos de humilhação e culpa (PORTO; AMARAL, 

2014; BAPTISTA et al., 2015). Nesta perspectiva, apoio e 

assistência multiprofissional e interdisciplinar tornam-se 

fundamentais (BAPTISTA et al., 2015).  

Prosseguindo, realizou-se a exposição de dados 

epidemiológicos a nível mundial e nacional sobre a prevalência 

de ocorrências de casos notificados de violência sexual. 

Observou-se, que as participantes mantiveram atentas as 

informações exposta e relatam surpresas com as estatísticas.  

Finalizou-se a ação com a última pergunta a respeito do 

assédio sexual no local trabalho, pergunta esta que gerou 

inúmeras reflexões.  

O conceito de assedio sexual foi associado as relações 

de poder e de gênero para obter vantagem sexual rotineira no 

cotidiano de trabalho de mulheres, sobretudo quando bonitas e 
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atraentes, sendo vivenciado por duas participantes previamente 

a gravidez.     

Quando foram indagadas com a pergunta sobre abuso 

sexual, as participantes expressaram novamente terem 

vivenciado casos de abusos. Conforme um depoimento de uma 

das participantes, antes da gestação quando a mesma 

trabalhava como diarísta ocorreu situações de assédio sexual. 

Consoante a isto, o Ministério da Saúde enfatiza que o 

assédio sexual é um tipo de coerção de caráter efetuada por 

uma pessoa em posição hierárquica superior a um subordinado. 

Configura-se por insinuações de ameaças, ameaças ou 

hostilidades contra a pessoa com base em relações 

assimétricas de poder (BRASIL, 2013). 

Por fim, ressatou-se sobre as políticas destinadas às 

mulheres em situação de violência e a importância de um 

atendimento integral a essas mulheres.  

Sobre isso, as políticas públicas buscam e preconizam a 

prestação de um atendimento integral as mulheres violentas 

sexualmente, enfatizando sistematizar o enfrentamento à 

violência sexual garantindo as vítimas os direitos, conforme as 

normas e instrumentos internacionais de direitos humanos e 

legislação nacional (VIEIRA et al., 2016). 

Ademais, cabe aos profissionais de saúde identificar e/ou 

notificar os casos de violência sexual contra as mulheres, com 

o intuito de intervir e prevenir maiores danos às vítimas 

(OLIVEIRA et al., 2017) visando promover uma atenção na 

perspectiva integral (MOREIRA et al., 2015). 

Neste ponto, as falas emitidas observou-se que as 

participantes deram maior ênfase no apoio psicológico que as 

vítimas necessitam, o despreparo dos profissionais de saúde, 

especificamente os que atuam na atenção básica à saúde para 
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assiti-las, além de relatarem que muitos casos que chegam as 

autoridades, por algum motivo não tem continuidade e as 

penalidades não são efetivadas contra os agressores, 

possibilitando sua recocorrência.  

Corroborando, Moreira et al. (2015) verificaram que 

a prática notificatória da violência por parte dos profissionais de 

saúde, ainda manifesta-se de forma incipiente sendo que as 

notificações já realizadas não correspondem à real incidência 

dos casos.   

Outro aspecto que merece destaque, se diz respeito aos 

homicídios, estupros, mutilações, torturas, e agressões que são 

constantes, frequentes e muito silenciadas/abafadas pelas 

autoridades locais (PORTO; AMARAL, 2014). 

Vale mencionar ainda que as delegacias, locais esse 

responsáveis pelo acolhimento e direcionamento de diveras 

denúncias, inclusive os casos de violência sexual, nem sempre 

frisam pelo acolhimento , fazendo com que muitas mulheres se 

recusem a solicitar ajuda, bem como compareçam para 

registrar a denúncia (BARRETO et al., 2016). 

A metodologia utilizada favoreceu a verbalização e 

descrição de experiências sobre a temática, propiciar a 

construção do conhecimento, bem como estimulou o interesse 

e engajamento das participantes.   

Frente à isso, as rodas de conversas constituem como 

dispositivos de construção dialógica, na qual proporcionam a 

construção e transmissão dos conhecimentos coletivos e 

contextualizados ao privilegiarem a fala crítica e a escuta 

sensível, de forma lúdica, não utilizando a escrita, muto menos 

a leitura da palavra, mas sim a leitur-ação das imagens e dos 

estilos de vida cotidianos (SAMPAIO et al., 2014). 
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As vivências expressas pelas participantes fortaleceram 

aproximação e a interação entre o facilitador e as integrantes 

uma vez que a troca de experiências e conhecimentos foram 

positivas e enriquecedoras, possibilitando aos envolvidos 

serem protagonistas do seu próprio conhecimento.  

À vista disso, a utilização das metodologias ativas, essas 

fundamentadas nos princípios teóricos de Paulo Freire, 

oportuniza aos indivíduos a construção de um conhecimento 

crítico e reflexivo, (com)partilhação de saberes, experiências e 

vivências, adoção de medidas preventivas e as de autocuidado 

além do crescimento pessoal e profissional (SOUZA; SILVA; 

SILVA, 2018). 

Dessa maneira, a ação encontra-se alinhada ao que é 

preconizado para ser desenvolvido no cotidiano das UBS, onde 

grupos de gestantes permanecem como espaços privilegiados 

e reconhecidos como ferramenta para realizações das 

atividades de educação em saúde (PIO; OLIVEIRA, 2014). 

A experiência vivenciada contribuiu positivamente uma 

vez que favoreceu a disseminação e visibilidade de 

conhecimentos sobre a temática no âmbito do pré-natal e nos 

serviços de saúde, tendo como referência a Estratégia Saúde 

da Família.  

No que concerce ao facilitador, a ação possibilitou a 

potencialização dos conhecimentos sobre a saúde sexual, 

sensibilização da importância de se discutir e integrar temáticas 

no contexto da  Atenção Básica, em especial durante 

assistência pré-natal.  

Ademais, foi possível comprender que a violência contra 

a mulher, principalmente a sexual, ainda é algo desafiador e 

rotineiro no dia-a-dia de muitas mulheres, inclusive as 

gestantes. 
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Na ótica do facilitador, observa-se ainda lacunas e 

dificuldades existentes, como a ausência de horário e dias 

específicos para realização de ações educativas nas UBS, 

ausências de cartazes e folderes na unidade expondo a 

temática em questão, escassez de equipamentos para assisitir 

as vítimas em situações de violência, além da ausência de 

ações que visem discutir temáticas pertinentes a saúde sexual 

durante a assistência pré-natal. 

Salienta-se  que as participantes solicitaram a realização 

de atividade educativa em outros momentos. Observou-se a 

necessidade de continuidade de ações e o engajamento dos 

membros das equipes da Estratégia Saúde da Família. 

 

CONCLUSÕES  

 

A atividade educativa em saúde guiada pela utilização da 

dinâmica “percepções e vivências” demonstrou-se ferramenta 

oportuna para a construção e ampliação de conhecimentos 

acerca da temática, possibilitando visibilidade no âmbito da 

assistência pré-natal e tornando a aprendizagem interativa e 

lúdica.  

Ressalta-se a importância da continuidade de ações que 

viabilizem discussões acerca da violência contra a mulher e 

temáticas que envolvem a saúde sexual e reprodutiva nos 

serviços de saúde, visto que representam ferramenta para 

viabilizar a construção de conhecimentos, adoção de medidas 

de promoção da saúde e integralidade da atenção á saúde.  

Aponta-se, a necessidade capacitação dos profissinais 

da equipe em saúde com vistas ao desenvolvimento de 

competências, habilidade e atitudes para a promoção da saúde, 
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prevenção de agravos e integralidade do cuidado relacionados 

a temática.  

Salienta-se ainda, que o desenvolvimento das atividades 

educativas em saúde e a utilização de metodologias ativas nos 

processos de ensino-aprendizagem devem ser iniciadas no 

âmbito acadêmico, fortalecendo sua utilização durante o 

exercício profissional. 

Aponta-se como limitação do estudo o tempo 

disponibilizado pelos serviços de saúde para a realização das 

atividades na sala de espera. 
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RESUMO: A infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana 
e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), destacam-
se entre as doenças infecciosas por sua letalidade, consistindo 
em um dos grandes problemas contemporâneos de saúde 
pública, especialmente em relação a população privada de 
liberdade, pois estão em constante exposição a situações que 
aumentam sua vulnerabilidade às infecções sexualmente 
transmissíveis. Objetivo: analisar as publicações científicas 
sobre os fatores que interferem na adesão ao tratamento 
antirretroviral entre indivíduos em situação de privação de 
liberdade. Metodologia: Tratar-se de uma Revisão Integrativa 
da literatura e a busca foi realizada em quatro bases de dados 
e em um banco de dados: MEDLINE, LILACS, IBECS e 
SCIELO. Foram identificados 103 artigos. Após critérios de 
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inclusão e exclusão, obtiveram-se 14 estudos que compuseram 
a amostra. Resultados: a adesão ao TARV mostra-se como um 
processo complexo, ratificando a necessidade de se 
compreender os fatores inerentes à pessoa e ao seu grupo 
social envolvidos no processo de adesão, a fim de possibilitar a 
formação de uma autêntica aliança terapêutica entre o paciente 
e o profissional. Conclusão: O tratamento do HIV/AIDS, no que 
concerne a mulher presidiária, configura-se como um desafio 
tanto pelo ambiente em que essas mulheres estão inseridas, 
quanto pela falta de adesão e déficit de conhecimento sobre a 
doença e seu tratamento. 
Palavras-Chaves: HIV. Terapia antirretroviral. Adesão ao 
tratamento. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), destacam-

se entre as doenças infecciosas por sua letalidade, consistindo 

em um dos grandes problemas contemporâneos de saúde 

pública, em virtude do crescente número de indivíduos 

infectados, elevado custos relacionados à terapêutica, os 

diversos efeitos que causam no organismo, além de altos 

índices de morbimortalidade (GUIMARÃES et al., 2017). 

A partir de 1996, o Brasil aderiu ao acesso a terapia 

antirretroviral (TARV) que com si trouxe inúmeros benefícios 

para os viventes de HIV/AIDS. O Ministério da Saúde (MS) 

preconiza o início imediato da TARV em toda a população 

portadora de HIV/AIDS (COSTA et al., 2018) 
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 No contexto epidemiológico do HIV/Aids, mesmo com 

todas as ações voltadas para a prevenção da doença, dados 

demonstrados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

evidenciam que existem mais de 35 milhões de pessoas em 

todo o mundo vivendo com HIV/Aids (WHO, 2015). No Brasil, 

desde o ano de 1980, quando surgiu a doença, até junho de 

2017, foram registrados 882.810 casos de aids no país, sendo 

576.245 em homens e 306.444 em mulheres, além de 316.088 

óbitos tendo o HIV/Aids como causa principal. A maioria desses 

óbitos ocorreram na região Sudeste (59,6%), Sul (17,6%) 

seguida da região Nordeste com (13%) (BRASIL, 2017). Na 

região Nordeste, verifica-se uma disposição de crescimento 

significativo no número de casos. De 2005 a 2015 houve um 

aumento de 30%, considerando que em 2005 a taxa registrada 

foi de 11,7 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto que 

no ano de 2015 foram registrados 15,2 casos (BRASIL, 2015). 

Dentre os Estados desta região, na Paraíba, foram 

notificados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), desde o início da epidemia em 1980 até 

junho de 2017, 8.102 casos de Aids e, a capital do Estado João 

Pessoa, encontra-se na posição 21ª das 27 capitais do país, 

com taxa de mortalidade de 5,3% detectada por 100.000 

habitantes (BITTENCOURT et al.,2015).  A epidemia da Aids 

percorreu diversos momentos desde o seu início, há 

aproximadamente três décadas. Até tal momento, não havia 

tratamento eficaz, já que as primeiras drogas utilizadas não 

obtinham sucesso em aumentar a sobrevida dos pacientes e o 

óbito ocorria em um curto espaço de tempo (CUNHA, 2018). 

Nesse contexto, por muito tempo a epidemia da do HIV/Aids foi 

associada a grupos específicos, como usuários de drogas 

injetáveis, profissionais do sexo e homossexuais, contribuindo 
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para que os demais grupos populacionais não se 

preocupassem com o risco de adquirirem a doença 

(BITTENCOURT et al., 2015). 

Sendo assim, diferente da época do surgimento da 

doença, muitas mudanças vêm ocorrendo no mapa de 

distribuição da doença, como por exemplo, a feminização, 

heterossexualidade, baixa escolaridade, envelhecimento, 

dentre outras. Nesse contexto, a expansão do HIV/Aids 

perpassa grupos marginalizados com menor suporte social, 

contribuindo para o isolamento e discriminação desses 

indivíduos (DUARTE et al., 2014). 

Nesse sentido, as populações confinadas, 

especialmente a população privada de liberdade, representam 

um sério problema para o controle de doenças 

infectocontagiosas, pois estão em constante exposição a 

situações que aumentam sua vulnerabilidade às infecções 

sexualmente transmissíveis. As unidades prisionais brasileiras 

são consideradas como aglomerados de doenças 

infectocontagiosas ao considerar que, mesmo nas prisões, os 

indivíduos não se encontram totalmente isolados pelos muros 

que os cercam (BRASIL, 2014). 

Objetivando atender as particularidades do campo da 

saúde no presídio, a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 

Prisional (PNAISP), no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), apresenta como princípios a integralidade da atenção à 

saúde da população privada de liberdade, no conjunto de ações 

de promoção, proteção, prevenção, recuperação, assistência e 

vigilância em saúde (SANTOS; BISPO; MENESES, 2017). 

Independente do delito cometido é garantido o direito à saúde 

das pessoas reclusas em penitenciárias. 
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Nesse sentido, existem muitos fatores que intensificam a 

disseminação de doenças, como por exemplo, a infecção por 

HIV entre indivíduos em privação de liberdade, entre eles a 

superlotação de celas, o uso de drogas dentro da prisão, abuso 

sexual, entre outros (PINHO, 2016; SANTOS; BISPO; 

MENESES, 2017). 

Em 1996 foi legalmente instituído no Brasil o tratamento 

com associação de drogas antirretrovirais (ARV), que atuam 

inibindo duas enzimas essenciais para a multiplicação viral 

efetiva (a transcriptase reversa e a protease). Sendo assim, 

com a introdução da terapia antirretroviral (TARV), houve um 

aumento no tempo de sobrevida dos pacientes e melhor 

qualidade de vida (MORAES et al., 2015; PASCHOAL et al., 

2014). 

Um dos maiores desafios da atenção aos indivíduos que 

convivem com HIV/Aids é a adequada adesão ao tratamento, 

visto que, a demanda de usuários, as mudanças de 

comportamento e alterações dietéticas, associado ao uso de 

diversos medicamentos por um longo período de tempo, tornam 

necessária a elaboração, por parte dos serviços de saúde, de 

novas acomodações e ofertas de atividades específicas a 

adesão terapêutica (SANTOS et al., 2016). 

Com o início desse tratamento e suas diferentes formas 

de ação no desenvolvimento do vírus HIV no organismo 

humano, trouxe consigo um impacto positivo nos índices de 

morbidade, mortalidade e da qualidade de vida dos portadores 

de HIV/AIDS, o que fez com que se pensasse que e mudasse 

o status de doença terminal para doença crônica (COSTA et al., 

2018) 
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É importante ressaltar que mesmo estando 

assintomático, quando o sujeito descobre o diagnóstico de HIV, 

é necessário que a mesma faça uso regularmente da TARV, 

visando a redução ou mesmo tornar indetectável a carga viral 

do HIV, contribuindo para diminuição da morbimortalidade 

nessa população (SANTOS; BISPO; MENESES, 2017). 

A preocupação e o medo das consequências adversas 

podem afetar negativamente a adesão ao tratamento 

antirretroviral. É fundamental afirmar que efeitos colaterais 

podem surgir, que sua ocorrência depende de cada caso e que 

a maioria deles são temporários. Além dos desconfortos 

gastrintestinais, como náuseas, vômitos, diarreia, gases e azia, 

que surgem com frequência no início ou na troca de medicação, 

há ainda o aparecimento das alterações anatômicas e 

metabólicas, que tem contribuído para criar grande apreensão, 

resistência e abandono de tratamento entre as portadoras do 

HIV/Aids (BRASIL, 2006; RODRIGUES; MAKSUD, 2017). 

O início do tratamento é dificultado pela máxima 

sobrecarga de comprimidos, efeitos adversos, longos intervalos 

para retorno e dificuldade de acesso ao atendimento de 

intercorrências. A falta de conhecimento sobre a evolução 

clínica e importância do tratamento favorecem o uso irregular e 

a interrupção da terapia. Entretanto, quando não esclarecido, a 

melhora clínica do quadro leva o paciente a considerar-se estar 

curado, abandonando o tratamento (RODRIGUES; MAKSUD, 

2017). 

A adesão ao TARV inclui aspectos de uma 

particularidade individual e de interações sociais, estabelecidas 

e restabelecidas ao longo do tempo sobre a infecção pelo HIV. 

As representações sociais se organizam na maneira que os 

indivíduos se relacionam com o mundo. Quando os pacientes 
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passam por dificuldades no tratamento, eles se voltam para 

pessoas do seu círculo social, criando uma rede igualitária que 

é indispensável para enfrentar as situações de estresses 

(FREITAS et al., 2017). Complementarmente, profissionais de 

saúde são essenciais na adesão ao tratamento em um contexto 

de uma doença crônica, principalmente em se tratando do 

HIV/AIDS. 

A atuação do enfermeiro em esclarecer as usuárias 

sobre o seu estado de saúde revela um tratamento integral à 

medida que esta passa a se envolver mais com a usuária no 

sentido de incentivar a conservação do autocuidado 

(MEDEIROS, 2013). A enfermagem tem como instância 

especial o atendimento às necessidades individuais, para o 

autocuidado de modo a sustentar a vida e a saúde, recuperá-

los da doença e lutar contra seus efeitos. 

Compreendendo que a adequada adesão ao tratamento 

se destaca dentre os maiores desafios da atenção as pessoas 

vivendo com HIV/Aids, esse estudo faz-se necessário na 

perspectiva de conhecer os aspectos que podem contribuir para 

a não adesão a TARV, que por sua vez, pode ocasionar 

resistência viral e redução na qualidade de vida. Nesse 

contexto, diante da escassez de estudos na área e das 

dificuldades relacionadas à adesão ao tratamento da TARV e 

considerando os desafios frente o controle das doenças 

infectocontagiosas nos presídios, este estudo apresenta como 

objetivo: analisar as publicações científicas sobre os fatores que 

interferem na adesão ao tratamento antirretroviral entre 

indivíduos em situação de privação de liberdade. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da literatura, 

método que oferece, como resultado, a situação atual acerca 

do conhecimento sobre o tema investigado e a prática de 

intervenções efetivas na assistência à saúde realizada por 

profissionais de Enfermagem (SOUSA; SILVA; CARVALHO, 

2010). 

Para tanto, visando conferir rigor metodológico, 

seguiram-se as seguintes etapas para a realização deste 

estudo: identificação de problema, com a definição da questão 

de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e/ou 

exclusão de estudos para a busca de literatura científica; 

definição das informações a serem extraídas dos estudos; 

avaliação dos estudos; interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão/síntese do conhecimento (SOUSA; 

SILVA; CARVALHO, 2010). 

A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Índice Bibliográfico Espanhol de ciências 

da Saúde (IBECS) por meio do Portal da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). Para melhor selecionar os arquivos, também será 

utilizado o banco de periódicos Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO). 

A busca em diversas bases de dados teve como 

finalidade ampliar o número de publicações e minimizar vieses, 

sendo operacionalizada a partir da utilização de termos 

identificados no vocabulário na base dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings 
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(MeSH). Assim, foram utilizados, os seguintes descritores para 

a seleção dos artigos: “HIV”, “VIH”, “terapia antirretroviral”, 

“antiretroviral Therapy Highly Active”, “adesão ao tratamento”, 

“treatment adherence”, “prisão” e “prisons”. Foram combinados 

com o operador booleano “AND”, entre si, nos idiomas em 

português e inglês, com o objetivo de selecionar criteriosamente 

os estudos que abordassem a temática, dentro das bases de 

dados selecionadas. A coleta de dados ocorreu no período de 

abril a maio de 2019 nas bases acima referidas.  

 Cumpre assinalar que foram adotados os seguintes 

critérios de inclusão: publicações na modalidade de artigo, texto 

completo, que abordassem como temática, publicados no 

período de 2009 a 2019, disponibilizados nos idiomas 

português, espanhol e inglês. Foram excluídas publicações 

como: teses, dissertações, monografias, trabalhos de 

conclusão de curso, relatos de caso, relatos de experiência, 

manuais, resenhas, notas prévias, artigos que não contivessem 

resumos disponíveis, que não tratassem da temática. 

A busca e seleção dos artigos foram realizadas por dois 

revisores de forma independente, no intuito de conferir maior 

rigor metodológico, sendo as discordâncias solucionadas no 

devido instante da detecção, a fim de não comprometer o 

prosseguimento metodológico. Seguiu-se com o procedimento 

de leitura de títulos, resumos e, posteriormente, artigos 

completos, para análise se estes contemplavam a questão 

norteadora do estudo. 

Para análise e posterior síntese dos artigos que 

compuseram o corpo amostral, utilizou-se um instrumento, 

construído pelo pesquisador, preenchido para cada artigo que 

contém informações referentes ao ano de publicação, periódico 

e qualis. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o cruzamento dos descritores, foram encontrados 

103 artigos conforme buscas acima, sendo 57 na MEDLINE, 7 

no SCIELO, 20 no LILACS e 10 no IBECS. Após critérios de 

elegibilidade e exclusão, foram selecionados 14 artigos para a 

amostra do estudo, conforme apresentado no quadro 1. 

 

Quadro 1: Distribuição dos artigos selecionados para a revisão 

integrativa. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2009-2019. 

Cod. Autor/ Título/ Periódico/ Ano Qualis 

A1 LUCAS, K.D. et al. Evaluation of 

Routine HIV Opt-Out Screening and 

Continuum of Care Services Following 

Entry into Eight Prison Reception 

Centers--California, 2012. MMWR Morb 

Mortal Wkly Rep. 2016. 

A1 

A2 CULBERT, G.J. et al. The Influence of 

Medication Attitudes on Utilization of 

Antiretroviral Therapy (ART) in Indonesian 

Prisons. AIDS Behav. 2016. 

B1 

 A3 CULBERT, G.J. et al. Correlates and 

Experiences of HIV Stigma in Prisoners 

Living With HIV in Indonesia: A Mixed-

Method Analysis. J Assoc Nurses AIDS 

Care. 2015. 

B2 

A4 MEYER, J.P. et al. Optimization of human 

immunodeficiency virus treatment during 

A1 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-26914322
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-26914322
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-26914322
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-26914322
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-26914322
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=MMWR%20Morb%20Mortal%20Wkly%20Rep
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=MMWR%20Morb%20Mortal%20Wkly%20Rep
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=AIDS%20Behav
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-26304049
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-26304049
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-26304049
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-26304049
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-26304049
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Assoc%20Nurses%20AIDS%20Care
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Assoc%20Nurses%20AIDS%20Care
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incarceration: viral suppression at the 

prison gate. JAMA Intern Med. 2014. 

A5 SHALIYU, N. et al. Namibian prisoners 

describe barriers to HIV antiretroviral 

therapy adherence. AIDS Care. 2014. 

B1 

A6 WESTERGAARD, R.P.; SPAULDING, 

A.C.; FLANIGAN, T.P. HIV among persons 

incarcerated in the USA: a review of 

evolving concepts in testing, treatment, 

and linkage to community care. Curr Opin 

Infect Dis. 2013. 

A1 

A7 FREITAS, J.P. et al. Terapia com 

antirretrovirais: grau de adesão e a 

percepção dos indivíduos com 

HIV/Aids. Acta Paulista de 

Enfermagem. 2018. 

A2 

A8 MENESES, E.G. Fatores associados à 

não adesão dos antirretrovirais em 

portadores de HIV/AIDS. Acta Paulista 

de Enfermagem. 2018. 

A2 

A9 FORESTO, J.S. et al. Adesão à 

terapêutica antirretroviral de pessoas 

vivendo com HIV/aids em um município 

do interior paulista. Revista Gaúcha de 

Enfermagem. 2017. 

B1 

A11 SILVA, J.A.G. et al. Fatores associados 

à não adesão aos antirretrovirais em 

adultos com AIDS nos seis primeiros 

meses da terapia em Salvador, Bahia, 

Brasil. Cadernos de Saúde Pública. 

2015. 

B1 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=JAMA%20Intern%20Med
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-24499371
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-24499371
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-24499371
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=AIDS%20Care
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Westergaard,%20Ryan%20P%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Spaulding,%20Anne%20C%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Spaulding,%20Anne%20C%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Flanigan,%20Timothy%20P%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Curr%20Opin%20Infect%20Dis
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Curr%20Opin%20Infect%20Dis
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002018000300327&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002018000300327&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002018000300327&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002018000300327&lang=pt
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O aumento significativo do número de mulheres 

infectadas pode ser decorrente de vários fatores, como 

biológicos, dificuldade de intermediar práticas sexuais seguras, 

valores morais, dentre outros. Além disso, também ocorre o 

aumento de mulheres em situação de privação de liberdade, 

contribuindo para o aumento da vulnerabilidade ao HIV/AIDS, 

intensificando a incidência no contágio da enfermidade. Sendo 

assim, ainda existe pouco conhecimento sobre HIV/AIDS entre 

as mulheres em privação de liberdade, constituindo um grande 

desafio (LUCAS et al., 2016; MENESES, 2018). 

No que se trata da saúde prisional, é importante salientar 

que, independente do delito cometido, é garantido o direito à 

saúde dos indivíduos reclusos em penitenciárias, com destaque 

especial para atenção à saúde da mulher 

(WESTERGAARD; SPAULDING; FLANIGAN, 2013; SHALIYU 

et al., 2014).         

 Vale ressaltar que se conserva para toda e qualquer 
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pessoa presa os direitos fundamentais legalmente 

estabelecidos, incluindo o direito à saúde com um padrão de 

qualidade. A despeito disso, estudos evidenciam que existem 

diversos fatores que potencializam a disseminação de doenças, 

como, por exemplo, a AIDS, entre as mulheres em situação de 

prisão: abuso sexual, superlotação de celas, uso de drogas 

dentro do presídio, falta de uso de preservativo, entre tantos 

outros (FREITAS et al., 2018). 

Referindo-se a mulheres em privação de liberdade com 

diagnóstico de HIV positivo, torna-se mais manifesta a 

complexidade à saúde dessa mulher, visto que é um local 

áspero, cuja infraestrutura do ambiente alarga os riscos de 

infecções. O tratamento do HIV/AIDS torna-se mais complexo 

pelo ambiente em que essas mulheres estão expostas e pela 

falta de adesão das mesmas. Além do mais, há uma série de 

fatores que dificultam o tratamento, como a discriminação, 

transtornos emocionais e psicológicos, falta de entendimento 

quanto ao uso da medicação e, principalmente, o efeito 

colateral causado pelas medicações retrovirais (CULBERT et 

al., 2015; CULBERT et al., 2016). 

Quanto a adesão, esta refere-se à conduta do indivíduo 

na continuidade das prescrições medicamentosas, visando à 

posologia, quantidade e horário de medicamentos, tempo de 

tratamento e às recomendações particulares para 

determinados medicamentos. Portanto, a adesão deve ser 

entendida como uma atividade conjunta, devendo o enfermeiro 

ter um olhar sobre o indivíduo de forma integral. Na interação 

entre o ser que cuida e o ser que é cuidado devem ser firmadas 

responsabilidades entre os sujeitos e também entre os 

envolvidos (profissionais) no processo terapêutico 

(MORAES; OLIVEIRA; COSTA, 2014; GAVLÃO et al., 2015). 
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O principal objetivo do TARV é aumentar a qualidade de 

vida e retardar o avanço do vírus no indivíduo. Isso só é possível 

quando a pessoa reconhece estar doente. Assim, o diagnóstico 

pelo resultado baseado em exames não é o suficiente para a 

mulher aceitar a sua nova realidade de ser acometida pelo HIV 

(FORESTO et al., 2017).       

 O entendimento da importância do tratamento só é 

possível quando essa mulher compreende e aceita o 

diagnóstico. Após o diagnóstico, a mulher em situação de prisão 

terá uma exaustiva rotina de exames laboratoriais, consultas, 

medicações, demandando um considerável tempo. Contudo, 

esse cotidiano depende excepcionalmente do fluxo interno 

estabelecido no presídio (PADOIN et al., 2013; SILVA et al., 

2015). 

 Conforme os autores anteriormente referidos, quando, 

por exemplo, a mulher é diagnosticada com a infecção pelo HIV, 

mesmo em estado assintomático, necessita fazer uso regular 

da terapia antirretroviral. Portanto, a principal preocupação em 

se investir no tratamento antirretroviral é que esse regime 

terapêutico tenha a capacidade de diminuir ou mesmo tornar 

indetectável a carga viral da doença e com isso reduzir os 

índices de morbimortalidade relacionadas à AIDS. 

A não adesão ao TARV é apontada como um fato 

determinado por diferentes fatores, que podem ser resumidos 

em fatores relacionados ao indivíduo sob tratamento, à doença, 

à terapêutica, aos serviços de saúde e ao apoio social. Dessa 

forma a adesão ao TARV mostra-se como um processo 

complexo, ratificando a necessidade de se compreender os 

fatores inerentes à pessoa e ao seu grupo social envolvidos no 

processo de adesão, a fim de possibilitar a formação de uma 
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autêntica aliança terapêutica entre o paciente e o profissional 

(GAVLÃO et al., 2015; FORESTO et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

O tratamento do HIV/AIDS, no que concerne a mulher 

presidiária, configura-se como um desafio tanto pelo ambiente 

em que essas mulheres estão inseridas, quanto pela falta de 

adesão das mesmas. Associado a isso, existem diferentes 

aspectos que dificultam o tratamento, tais como transtornos 

psicológicos e emocionais, discriminação, falta de 

conhecimento do uso da medicação e, principalmente, os 

efeitos colaterais causados pelas medicações antirretrovirais. 

Deve saliente que é necessário um olhar com 

integralidade visto que as mulheres possuem diversas 

peculiaridades tais como maternidade, menstruação e a luta 

contra o machismo, pois as mesmas estão inseridas em local o 

qual afeta não só o seu psicológico, mas sim na sua saúde 

como um todo.   

 É necessário também que seja ofertado uma rede de 

apoio para essas mulheres, visto que as mesmas irão sofre 

mudanças devido ao uso dos antirretrovirais e para que as 

mesmas não abandonem o tratamento é necessário esse 

suporte não só da enfermagem, mas sim de toda a equipe 

multidisciplinar. 

Vale salientar que essas mulheres na maioria das vezes 

já são mães e pela situação em que se encontra não tem uma 

boa relação com seus filhos e sua família. Além dessa mulher 

ter que lhe dar com os efeitos colaterais do tratamento ela 
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também tem que enfrentar a falta de apoio da família, visto que 

grande parte dessas mulheres são abandonadas por seus 

parentes devido ao fato das mesmas estarem reclusas de 

liberdade, e seus familiares relatam que as mesmas são um 

vergonha para família, diante disso essas mulheres que 

enfrentam isso tem seu emocional abalado o qual pode interferir 

diretamente no seu tratamento levando assim a não alcançar o 

resultado esperado.  

 Nessa perspectiva, faz-se necessário novos 

estudos visando ampliar o conhecimento sobre a temática, 

contribuindo para que os profissionais de saúde, em especial a 

enfermagem, possam desenvolver e implementar estratégias 

que favoreçam  contribuir para a adesão à terapia antirretroviral 

entre pessoas que vivem em situação de liberdade. 
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Resumo: O puerpério é um período em que ocorrem diversas 
modificações, de origem biomecânica, metabólica, fisiológica e 
que desencadeiam desconfortos musculoesqueléticos e 
psíquicos influenciando diretamente na qualidade de vida da 
parturiente. A avaliação fisioterapêutica deve ser realizada de 
forma detalhada e minuciosa com o objetivo de identificar 
possíveis alterações, auxiliando no planejamento adequado da 
intervenção, além de previnir eventuais complicações. O 
presente estudo teve como objetivo analisar a avaliação 
fisioterapêutica durante o período do puerpério. Trata-se de 
uma revisão de literatura, abrangendo estudos em português, 
espanhol e inglês nas bases de dados Pedro, SciELO, PubMed 
e Lilacs, utilizando os descritores no período de junho de 2019 
a outubro de 2019. Foram selecionados 40 artigos, onde 15 
foram excluídos por não contemplarem o tema. Na análise dos 
artigos podemos evidenciar que as principais modificações 
durante o puerpério estavam relacionadas às alterações 
posturais, diástase abdominal, incontinência urinária, edema, 
disfunções sexuais e principalmente a dor que era o fator mais 
limitante. Concluímos que a avaliação clínica é um importante 
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instrumento para identificação de possíveis alterações, 
auxiliando na conduta a ser realizada pela fisioterapia,além de 
apresentar diversos recursos que podem auxiliar a prevenção  
dessas alterações, melhorando a qualidade de vida das 
puérperas e estimulando a harmonia na construção dos 
binômios mãe e filho. 
Palavras-chaves: Puerpério. Avaliação. Fisioterapia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O puerpério, também conhecido por período pós-parto, 

compreende o tempo de seis a oito semanas após a parição. O 

puerpério é dividido em imediato (1° ao 10° dia pós-parto), 

tardio (11° ao 45° dia) e o remoto (após 45° dias). Durante esse 

período o corpo da mulher retoma sua forma anterior à 

gestação e irá apresentar grandes mudanças e alguns 

desconfortos de graus variados que podem ou não 

comprometer suas atividades diárias (ANDRADE et al., 2015). 

No puerpério ocorrem modificações biomecânicas, 

metabólicas e fisiológicas, que desencadeiam desconfortos 

musculoesqueléticos e psíquicos que influenciam diretamente 

na qualidade de vida da parturiente. (FALCÃO et al., 2015). Em 

2006, o Ministério da Saúde mencionou os distúrbios 

metabólicos mais frequentes nas puérperas são decorrentes 

das complicações gestacionais, que inclui, a diabetes mellitus, 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, obesidade e 

aumento das leucocitoses. As mudanças fisiológicas 

encontradas são no sistema cardiovascular, desconforto 

amicção, os lóquios, observar o aparelho urinário, aparelho 

digestivo, as mamas e a dor abdominal devido as contrações 

uterinas (Burti et al., 2016). 
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As principais modificações observadas nessa fase são: 

incontinência urinária, flatulências, constipação intestinal, 

alterações na biomecânica respiratória, hipotonia abdominal em 

consequência da diástase do reto abdominal. Dependendo da 

via de parto a paciente pode apresentarcomplicações 

anestésicas, dor na região cicatricial (Parto Cesáreo) ou dor 

perineal devido aos traumas, em caso de parto vaginal. Outras 

disfunções podem surgir tardiamente como dispareunia e 

prolapso genital (MASCARELLO et al., 2018). 

A dor é uma queixa frequente entre as puérperas, 

relacionadas principalmente as alterações posturais adotadas 

durante esse processo, além das alterações funcionais que 

podem repercutir na realização das atividades diárias, no 

aspecto emocional, no relacionamento com a família e nos 

cuidados com o bebê. Por isso a importância de uma 

assistência diferencial e cuidado a parturiente, por ter passado 

por um período de tensão e relaxamento devido ao esforço 

físico e intenso gasto durante o trabalho de parto (SILVA et al., 

2017). 

A avalição fisioterapêutica deve ser realizada de forma 

detalhada e minuciosa com o objetivo de identificar possíveis 

alterações, auxiliando no planejamento adequado da 

intervenção, além de prevenir eventuais complicações, como 

por exemplo, a trombose venosa profunda, já que há um 

aumento por volta de 60 vezes o risco do desenvolvimento no 

decorrer dos três primeiros meses após o parto, por isso a 

importância de uma investigação cuidadosa para possíveis 

intercorrências (LEMOS, 2014). Segundo o Ministério da 

Saúde(2006), a grande importância em verificar possíveis 

intercorrências como: Alterações emocionais, presença de 

febre, hipertensão, corrimentos, sangramento intenso. A vista 
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disso se houver presença de algum dos sintomas comunicar o 

médico com urgência. Na qual estabelece uma avaliação 

completa e eficaz a puérpera. 

As modificações físicas e emocionais que acompanham 

o puerpério podem causar incapacidade funcional e até mesmo 

evoluir para um processo depressivo. Desta forma o objetivo 

dessa pesquisa foi investigar a utilização da uma avaliação 

fisioterapêutica no puerpério para averiguar as principais 

alterações presentes na mulher durante esse período, baseado 

na literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de Revisão de Literatura, com a 

finalidade de analisar as publicações a respeito das avalições 

realizadas durante o puerpério. O levantamento ocorreu no 

período de julho de 2019 a outubro de 2019, nas bases de 

dados eletrônicas Pedro, SciELO, PubMed/MedLine e Lilacs. 

Utilizou-se como estratégia de pesquisa, nas bases de dados, 

a combinação dos descritores de acordo com o idioma. Os 

descritores utilizados para a busca em português foram: 

“Puerpério”, “Saúde da mulher”, “Avaliação” e “Fisioterapia”. Em 

inglês foram: “Puerperium”, “Women'shealth”, “Evaluation” e 

“Physiotherapy” e em espanhol foram: “Posparto”, “Salud de 

lamujer”, “Evaluación” e “Fisioterapia”. 

Adotou-se como critérios de inclusão: o tipo de estudo 

ensaio clínico randomizado controlado, estudos publicados nos 

últimos 5 anos (2015 a 2019), e que abordaram as alterações 

ocasionado no período pós-parto. Os critérios de exclusão 

adotados forampesquisas incompletas e estudos do tipo 
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revisões bibliográficas ou sistemáticas, monografias, trabalhos 

de conclusão de curso e estudos que não abordaram o tema.Ao 

final da pesquisa foram encontrados 40 artigos, desses, 

somente 15 artigos alcançaram os critérios de inclusão 

estabelecidos na pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao final das buscas, foram encontrados 40 artigos, com 

os descritores mencionados, entretanto apenas 15 artigos 

entraram no critério de inclusão, nas bases de pesquisas 

PEDro, SciELO, PubMed/MedLine e Lilacs, contudo foram 

excluídos os artigos relacionados a gestação e pré-parto, que 

não se tratava de uma intervenção fisioterapêutica, revisões 

bibliográficas, monografias e publicações que antecederam o 

ano de 2015.  

Na tabela encontram-se as informações dos estudos, 

que foram resumidas de forma padronizada e caracterizada de 

acordo com os seguintes tópicos: autores e ano da publicação, 

objetivo, intervenção utilizada nas puérperas e os principais 

resultados. 

 

Tabela 1. Caracterização dos estudos 

 

Autor 
/Ano 

Objetivo Intervenção Resultados 

Burti et al. 
(2016) 

Investigar a 
efetividade da 
intervenção 
fisioterapêutica 
em puérperas 
em relação a 
diminuição da 

Avalição em 
puérperas de 
parto normal e 
cesárea, quanto 
a presença de 
alterações 

Comprovada 
através da escala de 
Eva diminuição da 
dor referente ao 
parto, além de 
resultado positivo ao 
questionário em 
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dor e melhora 
do bem estar. 

pertinentes a 
este período. 

relação a melhora 
do bem-estar em 
geral. 

Pereira et al. 
(2018) 

Confrontar a 
disfunção 
sexual 
referente ao 
tipo de parto 
através de uma 
avaliação da 
função sexual. 

Avaliação da 
função sexual 
nas puérperas 
foi realizada por 
uma versão 
brasileira do 
questionário on-
line do FSFI. 

Constatou alta 
prevalência de 
disfunções sexuais 
em puérperas, 
independente da via 
de parto a qual foi 
submetida. 

Santoset al. 
(2016) 

Comparar a 
frequência, o 
local e a 
intensidade da 
dor. Verificar 
as limitações 
das atividades 
diárias em 
função da 
algia. 

Avaliação da dor 
através da 
Escala 
Categórica 
Numérica de 
dor. 

No parto cesárea, a 
dor lombar foi mais 
intensa. Nas 
puérperas de parto 
vaginal a dor 
mamária foi mais 
significativa. Houve 
limitações na 
realização de AVD’s 
independentemente 
do tipo de parto 
realizado. 

Falcão et al. 
(2015) 

Avaliar a 
prevalência de 
alterações 
posturais em 
puérperas 
durante a 
amamentação. 

Avaliação 
postural 
utilizando o 
Instrumento de 
Avaliação 
Postural (IAP) e 
a Escala Visual 
Analógica 
(EVA). 

Identificados hábitos 
de má postura 
durante a 
amamentação em 
todas as puérperas. 
Dentre os hábitos 
posturais mais 
predominantes 
estavam a flexão de 
tronco. 

Santos et al.       
(2017) 

Comparar 
mulheres 
primíparas 
submetidas a 
parto vaginal e 
cesárea 
referente a dor, 
amplitude de 
movimento, 

Avaliação da dor 
através do 
questionário de 
MCGill(VC-
QDM), a 
intensidade por 
meio da EVA, 
flexímetro, teste 
timedupand 

As que foram 
submetidas a 
cesárea foi 
observado menor 
ADM, utilizaram um 
maior tempo na 
execução do teste 
TUG, constatando 
um menor 



ANALISAR A AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PUERPÉRIO - UMA REVISÃO 

DE LITERATURA 

97 
 

limitação 
funcional e 
desempenho. 

go(TUG) e  
questionário 
para a limitação 
funcional. 

desempenho 
funcional. 
Entretanto, 
independente da via 
de parto as 
puérperas 
apresentaram 
limitação funcional. 

Pereira et al. 
(2017) 

Identificar 
desconfortos 
no puerpério 
imediato e 
compará-los 
entre as 
mulheres 
submetidas ao 
parto vaginal e 
à cesárea. 

Levantamento 
dos prontuários 
que continham 
informações 
sobre a 
avaliação 
fisioterapêutica 
de puérperas. 

A cesárea foi a via 
de parto que 
acarretou maior 
queixas das 
puérperas. A queixa 
de lombalgia foi 
semelhante entre 
puérperas, 
independente da via 
de parto. 

Silva et al. 
(2019) 

Avaliar a 
satisfação da 
puérpera 
quanto ao 
atendimento 
fisioterapêutico 
prestado. 

Atividades 
educativas com 
informações 
sobre o 
puerpério, 
exercícios 
preventivos e 
entrega de 
cartilhas. 

93,3% das 
puérperas 
declararam que 
participaria 
novamente e 
recomendam a 
assistência 
fisioterapêuticas. 

 Pereira, 
Souza e 
Beleza 
(2017) 

Identificar as 
queixas 
relacionadas a 
dor e sua 
intensidade. 
Comparar as 
limitações na 
execução de 
atividades. 

Questionadas 
quanto a 
limitação 
funcional e 
mobilidade, 
avaliação de dor 
através de 
escala de dor. 

As queixas de dor 
foram semelhantes 
em ambos tipos de 
partos. Quanto ao 
movimento, a de 
cesárea apresentou 
intensidade maior.  

Demartini et. 
(2016) 

Investigar a 
prevalência de 
DMRA em 
puérperas e 
possível 
relação com 

Avaliação da 
DMRA através 
de paquímetro.  

Prevalência de 
61,3% da DMRA.  
As primíparas 
apresentaram 
31,5% enquanto que 
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sucessivas 
gestações.  

as multíparas 
68,5%.  

Silva et al. 
(2018) 

Caracterizar a 
dor em 
puérperas 
submetidas a 
traumas 
perineais 
decorrente de 
epsiotomia e 
laceração.  

Entrevista 
estruturada, 
além de 
aplicação de Br-
MPQ. 

Em ambos os 
traumas a dor foi 
caracterizada como 
“que repuxa”, 
“chata” e 
“incômoda”.  

Theo-
dorsenet al. 
(2019)  

Analisar a 
consequência 
da contração 
isométrica dos 
músculos do 
MAP e do 
abdome em 
puérperas com 
DRA.  

Solicitação da 
contração do 
músculo RA e 
MAP, avaliados 
por 
ultrassonografia.  

Houve aumento do 
IRD em puérperas 
com DRA, quando 
solicitado a 
contração do RA e 
quando combinada 
com a do MAP. 

Mascarelloet 
al. (2018) 

Identificar as 
complicações 
em 
decorrência do 
puerpério 
associadas a 
via de parto. 

Investigação 
descritiva e de 
relação entre o 
desfecho e a via 
de parto, através 
de regressão de 
Poisson com 
variância 
robusta. 

 A cesárea foi a via 
de parto que teve 
prevalência de 56% 
das complicações, 
79% de infecção 
urinária, 2,40 vezes 
de maior dor, 6,16 
de cefaleia quando 
equiparado ao parto 
vaginal. 

Peksnjderet 
al. 

(2019) 

Relacionar a 
associação 
daepisiotomia 
médio lateral 
com a lesão do 
levantador do 
ânus. 

Avaliação 
cicatricial, 
questionário e 
exame imagem. 

Não teve relação 
entre a episiotomia e 
lesão do músculo, 
mas sim com um 
segundo estágio de 
parto mais longo. 

Pardi-ñas, 

(2017). 
Comparar a 
função do MAP 
entre mulheres 
saudáveis de 

Avaliação do 
MAP através de 
palpação, 
manometria, 

Quando comparada 
as puérperas, as 
mulheres saudáveis 
apresentaram maior 
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diferentes 
idades e 
puérperas com 
disfunções. 

dinamômetro e 
eletromiografia. 

força, tônus e 
atividade 
neuromuscular. 

Dias et al. 
(2018) 

Identificar a 
percepção das 
mulheres no 
puerpério em 
relação ao 
efeito do uso 
de métodos 
não 
farmacológicos 
no momento do 
parto para 
alívio de dor. 

Técnicas 
utilizadas: 
banho de 
aspersão, 
deambulação, 
posições, 
controle da 
respiração e 
massagem.  

O banho foi a 
técnica em que as 
puérperas relatam 
mais conforto e 
alívio de dor, além 
de reconhecerem a 
efetividade dos 
meios não 
farmacológicos.  

 

No estudo podemos verificar que o puerpério é marcado 

por uma série de modificações físicas e psicológicas que 

interferem no bem-estar geral e muitas vezes na funcionalidade 

das puérperas. Santos et al. (2016) realizou um estudo 

descritivo transversal com abordagem qualitativa com 424 

mulheres, relatou a presença de dor na maioria das puérperas, 

sendo os locais mais frequentes as regiões supra-púbica, 

lombar e mamária, ocasionando muitas vezes limitação 

funcional. Os tipos de partos realizados, demostrou similaridade 

da dor entre as mulheres com parto normal e com cesárea. Em 

um estudo mais detalhado Pereira, Souza e beleza (2017), na 

sua pesquisa com puérperas de parto vaginal e 

Cesáriaapresentaram como objetivo, identificar as limitações 

nas execuções de atividades. Contudo, não obtiveram diferença 

entre o tipo de parto, porém as mulheres submetidas a cesárea 

apresentou uma maior limitação funcional quando comparada 

as de parto vaginal. 
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Burti et al. (2016) foi além em sua investigação, porque 

ele realizou um estudo clínico que tinha o objetivo de avaliar a 

efetividade da intervenção fisioterapêutica nas puérperas, 

considerando a dor e a melhora no bem-estar geral. Ao 

selecionar as puérperas ele realizou uma avaliação para 

averiguar a presença de complicações como incontinência 

urinária, involução uterina, percepção de assoalho pélvico, 

diástases e edema de membros inferiores. Como resultados ele 

verificou que após a intervenção fisioterapêutica no puerpério 

houve uma redução da dor, mensurada através da escala de 

Eva, além de uma melhora significativa em relação ao bem-

estar geral.  

Falcão et al. (2015) avaliou a presença de alterações 

posturais durante a amamentação que ocasiona dor e também 

lesão mamária dificultando a sua realização. Os dados 

coletados utilizaram o Instrumento de Avaliação Postural (IAP) 

e a Escala Visual Analógica da Dor (EVA). Nessa pesquisa 

constatamos que a postura inadequada durante a 

amamentação, como a flexão de tronco, é um fator 

determinante para algias durante o puerpério, podendo 

inclusive dificultar a amamentação exclusiva. 

Santos et al. (2017) realizou uma pesquisa observacional 

do tipo transversal, comparando mulheres primíparas de parto 

vaginal e Cesário. Foram incluídas primíparas no puerpério 

imediato nas seis primeiras horas após o parto vaginal e a oito 

primeiras horas após a cesariana, com queixa dolorosa 

referente à via de parto, puérperas com idade igual ou maior 

que 18 anos e com recém-nascido vivo e a termo. 

 Os resultados desse estudo foi que a maioria das 

puérperas apresentou algum tipo de dor, sendo no parto 

Cesário mais evidente a limitação da amplitude de movimento 
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e menor desempenho funcional. Ambas apresentaram limitação 

funcional e dor no puerpério, independente de ser parto vaginal 

ou Cesário.  

O estudo de Pereira etal. (2017) confirma os achados 

acima descritos por Santos, pois em seu estudo analítico 

transversal, identificou os desconfortos referidos no puerpério 

imediato com mulheres submetidas ao parto Cesário ou 

Vaginal. Os resultados do estudo mostraram que a via de parto 

Cesário acarretou uma maior queixa entre as puérperas e que 

a dor lombar se apresentou tanto no parto Cesário como no 

vaginal. 

Mascarelloet al. (2018), descreveu um estudo de corte, 

com 4.244 puérperas, com a finalidade de investigar as 

complicações mais comuns, mas que afetam a qualidade de 

vida das mulheres que ocorreram no puerpério associado com 

a via de parto. Nessa pesquisa realizou a avaliação com o 

objetivo de identificar complicações no pós-parto relacionadasà 

via de parto cesárea. Como resultado da pesquisa obteve-se 

uma prevalência de 56% quando comparada a via de parto 

vaginal, pelo qual o parto cesáreo tem várias complicações 

dentro elas se destacam: a dor, cefaleias e anestesia. 

A via de parto muitas vezes é fator limitante no puerpério. 

Pereira et al. (2018) investigou a relação entre a via de parto e 

a disfunção sexual das puérperas.Nesse estudo foi aplicado a 

versão brasileira do questionário on-line Female Sexual 

Function Index, que investiga itens como o desejo sexual, a 

excitação, a lubrificação, o orgasmo e a dor na relação sexual. 

Como resultado da pesquisa pode observar uma prevalência de 

disfunções sexuais em puérperas, principalmente em relação 

ao desejo sexual, a presença de dor, dificuldade de lubrificação, 

excitação, orgasmo e satisfação sexual, independente da via de 
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parto. Esses achados acabam unindo aos relatos acima, uma 

vez que as complicações presentes no puerpério ocasionam 

uma série de limitações físicas e psicológicas para as 

puérperas. 

A diástase abdominal é um fator que causa diversas 

repercussões para as puérperas e se não tratada no pós-parto 

imediato, sua recuperação completa pode ficar prejudicada.  

Thedorsenet al. (2019) investigou o efeito da contração 

isométrica do músculo reto abdominal, de forma isolada e 

associada com a contração dos músculos do assoalho pélvico, 

realizou uma pesquisa com 38 puérperas, do tipo transversal. 

Em seuestudo utilizou o equipamento de ultrassonografia 

bidimensional com sonda linear de 5 a 10 MHz para avaliar a 

musculatura por um fisioterapeuta, além de que, cada 

participante da pesquisa foi orientada e treinada no decorrer do 

processo através de feedback verbal e visual, para garantir a 

contração isolada do músculo do MAP e os achados obtidos 

foram que houve aumento na inserção do músculo reto 

abdominal ao solicitar a contração isolada ou associada com o 

MAP em puérperas que apresentam diástase do músculo reto 

abdominal, por isso os autores sugerem um maior cuidado dos 

fisioterapeutas na prescrição desse tipo de exercício. Já 

Demartiniet al. (2016) realizou um estudo do tipo transversal, 

com uma amostra de 88 puérperas e identificou o fator 

multiparidade na prevalência de diástase do músculo reto 

abdominal, através de dados dos prontuários e análise 

específica com auxílio de paquímetro, seu estudo verificou a 

predominância de 68,5% do afastamento do músculo reto 

abdominal em multíparas, enquanto que as primíparas foram de 

31,5%, atribui os resultados obtidos a paridade e sucessivas 

gestações que podem contribuir para o prejuízo ao tecido 
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conjuntivo do abdome.  O autor ressalta a importância da 

fisioterapia na avaliação e tratamento da diástase que 

possibilita a melhora do tônus muscular e trofismo, reduzindo a 

diástase em um tempo menor que o fisiológico, restaurando a 

saúde e biomecânica das puérperas.   

 Pardiñaset al. (2017)realizou um estudo do tipo 

transversal, com 117 puérperas, tendo como objetivo comparar 

a função dos músculos do assoalho pélvico entre puérperas 

com disfunções e mulheres saudáveis. Para auxiliar a avaliação 

foram utilizados equipamentos como manometria, 

dinamômetro, eletromiografia, além de palpação manual, 

realizadas por fisioterapeutas. Os resultados demonstraram 

que as mulheres saudáveis apresentaram maior força, tônus e 

atividade neuromuscular quando comparada as puérperas que 

tinham disfunção, o autor associou a idade em conjunto com a 

multiparidade sendo fatores de risco para o desenvolvimento 

das disfunções dos músculos do assoalho pélvico. 

A episiotomia e laceração são traumas que acarreta 

impacto direto a musculatura do assolho pélvico, podendo 

causar complicações como incontinência urinária e dispaurenia.  

Speksnijderet al. (2019) tentou relacionar a ocorrência da 

episiotomia com a lesão do músculo levantador do ânus, 

através do exame de avalição cicatricial, exame de imagem e 

questionário, realizou um estudo do tipo coorte observacional, 

com uma amostra de 204 puérperas.  Concluiu que o prejuízo 

ao músculo, não foi devido à episiotomia, mas sim ao segundo 

estágio de parto prolongado, além do dano ao músculo ocorrer 

devido a uma maior circunferência do feto, alcançando assim 

as fibras do levantador do ânus, não sendo a episiotomia fator 

de risco ou proteção para lesão desse músculo. Já Silva et al 

(2018), em seu estudo transversal, entrevistou 499 puérperas 
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sobre sua característica de dor e traumas perineais decorrentes 

da episiotomia e laceração. Foi aplicado o questionário de dor 

McGill (MPQ) que é dividido em 4 categorias que se dividem 

em: sensorial, afetivo, avaliação e mista. Entre as participantes 

ativas no questionário os dois traumas caracterizaram a dor 

como “que repuxa”, “chata” e “incômoda”. 

Com os métodos não farmacológico Dias et al. (2018), 

em seu estudo quantitativo e descritivo, com participação de 40 

puérperas na faixa etária entre 18 e 22 anos, teve como objetivo 

identificar como as puérperas submetidas a terapia durante o 

trabalho de parto normal se apresentava diante desses 

recursos, que incluía banho de aspersão, deambulação, 

posições, controle da respiração e massagem. Tendo o efeito 

satisfatório com a técnica do banho, onde as puérperas 

referiram mais conforto e uma opinião positiva diante 

dessesrecursos. 

A fisioterapia contribui de forma relevante para este 

momento se tonar único, como no estudo Silva et al. (2019), 

transversal e observacional, analisou a satisfação da puérpera 

ao atendimento fisioterapêutico, pelo fato da maioria das 

maternidades não disponibilizar o recurso do fisioterapeuta 

neste momento. Foram disponibilizadas atividades e 

informações relevantes sobre o momento do puerpério para 

mãe e o bebê, exercícios e a entrega de cartilhas 

autoexplicativa onde o conteúdo deste material visou ressaltar 

as orientações fisioterapêuticas realizadas nas atividades 

presenciais nos alojamentos e estimular a realização das 

mesmas em domicílio. Ao final, as participantes recomendaram, 

além de relatarem uma maior confiança e satisfação em relação 

à assistência fisioterapêutica prestada. 
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CONCLUSÃO 

 

Com a realização dessa pesquisa podemos verificar 

queas modificações físicas e emocionais que acompanham o 

puerpério podem causar incapacidade funcional, distúrbios de 

ordem sexual e alterações psicológicas. 

A dor caracteriza-se como a principal causadora de 

limitação funcional e psicológica para a puérpera. As várias 

regiões que podem desencadear dor de forma direta ou indireta 

vão afetar o bem-estar físico psíquico e funcional dessa mulher 

e proporcionar uma insatisfação durante o período que era para 

ser considerado como mais encantador da vida.  

O binômio mãe-filho fica modificado devido às diversas 

alterações físicas presentes no puerpério, que muitas vezes 

desencadeia distúrbios psicológicos que repercutem 

diretamente na funcionalidade materna e no bem-estar geral da 

mãe. 

A avaliação fisioterapêutica é um importante instrumento 

para identificação de possíveis alterações, desde a 

identificação contendo todos os dados da paciente, a anamnese 

com a história clínica da puérpera disponibiliza informações 

significativas a respeito da queixa principal, doenças 

relacionadas, exames realizados e uso de medicações, além 

dos antecedentes obstétricos com dados sobre a gestação e 

ocorrência ou não de complicações. As condições do parto é 

um objeto importante a ser avaliado pois refere-se as 

informações sobre a via de parto que a puérpera foi submetida, 

que interferi diretamente na queixa relatada, além de poder 

repercutir em outros sistemas. No exame físico, a investigação 

das condições do aparelho respiratório, mamas, abdome, 

uroginecológicos e de membros inferiores, auxiliando na 



ANALISAR A AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PUERPÉRIO - UMA REVISÃO 

DE LITERATURA 

106 
 

conduta a ser realizada pela fisioterapia, melhorando a 

qualidade do atendimento. 

O puerpério trata-se de uma fase que embora fisiológica, 

apresenta predisposição para o surgimento de complicações 

ocasionadas pelas alterações hormonais e morfológicas 

decorrentes da gestação e parto. A fisioterapia contribui para 

diminuiçãodos custos em relação ao período de internação 

hospitalar, além de apresenta diversos recursos que podem 

auxiliar na prevenção e controle dessas alterações, com o 

intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida para um 

período tão especial.  
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RESUMO: O Método Abdominal Hipopressivo (MAH) é uma 
técnica postural e sistêmica que promove a contração de 
grupos musculares antagonistas ao diafragma, proporcionando 
a ativação da musculatura abdominal e do assoalho pélvico, 
sendo uma técnica benéfica para tonificação da musculatura 
abdominal e que ao contrário dos exercícios abdominais 
clássicos, não sobrecarrega o assoalho pélvico. Analisar a 
aplicabilidade do Método Abdominal Hipopressivo (MAH) na 
saúde da mulher. Revisão de literatura, abrangendo estudos em 
português, espanhol e inglês nas bases de dados Pedro, 
SciELO, PubMed e Lilacs, no período de Junho de 2019 a 
Outubro de 2019.Foram selecionados 30 artigos, onde 15 foram 
excluídos por não contemplarem o tema e por serem revisões 
bibliográficas. Os artigos demonstraram que o método 
abdominal hipopressivo apresenta efetividade na saúde da 
mulher, podendo ser mais um recurso fisioterapêutico no 
tratamento de incontinência urinária, prolapsos pélvicos, 
redução do perímetro abdominal, diástase abdominal e na dor 
lombar inespecífica. Com a realização da pesquisa é possível 
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concluir que o método abdominal hipopressivo pode ser 
empregue em diversas etapas da vida da mulher desde seu 
estado pré-gravídico, puerpério e climatério, proporcionando 
aplicabilidade nas principais disfunções pélvicas femininas, 
melhorando a qualidade de vida das mulheres. 
Palavras-chave: Saúde da Mulher. Diafragma da Pelve. 
Modalidades de Fisioterapia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O Método Abdominal Hipopressivo (MAH) foi 

desenvolvido por Marcel Caufriez, fisioterapeuta, na década de 

80 com o objetivo de fortalecer a musculatura abdominal e do 

assoalho pélvico das mulheres no pós-parto. (ITHAMAR et al., 

2017) . 

O método consiste em uma técnica postural e sistêmica, 

que engloba a ativação de diferentes grupos musculares 

antagonistas ao diafragma, o que proporciona a redução das 

pressões intratorácica e intra-abdominal (FRANCHI et al., 2016; 

RESENDE et al., 2016) . 

O MAH é realizado em três fases, sendo a primeira 

iniciada com uma inspiração diafragmática, seguida de uma 

expiração lenta e completa e por fim uma apnéia expiratória 

com aspiração diafragmática fazendo a elevação e abertura das 

costelas. Na fase de aspiração diafragmática ocorre uma 

redução da pressão intra-abdominal que irá gerar uma 

contração dos músculos abdominais e do assoalho pélvico de 

forma involuntária (CALVETE et al., 2019; RESENDE et al., 

2018). 

Existem diferentes posições para a execução dos 

exercícios hipopressivos, seguindo orientações específicas, 

como por exemplo o alongamento axial, retificação cervical, 
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avanço do eixo do corpo, abdução escapular, apneia expiratória 

e abertura costal. (CARRERA et al., 2018; FERNANDÉZ et al., 

2018). 

Além de ser indicado no puerpério, pode também ser 

utilizado no tratamento de incontinência urinária e fecal e nos 

prolapsos pélvicos. Além disso, é frequentemente utilizado para 

promover a diminuição da diástase abdominal e do perímetro 

abdominal (ITHAMAR et al., 2017; RIBEIRO et al., 2017). 

Dessa forma, visto que o método abdominal hipopressivo 

é uma técnica que tem crescido nos últimos anos, o objetivo 

principal deste estudo foi, através de uma revisão de literatura 

analisar estudos que utilizaram a Método Abdominal 

Hipopressivo (MAH), buscando identificar sua aplicabilidade e 

as evidências encontradas acerca dos efeitos de sua utilização 

na reabilitação da saúde da mulher. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Revisão de Literatura, com a finalidade de analisar as 

publicações a respeito do Método Abdominal Hipopressivo. O 

levantamento ocorreu no período de Julho de 2019 a Outubro 

de 2019, nas bases de dados eletrônicas Physiotherapy 

Evidance Database (PeDro), Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), PubMed e Literatura Americana e do Caribe em 

ciências da Saúde (LILACS).  

Os descritores utilizados para a busca em português 

foram: “Saúde da Mulher”, “Diafragma da Pelve”, “Período Pós 

Parto” e “Modalidades de Fisioterapia”. Adotou-se como 

critérios de inclusão: estudos publicados nos últimos 5 anos e 

que abordaram a aplicação do Método Abdominal Hipopressivo 

em mulheres na fase adulta. Os critérios de exclusão adotados 
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foram os estudos do tipo revisões bibliográficas ou sistemáticas 

e publicações incompletas ou que antecediam o ano de 2015.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na tabela 1 são expostos os estudos, os objetivos, os 

itens avaliados. Na tabela 2 encontram-se as informações dos 

estudos, que foram resumidas de forma padronizada e 

caracterizadas de acordo com os seguintes tópicos: 

autores/ano, intervenção no grupo experimental e controle, 

principais resultados. 

 

Tabela 1: Estudos Analisados - Itens Avaliados e Instrumentos 

de Avaliação. 

Estudo Objetivos Itens Avaliados 

Leire Juez et 

al., 
2019 Espanha 

Equiparar a efetividade 

do método abdominal 

hipopressivo e do treino 

da musculatura do 

assoalho pélvico 

Função e Força dos 

Músculos do Assoalho 

Pélvico e Incontinência 

Urinária. 

Iria de Cuna 

Carrera et al., 
2018,Espanha 

Observar a ação da 

musculatura abdominal 

durante os EH, através 

da ultrassonografia. 

Transverso do Abdômen, 

Reto Abdominal, Oblíquo 

interno e externo. 

Alejandra 

Alonso 

Calvete et al., 
2018 

Espanha 

Identificar o resultado 

de um protocolo de EH 

nos parâmetros 

corporais. 

Consciência abdominal e 

perineal, perímetro 

abdominal e diástase 

abdominal. 

Valeria 

Trocogna et 

al., 
2018 

 

Apresentar as 

expectativas e 

benefícios percebidos 

pelas mulheres que 

realizaram os EH. 

Motivação e Expectativas 

antes de realizar os 

exercícios hipopressivos e 

os benefícios percebidos 

após a intervenção. 
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Espanha 

Fernandéz  et 

al., 
 

2018 

 

Espanha 

Avaliar a eficiência da 

massagem terapêutica, 

dos EH e da 

combinação das duas 

técnicas na redução da 

dor e incapacidade 

lombar. 

Intensidade da dor, 

funcionalidade,qualidade 

de vida e flexibilidade da 

lombar. 

Resende et 

al., 
 

2018 

 

Brasil 

Expor se os 

EHmelhoram os 

sintomas de prolapsos 

pélvicos da mesma 

forma ou melhor que o 

treino do MAP. 

Qualidade de vida, 

Severidade do 

Prolapso,Função e 

Atividade Elétrica do MAP. 

Garcia et al., 
2017 

 

Espanha 

Investigar a eficácia dos 

EH na perda de peso 

em um grupo de 

mulheres no pós parto. 

Peso corporal 

Ribeiro et al., 
 

2017 

 

Brasil 

Analisar a repercussão 

dos EH no ganho de 

força do MAP e a na 

QV das mulheres com 

IU de esforço 

Força Muscular do MAP e 

Qualidade de vida. 

Brazález et 

al., 
 

2017 

 

Espanha 

Medir a função da 

musculatura do MAP e 

dos músculos 

abdominais durante os 

EH. 

Função e Força do MAP e 

dos Músculos Abdominais: 

Reto Abdominal, Oblíquo 

Interno e Externo e 

Transverso do Abdômen. 

Baruc et al., 
 

2017 

 

Espanha 

 

Relatar os efeitos de 

um protocolo de 

reabilitação, através 

dos EH nos sintomas 

de IU em mulheres 

multíparas. 

Sintomas e Severidade da 

IU. 

Ithamar et al., 
 

Avaliar se a GAH pode 

gerar ativação dos 

Atividade Elétrica do MAP, 

Reto Abdominal, Oblíquo 
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2017 

 

Brasil 

músculos abdominais e 

do MAP. 

Interno e Externo, 

Transverso do Abdômen. 

Resende et 

al., 
 

2016 

 

Brasil 

Avaliar a área de hiato 

do músculo levantador 

do ânus em repouso e 

durante a sua contração 

máxima, durante a 

técnica abdominal 

hipopressiva e o treino 

do MAP. 

Assoalho Pélvico: Área de 

Hiato do Levantador do 

Ânus. 

Franchi et al., 
 

2016 

 

Brasil 

Demonstrar as 

repercussões do 

método abdominal 

hipopressivo no 

puerpério imediato. 

Diástase Abdominal, 

Perimétria Abdominal e 

Cirtometria Torácica. 

Valente et al., 
 

2015 

 

Brasil 

Constatar a eficácia da 

ginástica abdominal 

hipopressiva sobre a 

força do MAP. 

Força Muscular do MAP, 

Ativação do Transverso do 

Abdômen. 

Rial et al., 
 

2015 

 

Espanha 

Evidenciar se um 

programa baseado na 

técnica abdominal 

hipopressiva tem 

influência na qualidade 

de vida das mulheres 

com diagnóstico de IU. 

Sintomas e Severidade da 

IU e Impacto da IU na 

qualidade de vida. 

MAP = Músculos do Assoalho Pélvico; IU = Incontinência Urinária; QV = 

Qualidade de Vida; EH=Exercícios Hipopressivos, GAH= Ginástica 

Abdominal Hipopressiva, MAH= Método Abdominal Hipopressivo. 

 

A maior parte dos estudos avaliou a relação do método 

abdominal hipopressivo na força e função dos músculos 

abdominais e do assoalho pélvico, além disso, foi avaliado 
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também a diástase abdominal, incontinência urinária e seus 

efeitos na qualidade de vida das mulheres. 

 Apenas um estudo de Resende et al., (2018) avaliou a 

eficácia do método abdominal hipopressivo no tratamento de 

prolapsos pélvicos comparando com a do treinamento 

tradicional do MAP, onde as pacientes incluídas eram aquelas 

que tinham prolapsos grau II e sintomáticas, realizando um 

protocolo de intervenção durante três meses. O estudo de 

Fernandéz et al., (2018) comparou o uso da técnica abdominal 

hipopressiva e da massagem terapêutica no tratamento de 

pacientes com diagnóstico dor lombar inespecífica, foi avaliado 

a intensidade da dor, funcionalidade, incapacidade, flexibilidade 

lombar e qualidade de vida dos participantes. 

O estudo de Franchi et al., (2016) avaliou a eficácia do MAH 

nas alterações do puerpério imediato, foram selecionadas duas 

puérperas com mais de 8 horas após o parto que realizaram o 

parto vaginal, sendo avaliado a expansibilidade torácica, 

diástase e perimetria abdominal. 

Entre os instrumentos de avaliação mais utilizados nos 

artigos está o ultrassom, o perinêometro e o eletromiográfo, a 

Escala de Oxford e de Ortizz e o Questionário Internacional de 

Incontinência Urinária (ICIQ-SF) (JUEZ et al., 2019; Carrera et 

al. 2018; RESENDE et al., 2018).   

Através do ultrassom era avaliada a função da musculatura 

do assoalho pélvico e dos músculos abdominais ao realizar os 

exercícios hipopressivos (JUEZ et al., 2019; BRAZÁLEZ et al., 

2018;) Para avaliar a força e função muscular do MAP era 

empregue o perinêometro, a Escala de Oxford e de Ortiz (JUEZ 

et al., 2019; RESENDE et al., 2018, VALENTE et al., 2015). A 

eletromiografia analisava a atividade elétrica do MAP e dos 

músculos abdominais (RESENDE et al., 2018; ITHAMAR et al., 
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2017). Mediante o Questionário Internacional de Incontinência 

Urinária (ICIQ-SF) foi mensurado a frequência, quantidade e a 

severidade da perda urinária (BARUC et al., 2017; JUEZ et al., 

2017). 

Calvete et al., (2018) avaliou a consciência abdominal 

mediante a manobra da tosse, onde as pacientes tossiam e 

observava-se a contração da musculatura abdominal profunda, 

nesse estudo foi avaliado também o perímetro abdominal antes 

e após os exercícios hipopressivos, através da fita métrica, e a 

diástase abdominal. No exame considerava-se diástase 

abdominal quando a separação dos músculos reto abdominais 

era maior que dois dedos. 

Ademais, Garcia et al., (2017) utilizou a balança, para 

verificar a perda de peso através dos exercícios hipopressivos. 

Ribeiro et al., (2017) aplicou o King´s Health Questionnaire 

(KHQ) para avaliar a percepção das mulheres em relação a sua 

saúde, o impacto da incontinência urinária na qualidade de vida, 

as suas limitações físicas e pessoais, e os sintomas de IU.  

Resende et al., (2018) avaliou os prolapsos pélvicos através 

do Questionário de Quantificação da Severidade do Prolapso 

(PQP-Q), do Questionário de Qualidade de Vida Em Pacientes 

com Prolapsos (P-QoL), e a atividade elétrica do MAP por meio 

da eletromiografia.  

 

Tabela 2- Caracterização dos Estudos; 

Autores 

Ano 

Intervenção GE Grupo 

Controle 

Principais 

Resultados 
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Juez et al., 
 

2019 

 

Espanha 

Exercícios 

Hipopressivos 

durante 45 minutos, 

uma vez por semana, 

ao longo de 2 meses. 

Treino do 

MAP 

realizando 

3 séries de 

8 a 12 

contrações 

máximas  

Em relação a IU ambos 

os grupos apresentaram 

redução dos sintomas 

(P=0.015).  Aumento da 

espessura do músculo 

levantador do ânus 

maior no GE. 

Carrera et 

al.,     

 

2018 

Espanha 

Avaliação 

doTranverso do 

Abdômen, Oblíquo 

Interno e Externo e 

Reto abdominal. 

Ausente Foi observado uma 

ativação de todos os 

músculos durante a 

realização dos EH. 

Calvete et 

al., 
 

2018 

 

Espanha 

Exercícios 

hipopressivo2 vezes 

na semana durante 6 

semanas.  

Ausente Redução do perímetro 

abdominale da diástase 

abdominal,  melhora da 

consciência perineal e 

abdominal. 

Trocogna 

et al., 
 

2018 

 

Espanha 

Exercícios 

hipopressivos2 vezes 

na semana durante 

30 minutos, no 

período de 6 

semanas.. 

Ausente Houve melhora na 

postura, nos sintomas 

da IU e percepção do 

MAP e abdômen.  

Resende et 

al., 
 

2018 

 

Brasil 

Foi realizado 

exercícios 

hipopressivosdurante  

12 semanas, com 

sessões de 40 

minutos. 

Protocolo 

de 

exercícios 

para o 

MAP 

durante 12 

semanas. 

Ambos os grupos 

relataram melhora dos 

sintomas de prolapso, 

na qualidade de vida e 

na força do MAP . 
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Garcia et 

al., 
 

2017 

 

Espanha 

Aquecimento da 

musculatura 

abdominal, 

exercícios 

hipopressivos e 

alongamentos. 

O grupo 

controle 

não 

realizava 

nenhuma 

atividade 

física. 

Não foi encontrado 

diferenças significantes 

em relação ao Peso 1 e 

Peso 2 entre os grupos.  

Ribeiro et 

al., 
 

2017 

 

Brasil 

Exercícios 

Hipopressivos 

durante 50 minutos 

com duas vezes na 

semana no decorrer 

de um mês.  

Ausente Houvemelhora nos 

sintomas de polaciúria, 

noctúria e IU durante a 

relação sexual e ganho 

de força do. 

Brazález et 

al., 
 

2017 

 

Espanha 

Avaliação dos MAP e 

dos músculos 

abdominais em 

repouso e durante a 

realização dos 

exercícios 

hipopresivos. 

Ausente Observou-se um 

aumento da espessura 

do MAP e dos músculos 

abdominais. 

Baruc et 

al., 
 

2017 

 

Espanha 

 

Exercícios 

Hipopressivos 

durante sete 

semanas, sendo 

praticados em 6 

posturas. 

Ausente O percentual de 

incontinência urinária 

diminuiu entre 30% a 

100%, 100% de melhora 

nos sintomas de IU. 

Ithamar et 

al., 
 

2017 

 

Brasil 

Avaliação dos 

músculos 

abdominais e do 

assoalho pélvico 

durante os exercícios 

hipopressivos. 

Ausente Houve uma ativação na 

eletromiografia de todos 

os músculos. 
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Resende et 

al.,  

 

2016 

 

Brasil 

Avaliação do MAPem 

repouso, durante a 

sua contração 

máxima e contração 

máxima através dos 

EH.  

Ausente Evidenciou-se que a 

média do hiato do 

levantador do ânus em 

repouso foi de 12,2cm2 

, durante os exercícios 

para o MAP foi de 10,4 

cm2 , ao realizar a 

técnica abdominal 

hipopressiva foi de 

11,7cm2 e quando 

reuniu as duas técnicas 

a média foi de 10,2cm2 

Franchi et 

al., 
 

2016 

 

Brasil 

Exercícios 

Hipopressivos 

realizados no 

primeiro e segundo 

dia do pós parto 

Ausente Redução na diástase 

abdominal em ambas 

puérperas, e diminuição 

do perímetro abdominal 

em apenas uma das 

puérperas. 

Valente et 

al., 
2015 

 

Brasil 

Exercícios 

Hipopressivos 

realizados em grupo 

durante 10 sessões . 

 Ganho de força 

muscular do MAP de 

Grau 2 e 3 para Grau 4.  

Rial et al.,    

 

Espanha 

 

2015 

Grupo 1: EH  uma 

vez na semana. 

Grupo 2: EH duas 

vezes na semana. 

A intervenção 

ocorreu durante 12 

semanas 

Não 

realizou 

nenhuma 

atividade 

física 

durante 12 

semanas. 

Melhora nos sintomas 

de IUnos grupos que 

realizavam os EH.  

EH: Exercícios Hipopressivos; MAP: Músculos do Assoalho Pélvico; 

TMAP:Treino da Musculatura do Assoalho Pélvico; IU: Incontinência 

Urinária; GE: Grupo Experimental; GC: Grupo Controle; MT: Massagem 

Terapêutica 
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No seu estudo, Juezet  et al., (2019) demonstrou que o 

método abdominal hipopressivo produziu melhora na 

sintomatologia da incontinência urinária das mulheres no pós-

parto, e que quando comparado as mulheres que realizavam a 

técnica abdominal hipopressiva, com aquelas que realizavam 

os exercícios tradicionais para o MAP, as mulheres que 

desempenharam o MAH obtiveram considerável aumento na 

espessura do músculo levantador do ânus, tendo uma diferença 

de 1,2 mm entre os grupos. Em relação a satisfação com o 

protocolo aplicado, as mulheres que realizaram os exercícios 

hipopressivos apresentaram uma maior satisfação 55%, 

enquanto que as mulheres que realizaram o treino para o 

assoalho pélvico essa satisfação foi de 33% .Demostrando que 

o MAH teve um melhor resultado na espessura e contração do 

músculo levantador do ânus. 

Carrera et al., (2018) em seu estudo, verificou através do 

ultrassom que os exercícios abdominais hipopressivos podem 

gerar ativação dos músculos abdominais: Reto Abdominal, 

Transverso do Abdômen, Oblíquo Interno e Externo, contudo a 

amostra do estudo era composta apenas por quatro mulheres, 

o que acarretou em divergência nos resultados. No que diz 

respeito ao aumento da espessura do transverso do abdômen 

durante o MAH, apenas duas mulheres apresentaram um 

aumento significante, em relação aos músculos oblíquos 

internos e externos todas as mulheres evidenciaram um 

aumento da sua espessura, variando apenas de acordo com as 

posições que eram executados os exercícios. Verificou-se 

também uma ativação do músculo reto abdominal durante os 

exercícios, onde apenas uma participante não apresentou uma 

contração efetiva. O que corrobora com o estudo de Calvete et 

al., (2018) que demonstrou que um protocolo de exercícios 
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hipopressivos pode reduzir o perímetro abdominal e melhorar a 

consciência perineal, e com o estudo de Franchi et al., (2016) 

que evidenciou que a técnica abdominal hipopressiva pode 

reduzir a diástase abdominal e perímetro abdominal nas 

mulheres durante o puerpério imediato. 

Todavia Garcia et al., (2017) em seu trabalho não 

evidenciou perda de peso após um programa de exercícios 

hipopressivos, o protocolo foi aplicado em puérperas, com 16 

semanas do pós parto, durante 12 semanas, onde era 

verificado o peso quando as participantes estavam com 35 

semanas gestacionais, após 16 semanas do parto e a última 

medida era realizada 28 semanas após o parto. 

Trocogna et al., (2018) verificou no seu estudo que um 

protocolo de exercícios hipopressivos durante 16 semanas, 

pode aumentar o tônus muscular do assoalho pélvico e 

abdominal, diminuir o perímetro abdominal e a sensação de 

peso na vagina, reduzir as perdas de urina, melhorar a 

consciência corporal e capacidade respiratória e física. O que 

trouxe benefícios na qualidade de vida das participantes, 

diminuindo estresse, tensão e melhorando a autoestima e 

controle emocional. 

Fernandez et al., (2018) avaliou a eficiência da 

massagem terapêutica e dos exercícios hipopressivos no 

tratamento da dor lombar inespecífica. No que diz respeito a 

incapacidade, o grupo que realizou a massagem terapêutica 

associada a técnica abdominal hipopressiva apresentou uma 

diminuição mais acentuada dessa variável, quando comparado 

as duas técnicas realizadas de forma isolada o MAH apresentou 

redução maior da incapacidade lombar do que o grupo que 

realizou apenas massagem terapêutica. Houve também uma 

melhora na intensidade da dor, flexibilidade nos três grupos, em 
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relação a qualidade de vida não foi verificado diferenças 

significativas entre os grupos. 

Resende et al., (2018), comparou após três meses de 

protocolo, a eficácia do método abdominal hipopressivo e do 

treino da musculatura do assoalho pélvico no tratamento de 

prolapsos pélvicos grau II. Foi percebido uma diminuição dos 

sintomas de prolapsos em ambos tratamentos, contudo o grupo 

que realizou o MAH referiu melhora em apenas quatro 

sintomas: Peso no abdômen inferior, dores nas costas, 

protuberância e desconforto na vagina e incontinência urinária 

de urgência. Enquanto o grupo que executou o treino para o 

MAP apresentou atenuação de todos os sintomas. Na tocante 

qualidade de vida, ambos os grupos apresentaram melhora na 

qualidade de vida, porém o grupo que realizou o treino do MAP 

demonstrou um melhor desempenho. A técnica abdominal 

hipopressiva também se mostrou eficaz no ganho de força 

muscular e no desempenho da atividade elétrica do MAP. 

Ribeiro et al., (2017) analisou a repercussão do MAH no 

ganho de força muscular e na relação da qualidade de vida de 

mulheres com incontinência urinária de esforço, e verificou-se 

que um protocolo de exercícios hipopressivos durante quatro 

semanas, sendo duas sessões por semana, pode aumentar a 

força muscular do MAP e melhorar os sintomas de polaciúria, 

noctúria e IU durante a relação sexual. Baruc et al., (2017) 

verificou que o MAH tem eficácia no tratamento de incontinência 

urinária, visto que no seu estudo o percentual de incontinência 

urinária diminuiu entre 30 a 100%, havendo uma atenuação da 

gravidade das pernas de urina e 100% de melhora nos sintomas 

de IU após a aplicação do protocolo. 

O estudo de Rial et al., (2015) avaliou a eficácia dos 

exercícios abdominais hipopressivos no tratamento da IU, e ao 
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comparar o grupo que realizava os exercícios hipopressivos 

com o grupo controle pode-se observar que os exercícios 

hipopressivos foram eficazes no tratamento de IU, reduzindo os 

sintomas. 

Da mesma maneira, Valente et al., (2015) realizou os 

exercícios hipopressivos no tratamento de mulheres com 

Incontinência Urinária de Esforço (IUE) e observou um ganho 

de força muscular do MAP e do transverso do abdômen, além 

disso todas as participantes sentiram-se satisfeitas com o 

tratamento. 

No estudo de Brazález et al., (2017), foram selecionadas 

participantes com diagnóstico de incontinência urinária, fecal e 

prolapsos dos órgãos pélvicos, que executaram um protocolo 

de exercícios hipopressivos durante 16 sessões e que 

completaram o tratamento. Posteriormente era observado, 

através da ultrassonografia transabdominal a função do MAP e 

dos músculos abdominais. Observou-se um aumento da 

espessura do MAP durante os exercícios hipopressivos de 6,8 

mm no plano frontal e de 4,6 mm no plano sagital ( p<0,0001). 

O músculo Reto Abdominal reduziu sua seção transversal em 

0,47mm, o músculo oblíquo externo aumentou sua seção 

transversal em 0,5mm (p=0,014) e oblíquo interno aumentou 

sua espessura em 1,5mm (p<0,001) e o músculo transverso do 

abdômen aumentou sua espessura em 1,8mm. 

Da mesma forma, Ithamar et al., (2017) constatou 

através da eletromiografia que os músculos abdominais e do 

assoalho pélvico podem ser ativados durante os exercícios 

hipopressivos na posição ortostática, quatro apoios e supino.  

Resende et al., (2016), verificou através da 

ultrassonografia, que os exercícios hipopressivos geram 

fechamento do hiato do músculo levantador do ânus, mas que 
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comparado ao treino convencional para o MAP teve menor área 

de constrição, sendo de 0,5 cm² enquanto que durante o treino 

do MAP foi de 1,8cm². Mas que ao associar as duas técnicas a 

constrição foi de 2,0 cm². 

 

CONCLUSÃO 

 

Através desta pesquisa é possível verificar que o método 

abdominal hipopressivo (MAH) tem aplicabilidade na saúde da 

mulher, em diversas etapas da sua vida desde seu estado pré-

gravídico, puerpério e climatério. Podendo ser utilizado no 

tratamento de incontinência urinária e fecal, prolapsos pélvicos, 

diástase abdominal, redução do perímetro abdominal e 

lombalgias. 

As disfunções pélvicas femininas trazem grandes 

repercussões na saúde da mulher, diminuindo a qualidade de 

vida, o bem-estar físico e emocional, ocasionando muitas vezes 

isolamento social e depressão. Para o tratamento dessas 

disfunções é indicado o tratamento conservador, sendo a 

fisioterapia a primeira linha de intervenção, empregando 

recursos terapêuticos como o treino da musculatura do 

assoalho pélvico e eletroterapia. Sendo assim o método 

abdominal hipopressivo pode ser mais um recurso 

fisioterapêutico no tratamento dessas disfunções, visto que 

quando comparado ao TMAP pode ter a mesma eficácia. 

Por ser uma técnica recente, ainda existem poucos 

estudos abordando o método abdominal hipopressivo na saúde 

da mulher. Apesar disso, a presente revisão foi capaz de 

demonstrar que a disseminação do método despertou o 

interesse de vários pesquisadores e atualmente já conseguimos 

evidenciar vários efeitos. Contudo é necessário mais estudos 
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para validar a sua aplicabilidade e favorecer a divulgação do 

método para um grupo ainda maior de pacientes. 
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RESUMO: O objetivo do presente estudo é identificar os fatores 
de risco associados ao trabalho de parto prematuro e 
prematuirdade. Trata-se de uma revisão integrativa de artigos 
publicados entre 2014 e 2019, onde a coleta foi realizada no 
período de outubro à novembro de 2019.  Observa-se a 
prevalência de alguns fatores entre os autores, sendo os mais 
frequentes: hipertensão na gravidez (6), gravidez na 
adolescência (5), pré-natal inadequado ou não realizado (5), 
aspectos socioecônimos (4), idade materna (4), gestação 
múltipla (3), diabetes (3), ruptura prematura da placenta (3), 
peso materno (3), tabagismo (3), uso de álcool (2), 
hospitalização durante a gravidez e escolaridade materna (2). 
Através dos resultados observou-se que a hipertensão na 
gravidez, gravidez na adolescência, pré-natal inadequado ou 
não realizado são os principais fatores de de risco para o 
trabalho de parto prematuro e prematuridade. O parto 
prematuro é um dos maiores desafios para a obstetrícia, é 
preciso instaurar e promover medidas preventivas, prevenindo 
agravos e riscos, por meio do conhecimento sobre o parto 
prematuro, o monitoramento desses fatores de risco, fazendo 
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um acompanhamento dos dados, taxas e índices. Com isso, 
ações poderão ser desenvolvidas para melhorar a assistência 
às gestantes e aos recém nascidos nas condições de 
prematuridade. 
Palavras-chave: Trabalho de parto prematuro. Prematuridade. 
Causas. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 A prematuridade é um assunto de extrema importância 

no Brasil e no mundo, uma prioridade de Saúde pública, por se 

tratar da principal causa de mortalidade entre os recém-

nascidos e segunda causa de morte entre as crianças menores 

de 5 anos. O parto prematuro, segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), ocorre quando o bebê nasce após 20 

semanas e antes de completar as 37 semanas de gestação, o 

peso fetal é não serve como fator determinante da classificação 

de pré-termo ou termo (GUIMARÃES, 2017; OMS 2018). 

Assim, o parto prematuro está associado com a 

morbidade neonatal e tem repercurções para saúde a longo 

prazo o que configura um grande desafio para os serviços de 

saúde pública. Os nascidos pré-termo têm risco aumentado de 

adoecer e morrer em consequência do incompleto 

desenvolvimento fetal e de sua maior suscetibilidade às 

infecções, estas agravadas pela manipulação e prolongado 

período de permanência nas unidades neonatais (OMS, 2018). 

Desta forma, muitos nascidos pré-termo evoluem com 

sequelas, esse evento deve ser investigado e aprofundado 

considerando-se seus fatores determinantes, com o intuito de 

intervir na redução da morbimortalidade infantil (OMS, 2018). 

 Deste modo, a cada ano estima-se que nasçam cerca de 

30 milhões de bebês prematuros no mundo, as causas de um 
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parto prematuro estão sempre vinculadas com os fatores de 

risco, diretamente relacionadas com o perfil e condições 

maternas (OMS, 2018). Nos 184 países estudados a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que a taxa 

de nascimentos prematuros está entre 5% e 18% dos recém-

nascidos, o dobro do índice de países europeus. Dez países 

apresentam os maiores índices de partos prematuros, dentre 

eles está o Brasil que ocupa a 10ª posição, totalizando 340 mil 

partos prematuros por ano, o que equivale 931 por dia (OPAS, 

2018; WHO, 2019). 

 Apesar dos avanços na obstetrícia, o número de 

nascimentos de prematuros ainda é elevado, principalmente em 

países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil. 

Embora a sobrevida dos recém-nascidos prematuros melhorou 

nos últimos anos, as implicações econômicas desfavoráveis 

que se estendem além do período neonatal têm sido cada vez 

mais preocupantes. Sabe-se que a etiologia de um parto 

prematuro é multifatorial ou desconhecida, o que dificulta as 

ações de prevenção durante o período do pré-natal. (MELO, 

2015).  

 Sobre este assunto, além das repercussões clínicas, 

existem ainda as implicações econômicas associadas a esse 

evento, uma vez que demanda cuidados de maior 

complexidade que devem ser tomados mesmo depois do 

período neonatal, muitas vezes por toda a vida, devido a 

sequelas causadas pela prematuridade (OLIVEIRA, 2019). 

 Dessa maneira, na maioria das vezes, a prevenção 

primária é difícil de ser implementada, tendo em vista que 

muitos dos fatores de risco não podem ser modificados antes 

ou durante a gestação, restando, assim, a prevenção 

secundária ou terciária. A prevenção secundária depende de 
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indicadores preditivos e, entre eles, os de maior valor são os 

clínicos, as modificações do colo uterino detectadas pela 

ultrassonografia transvaginal e os métodos bioquímicos 

detectados através de exames laboratoriais (OLIVEIRA, 2019).  

 Com a melhora na detecção desses casos, torna-se 

possível a adoção de medidas preventivas secundárias e 

também terciárias, tais como repouso, cerclagem do colo 

uterino, uso da progesterona, tocólise, corticoterapia antenatal 

e transferência da gestante para uma maternidade de 

atendimento terciário. No entanto, ainda existem dúvidas sobre 

a real eficácia da maioria dessas intervenções (GUIMARÃES, 

2017). 

 O objetivo do presente estudo é identificar os fatores de 

risco associados ao trabalho de parto prematuro e 

prematuridade por meio de uma revisão integrativa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Com a finalidade de alcançar o objetivo proposto, foi 

realizado uma revisão integrativa de artigos publicados entre 

2014 e 2019. Para a construção desse estudo, foi elaborada 

uma questão norteadora: “Quais causas estão sendo 

consideradas fatores de risco ao trabalho de parto prematuro e 

prematuridade?”. Assim, definiu-se o objetivo da pesquisa, 

critérios para seleção dos artigos foram estabelecido para 

realização da coleta de dados e posterior análise dos mesmos. 

 Desta forma, três descritores foram estabelecidos, 

indexados na plataforma DeCs, sendo eles: trabalho de parto 

prematuro, prematuridade, causas, e três bases de dados foram 

eleitas para seleção dos artigos: Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic 
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Library Online (Scielo) e Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF), uma vez que a mesma tem como objetivo cooperar 

como a base de dados LILACS. A coleta foi realizada no período 

de outubro à novembro de 2019.  

 Em seguida, foram realizados cruzamentos em cada 

base de dados, temos então: parto prematuro AND causas 

(SCIELO = 45), prematuridade AND causas (SCIELO = 18, 

BDENF = 12), parto AND prematuro AND causas AND 

prematuridade (LILACS = 91). 

 Os critérios para escolha dos artigos foram: publicações 

no período de 2014 a 2019, compreendendo os últimos 5 anos,  

artigos que apresentam o conteúdo na íntegra, nos idiomas 

Português, Inglês e Espanhol, que contemplem a temática do 

estudo, abrangendo fatores de risco associados do trabalho de 

parto prematuro e prematuridade, bem como as complicações 

maternas para a gestação. Em vista disso, foram eliminados os 

artigos publicados anteriores ao ano de 2014, aqueles que 

continham apenas os resumos disponíveis, estudos com foco 

nas complicações no recém-nascido prematuro e artigos 

publicados em idiomas diferentes dos pré estabelecidos. 

Pontua-se que foram excluídos os artigos duplicados nas bases 

de dados. 

Desta forma, foram selecionados 8 artigos para análise 

e leitura na íntegra, os quais foram utilizados para compor a 

amostra do presente estudo, a fim de responder a questão 

norteadora. 
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Figura 1. Fluxograma da coleta de dados.  

 
Fonte: Dados da pesquisa. Natal, RN, Brasil, 2019 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra do estudo foi composta por 8 artigos 

científicos,selecionados previamente pelos critérios de inclusão 

e exclusão, para resposta da questão norteadora. Na pesquisa 

pode-se observar a existência de poucos artigos sobre o tema 

proposto nesse estudo, sendo encontrados em maior 

prevalência artigos relacionados às consequências do parto 

prematuro para o recém-nascido. Ao todo 14 artigos foram 

utilizados para confecção desse estudo para melhor adequação 

ao tema. 

A fim de facilitar a análise dos artigos e a coleta de dados, 

foi desenvolvido um instrumento, preenchido para cada artigo, 

contendo itens como título, objetivo, método e referências (local 

de publicação, ano), identificando os fatores de risco 

associados ao parto prematuro, colocando-os em tópicos 
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específicos para contabilizar os fatores citados pelos autores. A 

utilização deste instrumento permitiu a sucinta organização dos 

dados, facilitando a comparação dos estudos. 

 

Tabela 1. Instrumento de análise dos artigos. 

Id* País Título Objetivo Método Ano 

I Brasil Fatores de risco 
relacionados ao 
Trabalho de 
Parto Prematuro 
em adolescentes 
grávidas: revisão 
integrativa da 
literatura 

Analisar 
evidências 
disponíveis na 
literatura acerca 
da temática: 
trabalho de 
parto 
prematuro, 
relação com 
gestação na 
adolescência e 
fatores de risco. 

Revisão 
integrativa 

2016 

II Brasil Fatores 
associados ao 
Baixo Peso ao 
Nascer em 
Populações 
Indígenas: Uma 
revisão 
sistemática da 
literatura mundial 

Identificar 
fatores 
etiológicos para 
o baixo peso ao 
nascer (BPN), 
prematuridadee 
crescimento 
intrauterino 
restrito (CIUR) 
em povos 
indígenas 

Revisão 
sistemática 

2019 
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III Chile Prematuros 
tardíos: estudio 
clínico 
retrospectivo de 
sus causas y 
consecuencias 

Comparar 
morbilidad 
neonatal de 
nacidos PT y de 
término. / 
Comparar a 
morbidade 
neonatal de 
nascidos pré 
termo e a termo. 

Estudo de 
Coorte 

2015 

IV Brasil Dyslipidemia and 
maternal obesity: 
Prematurity and 
neonatal 
prognosis / 
Dislipidemia e 
obesidade 
materna: 
prematuridade e 
prognóstico 
neonatal 

Identificar as 
alterações 
provocadas 
pela 
dislipidemia e 
pela obesidade 
na gestação 
que sugerem 
causas de 
partos 
prematuros e o 
prognóstico 
para o recém-
nascido. 

Revisão 
sistemática 

2018 

V Brasil Maternal and 
neonatal factors 
related to 
prematurity / 
Fatores 
maternos e 
neonatais 
relacionados à 
prematuridade 

Identificar 
fatores 
maternos e 
neonatais 
associados à 
prematuridade 
no município de 
Porto Alegre. 

Estudo de 
casos e 
controles 

2016 



ASPECTOS PREDISPONENTES AO TRABALHO DE PARTO PREMATURO E 

PREMATURIDADE: UMA REVISÃO 

135 
 

VI Brasil Óxido nítrico e 
arginina di-metil 
assimétrica: 
possível via de 
explicação para 
o trabalho de 
parto pré-termo 

Revisar as 
evidências 
atualmente 
disponíveis 
sobre o papel 
do ADMA e da 
via do NO no 
processo de 
trabalho de 
parto pré-termo 
(TPPT) 

Revisão 2014 
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VII Brasil Impacto do 
monitoramento 
telefônico de 
gestantes na 
prevalência da 
prematuridadee 
análise dos 
fatores de risco 
associados em 
Piracicaba, São 
Paulo, Brasil / 
Impacto del 
monitoreo 
telefónico de 
mujeres 
embarazadas en 
la prevalencia de 
partos 
prematuros y 
análisis de 
factores de 
riesgo asociados 
en Piracicaba, 
São Paulo, Brasil 

Verificar o 
impacto do 
monitoramento 
telefônico na 
prevalência da 
prematuridade e 
identificar os 
fatores de risco 
associados ao 
parto prematuro 
através de 
estudo 
transversal, de 
universo de 
gestantes 
monitoradas 
nos anos de 
2010, 2011 e 
2012 (n = 
2.739). 

Estudo 
transversal 

2016 
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VIII Brasil Suscetibilidade à 
prematuridade: 
investigação de 
fatores 
comportamentai
s, genéticos, 
médicos e 
sociodemográfic
os / Preterm birth 
susceptibility: 
investigation of 
behavioral, 
genetic, medical 
and 
sociodemographi
c factors 

Investigar a 
associação 
entre fatores de 
risco genéticos, 
comportamentai
s, biológicos e 
médicos e a 
ocorrência da 
prematuridade. 

Estudo 
retrospecti
vo do tipo 
caso-
controle 

2015 

Fonte: Dados da pesquisa. Natal, RN, Brasil, 2019 

 

Sabe-se que a etiologia do parto prematuro é 

multifatorial, e através dos artigos que compõe a amostra desse 

estudo foi possível identificar os fatores que são considerados 

riscos para o trabalho de parto prematuro. Desta forma, dos 

referidos artigos selecionados, foi possível detectar fatores 

predisponentes ao trabalho de parto prematuro conforme 

consta na tabela 2. 

 

Tabela 2. Aspectos predisponentes ao trabalho de parto 

prematuro e prematuridade/ Fatores de riscos associados.  

Id* Título do Artigo Autores Fatores citados 

I. Fatores de risco 
relacionados ao 
Trabalho de Parto 
Prematuro em 
adolescentes 
grávidas: revisão 

Thomazini, 
Isabela 
Fleury Skaf; 
Wysocki, 
Anneliese 
Domingues; 

1. Imaturidade 
biológica/adolescent
es;  

2. Não realizaram ou 
realizaram o pré-
natal de forma 
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integrativa da 
literatura 

da Cunha, 
Maria 
Carolina 
Belo; da 
Silva, Sueli 
Riul; Ruiz, 
Mariana 
Torreglosa. 

inadequada 
(consultadas abaixo 
do preconizado pelo 
MS); 

3. Gestação em 
adolescente com 
intervalo inferior a 1 
ano; 

4. Aspectos sócio-
demográficos-
econômicos; 

5. Problemas 
financeiros; 

6. Agressão 
psicológica no 
ambiente familiar; 
presença de eventos 
estressantes ou 
depressão na 
gestação; 

7. Violência física 
doméstica; 

8. Idade materna (<20 
anos); 

9. Baixa escolaridade 
materna; 

II. Fatores 
associados ao 
Baixo Peso ao 
Nascer em 
Populações 
Indígenas: Uma 
revisão 
sistemática da 
literatura mundial 

Carla Tatiana 
Garcia 
Barreto, 
Felipe 
Guimarães 
Tavares, 
Mariza 
Theme-Filha, 
Andrey 
Moreira 
Cardoso  
 

Fatores maternos: 
1. Ruptura prolongada 

e prematura de 
membranas 

2. Primípara 

3. Paridade/ Gestação 

múltiplas  

4. Hipertensão 

induzida pela 

gravidez 

5. História previa de 

natimorto 
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6. História previa de 

morte neonatal 

7. História previa de 

prematuridade 

8. Diabetes  

9. HAS 

10. Doença renal 

crônica  

11. Hemorragia antes 

do parto ou 

complicações 

placentárias  

12. Hospitalização 

durante a gravidez 

13. Fatores associados 

(tabagismo, IMC 

materno baixo ou 

alto, uso de drogas e 

álcool, anemia, 

extremos de idade, 

escolaridade 

materna, fatores 

socioeconômicos) 

14. História prévia de 

prematuridade; 

15. Desnutrição 

materna; 

16. Idade materna (<20 

anos); 

17. Pré-natal 

inadequado; 

18. Infecções na 

gravidez. 

 

        

III. Prematuros 
tardíos: estudio 

Juan F. 
Stecher M., 

Fatores maternos: 
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clínico 
retrospectivo de 
sus 
causas y 
consecuencias 

Milenko 
Pavlovic B., 
Cristian 
Contreras V., 
Jorge 
Carvajal C. 

1. Síndromes 
hipertensivas; 

2. Hospitalização; 
3. Idade; 
4. Rotura prematura 

das membranas; 
5. Patologias 

maternas. 
 

       Fatores relacionados     a 
prematuridade: 

6. Interrupção 
gestacional pela 
indução 
medicamentosa ou 
indicação médica.. 

IV. Dyslipidemia and 
maternal obesity: 
Prematurity and 
neonatal 
prognosis / 
Dislipidemia e 
obesidade 
materna: 
prematuridade e 
prognóstico 
neonatal 

Iramar 
Baptistella do 
Nascimento, 
Guilherme 
Dienstmann, 
Matheus 
Leite Ramos 
de Souza, 
Thiago 
Ribeiro e 
Silva, 
Raquel Fleig, 
Jean Carl 
Silva 

1. Intolerância à 
glicose 

2. Dislipidemia  
3. Pressão arterial 

elevada  
4. Idade materna 
5. Alterações 

fisiológicas  
6. Nível de colesterol 

(hiperlipidêmica) 
7. Pré-eclâmpsia 
8. Sobrepeso 
9. Doenças 

relacionadas a 
obesidade 

V. Maternal and 
neonatal factors 
related to 
prematurity / 
Fatores maternos 
e neonatais 
relacionados à 
prematuridade 

Laura 
Leismann de 
Oliveira, 
Annelise de 
Carvalho 
Gonçalves, 
Juvenal 

Fatores maternos: 
1. Gestação múltipla; 
2. Pré-natal 

inadequado; 
3. Fatores 

socioeconômicos; 
4. Gravidez na 

adolescência 
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Soares Dias 
da Costa, 
Ana Lucia de 
Lourenzi 
Bonilha 

 
Fatores relacionados a 

prematuridade: 
5. Partos induzidos;  
6. Parto cesariano;  
7. Baixo peso ao 

nascer. 

VI. Óxido nítrico e 
arginina di-metil 
assimétrica: 
possível via de 
explicação para o 
trabalho de parto 
pré-termo 

Ludmila 
Barcelos 
PortO, 
Mariana 
Costa 
Rossette, 
Antônio 
Carlos Vieira 
Cabral, 
Augusto 
Henriques 
Fulgêncio 
Brandão. 

1. Complicações 
materno fetais; 

2. Eventos 
fisiológicos; 

3. Disfunção 
endotelial (estado  
patológico). 

VII Impacto do 
monitoramento 
telefônico de 
gestantes na 
prevalência da 
prematuridade 
e análise dos 
fatores de risco 
associados em 
Piracicaba, São 
Paulo, Brasil / 
Impacto del 
monitoreo 
telefónico de 
mujeres 
embarazadas en 
la prevalencia de 
partos prematuros 
y análisis de 

Rogerio 
Antonio 
Tuon, 
Gláucia 
Maria Bovi 
Ambrosano, 
Sandra Maria 
Cunha Vidal 
e Silva, 
Antonio 
Carlos 
Pereira. 

1. Gravidez na 
adolescência; 

2. Fatores 
socioeconômicos; 

3. Pré-natal não 
realizado ou 
inadequado; 

4. Gestação múltipla; 
5. Anomalias 

congênitas 
detectadas; 

6. Patologia materna, 
tabagismo 

7. Peso materno 
(abaixo ou acima) 
pré-gestacional; 

8. História prévia de 
natimorto,  
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factores de riesgo 
asociados en 
Piracicaba, São 
Paulo, Brasil 

9. Causas médicas 
(induzidas ou 
eletivas); 

10. Ocupação da 
gestante. 

VIII Suscetibilidade à 
prematuridade: 
investigação 
de fatores 
comportamentais, 
genéticos, 
médicos e 
sociodemográficos 
/ Preterm birth 
susceptibility: 
investigation of 
behavioral, 
genetic, medical 
and 
sociodemographic 
factors 

Bruna 
Barbosa 
Hackbarth, 
Jessica 
Augustini 
Ferreira, 
Heidi 
Pfutzenreuter 
Carstens, 
Augusto 
Radunz 
Amaral, 
Mariana 
Ribeiro Silva, 
Jean Carl 
Silva, Paulo 
Henrique 
Condeixa de 
França. 

1. Consumo alcoólico; 
2. Extremos do IMC 

pré-gestacional; 
3. Tabagismo; 
4. Fatores 

socioeconômicos; 
5. Diabetes 

gestacional; 
6. Polimorfismo do 

gene PGR 
(influência de 
genes). 

Fonte: Dados da pesquisa. Natal, RN, Brasil, 2019. 

 

Diante do exposto, observa-se a prevalência de alguns 

fatores entre os autores, sendo os mais frequentes: hipertensão 

na gravidez (6), gravidez na adolescência (5), pré-natal 

inadequado ou não realizado (5), aspectos socioecônimos (4), 

idade materna (4), gestação múltipla (3), diabetes (3), ruptura 

prematura da placenta (3), peso materno (3), tabagismo (3), uso 

de álcool (2), hospitalização durante a gravidez e escolaridade 

materna (2). Observou-se que os fatores de risco estão sempre 

vinculados ao perfil e condições maternas que são 

influenciadas pelas condições sociais, clínicas, econômicas e 
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sanitárias e da localidade em que reside a gestante. Dos fatores 

relacionados expecificamente a prematuridade, se destaca a 

indução medicamentosa (2). 

A prematuridade decorre de fatores diversos e 

imprevisíveis, podendo ser epidemiológicos, e pode estar 

interligada a  em diferentes classes sociais e níveis 

socioeconômicos que incluem ausência de higiene, gravidez 

nos extremos de idade (abaixo dos 16 anos e acima dos 35 

anos), baixa escolaridade, desnutrição ou dieta desequilibrada, 

tabagismo, baixo ou acima do peso ideal, consumo de drogas, 

ausência do controle pré-natal e o controle do pré-natal 

inadequado, entre outros fatores  (GUIMARÃES, 2017; 

THOMAZINI, 2016).  

Os fatores de risco obstétricos estão relacionados a 

gemelaridade, aos partos prematuros anteriores, a rotura da 

membranas, infecção amniótica, alterações hormonais, 

doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, síndrome de 

HELP, sangramentos transvaginal de segundo e terceiro 

trimestre, malformações placentárias, anemia. Quanto aos 

fatores ginecológicos estão alterações anatômicas do colo 

uterino, malformações uterinas, miomas, fatores clínicos 

cirúrgicos, doenças ginecológicas, infecções geniturinárias, 

procedimentos cirúrgicos realizados na gestação (AHUMADA-

BARRIOS, 2016). 

Essas categorias atingem as famílias de forma abrupta e 

inesperada pois muitas vezes não estão preparadas para as 

consequências do trabalho de parto prematuro e da 

prematuridade, além de gerar um custo financeiro e emocional 

para as famílias, sociedade, para a saúde pública e social de 

difícil mensuração, interferindo diretamente na estrutura familiar 

e modificando expectativas e emoções que permeiam a 
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perinatalidade, o que dificulta avaliar os fatores que influenciam 

o processo do parto prematuro (DUARTE, 2015).     

 Além das consequências clínicas, existem ainda 

repercussões econômicas associadas a prematuridade, em 

razão dos cuidados que as famílias devem adotar mesmo 

depois do período neonatal pelas sequelas causadas 

principalmente no bebê. (DUARTE, 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

  Diante o exposto, considera-se que o trabalho de parto 

prematuro e prematuridade apresentam uma etiologia 

multifatorial, ou seja, são decorrentes decorrente de diversos 

fatores. Levando-se em conta o que foi observado através dos 

resultados, a hipertensão na gravidez, gravidez na 

adolescência, pré-natal inadequado ou não realizado são os 

principais fatores de de risco para o trabalho de parto prematuro 

e prematuridade.  

         O parto prematuro é um dos maiores desafios para a 

obstetrícia, visto que, apenas o conhecimento sobre os fatores 

de risco associados a ele não são suficientes para que a 

incidência desse tipo de parto seja reduzida. Assim, é preciso 

considerar também os prognósticos para instaurar e promover 

medidas preventivas. 

         A forma mais adequada de prevenir os agravos e riscos 

dá-se através do conhecimento sobre o parto prematuro, o 

monitoramento desses fatores de risco, fazendo um 

acompanhamento dos dados, taxas e índices. Com isso, ações 

poderão ser desenvolvidas para melhorar a assistência às 

gestantes e aos recém nascidos nas condições de 

prematuridade. 
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RESUMO: Complicações durante a gravidez vêm se tornando 
cada vez mais frequentes, fato este bastante preocupante pois 
é uma das principais causas de morbimortalidade materna. 
Entre várias complicações destacamos as que trazem maior 
índice de acometimento, que é a hipertensão gestacional (HG), 
onde em casos mais graves progride para pré-eclampsia (PE) 
e eclampsia, e ainda, para a evolução da Eclampsia, que é a 
Síndrome de Hellp. Objetivo: avaliar a assistência de 
enfermagem em gestantes com desordens hipertensivas, 
analisando o que está disponível na literatura. Métodos: Optou-
se pelo método de revisão integrativa da literatura, com base 
em material já elaborado, constituído por artigos científicos. 
Resultados e discussões: Observou-se que a enfermagem 
tem um papel muito importante neste acometimento, pois a 
realização do pré-natal com ênfase na identificação de 
situações que agravam a saúde evita complicações 
indesejadas, sendo assim, é importante que este plano de 
cuidado seja individualizado, tendo em vista o controle da 
evolução da patologia, com monitorização frequente dos 
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parâmetros da pressão arterial, de exames laboratóriais e da 
clinica da gestante. Conclusão: Essa assistência tem um papel 
indispensável, pois, com suas atribuições, é possível o melhor 
acompanhamento e aconselhamentos para com as gestantes 
no pré-natal, visando sempre o bem-estar, a prevenção e o 
diagnóstico precoce de possíveis acometimentos materno-
fetais. 
Palavras-chave:Hipertensão Gestacional. Pré-Eclampsia. 
Gestação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A gestação é um dos momentos mais esperados na vida 

de algumas mulheres, porém muitas patologias podem 

complicar e comprometer esse período, enfermidades podem 

aparecer no período gestacional como a Hipertensão 

Gestacional (HG), diabetes gestacional, cistite, asma, entre 

outras. É importante que se esteja atenta a determinados 

fatores de risco, como obesidade, faixa etária, hábitos diários, 

alimentação e algumasdoenças, como anemias, distúrbios da 

tireóide e as síndromes hipertensivas, (LIMA et al., 2018). 

A crise Hipertensiva está definida como pressão sistólica 

≥180 e diastólica ≥120 mmHg. É uma desordem que acomete 

aproximadamente 1 a 2% dos adultos. Em gestantes, o Colégio 

Americano de Obstetrícia e Ginecologia (ACOG) define a crise 

hipertensiva como pressão sistólica maior que 140 mmHg e 

diastólica maior que 90 mmHg persistente por no mínimo 15 

minutos (TANURE et al., 2014). 

No estudo de Aquino; Souto (2015) ele diz que, a maioria 

das gestantes com hipertensão arterial sistêmica crônica 

subjacente demonstra melhor controle da sua pressão arterial 

sistêmica e, adequadamente cuidadas, evoluem com gestação 
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sem intercorrências. Entretanto, quando comparadas com 

gestantes normotensas, as hipertensas crônicas têm mais 

probabilidade de transtornos gestacionais. 

A pré-eclâmpsia (PE) e a eclâmpsia são síndromes 

hipertensivas que ocorrem após a 20ª semana de gestação, a 

partir da manifestação de perda de proteína pela urina 

(proteinúria), com o desaparecimento dos sintomas até a 12ª 

semana após o parto. De acordo com o grau de 

comprometimento da doença, a pré-eclâmpsia pode ser 

classificada como leve ou grave. A leve é aquela pode 

apresentar valores pressóricos menos elevados, como 

140/90mmHg; e a grave, geralmente, é identificada a partir da 

pressão arterial diastólica igual ou maior que 110mmHg, além 

dos sinais de encefalopatia hipertensiva, proteinúria igual/maior 

que 2,0g em 24 horas, ou pela presença de 2+, em exames com 

fita urinária, entre outros (LIMA et al., 2018). 

A síndrome HELLP é a forma grave de pré-eclâmpsia 

caracterizada por hemólise (H – hemolysis), elevação das 

enzimas hepáticas (EL – elevatedliverenzymes) e baixa de 

plaquetas (LP – lowplatelets). A Síndrome desenvolve-se 

durante a gestação, entre 27 e 37 semanas, ou no pós-parto 

imediato. Tem sua origem no desenvolvimento placentário 

defeituoso, estresse oxidativo e lesão endotelial, especialmente 

nos vasos hepáticos. Apesar de não existir consenso quanto à 

causa de síndrome HELLP, observa-se que esta pode cursar 

com insuficiência cardíaca, hematoma hepático, insuficiência 

renal aguda, acidente vascular cerebral, destacando a 

hemorragia cerebral como a principal causa do óbito materno, 

responsável por 60% das mortes (RIBEIRO et al., 2018). 

Para Tomasini et al., (2014), as desordens hipertensivas 

na gestação correspondem a uma das principais causas de 
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mortalidade materna. Os sinais clínicos da doença se 

manifestam tanto na mãe, de forma multissistêmica, quanto no 

feto. 

Gestantes com hipertensão estão sujeitas a 

complicações, como descolamento prematuro de placenta, 

coagulação intravascular disseminada (CIVD), hemorragia 

cerebral, além de falência hepática e renal, e o feto pode 

apresentar restrição do crescimento intrauterino (CIUR), 

oligodramnia e hipoxemia.  Entretanto, apesar do grande 

potencial de morbimortalidade desta doença, a sua 

fisiopatologia ainda não foi completamente elucidada, e a 

prevenção e tratamento são assuntos de grande controvérsia 

(TOMASINI et al., 2014). 

No que concerne o envolvimento de profissionais da 

saúde no acompanhamento das síndromes hipertensivas 

gestacionais, um estudo realizado por Kerber e Melere (2017), 

teve como objetivo analisar a assistência de enfermeiros às 

gestantes com HG, em hospital de baixo risco obstétrico, 

observou que o enfermeiro apresenta um papel fundamental e 

importante no cuidado as gestantes com síndromes 

hipertensivas e que, quando aliada a equipe multiprofissional 

possibilita um trabalho dinâmico e resolutivo.  

O processo de enfermagem é um instrumento 

metodológico que sistematiza o desenvolvimento da consulta 

de enfermagem e sua documentação. Ele pode ser 

compreendido como um modelo lógico de tomada de decisões, 

fundamentado no julgamento clínico e pensamento crítico. 

Durante a consulta identificam-se os problemas de enfermagem 

que, segundo Horta, são aquelas “situações ou condições 

decorrentes dos desequilíbrios das necessidades básicas do 
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indivíduo, família e comunidade, as quais exigem assistência de 

enfermagem” (ERRICO et al., 2017). 

Além disso, o estudo apontou fatores não institucionais, 

como as lacunas no pré-natal, que podem dificultar o cuidado, 

o acompanhamento ou até mesmo acarretar futuras 

complicações no parto da paciente com síndrome hipertensiva 

gestacional que chega à maternidade. Uma atenção do pré-

natal ao puerpério qualificada é componente essencial e 

indispensável para a redução da morbimortalidade materno-

fetal, com a presença de profissionais habilitados e treinados na 

assistência ao parto, infraestrutura adequada e tratamento 

assertivo e eficaz (KERBER; MELERE, 2017). 

O objetivo do estudo é avaliar a assistência de 

enfermagem em gestantes com desordens hipertensivas, 

analisando o que está disponível na literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Optou-se pelo método de revisão integrativa da literatura, 

com base em material já elaborado, constituído por artigos 

científicos. Foi realizado a busca nas bases de dados digitais, 

Lilacs, Scielo e Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, no 

período de setembro a outubro de 2019.  

Os critérios de inclusão estabelecidos para a presente 

revisão foram: artigos publicados entre os anos de 2014 a 2019, 

nos idiomas português e inglês, que encontravam-se completos 

e disponíveis eletronicamente. Para critérios de exclusão foram 

os textos não disponíveis na íntegra, estarem fora do limite de 

tempo proposto, estarem fora da temática em questão. 

A partir dos critérios adotados, foram encontrados 25 

artigos, onde foram retirados 4 artigos por não descreverem 
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adequadamente o níveis tensionais em pacientes com 

hipertensão gestacional, 4 por não estarem disponíveis para 

leitura completa, dificultando o entendimento sobre o tema e 5 

por trazerem poucas características sobre o tema principal, por 

fim, sendo utilizado 14 artigos para elaboração desta revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Para resultados e discussões,os artigos foram organizados 

em uma tabela de forma crescente de acordo com o autor, ano 

de publicação, título e objetivo. 

 
Tabela 1: Sintetização dos artigos com autor, ano, título e objetivo. 

Autor Título Objetivo 

MARTINEZ et 

al., 2014 

Características 

clínicas e 

laboratoriais de 

gestantes com pré-

eclâmpsia versus hip

ertensão gestacional 

Comparar as 

características 

clínicas e 

laboratoriais, os 

resultados maternos 

e perinatais de 

gestantes com pré-

eclâmpsia versus 

hipertensão 

gestacional. 

TANURE et 

al., 2014. 

Manejo da crise 

hipertensiva em 

gestantes. 

O objetivo do 

presente estudo é 

realizar revisão na 

literatura médica 

acerca das novas 

evidência nas 

condutas emrelação 
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às crises 

hipertensivas na 

gestação e quando 

os valores tensionais  

elevados devem ser 

abordados   

farmacologicamente. 

TOMASINI et 

al., 2014 

Tratamento de 

hipertensão 

gestacional grave na 

urgência: revisão de 

diretrizes 

O objetivo desse 

artigo visa revisar as 

diferentes 

abordagens no 

tratamento agudoda 

hipertensão  na 

gestante na sala  de 

emergência, 

estabelecendo 

relações entre 

algumas diretrizes 

relacionadas às 

doenças 

hipertensivas 

gestacionais. 

MACEDO et 

al., 2015  

Obesidade e Pré-

Eclâmpsia 

O objetivo do estudo 

foi avaliar, por meio 

de revisão 

sistematizada, os 

dados da literatura 

referentes à inter-

relação da Pré-

Eclâmpsia com a 

obesidade, a relação 
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do índice de massa 

corpórea (IMC) pré-

gestacional e o 

ganho de peso 

excessivo com a 

gravidade da doença 

e a existência de 

fatores preditores. 

AQUINO; 

SOUTO, 

2015 

Problemas 

gestacionais de alto 

risco comuns na 

atenção primária 

Revisar conjunto de 

problemas que 

podem agregar risco 

à gravidez, entre os 

mais frequentemente 

encontrados no 

contexto da atenção 

básica de saúde. 

POZZA et al., 

2016 

Crise hipertensiva 

gestacional 

Como objetivo desse 

capítulo, vamos 

enfatizar o 

diagnóstico e 

tratamento na 

urgência em frente a 

essas situações para 

diminuir desfechos 

desfavoráveis 

materno-fetais. 

PRADO; 

SILVA, 2017 

Uso do monitoração 

ambulatorial do 

pressão arterial dos 

distúrbios 

A pesquisa pretende 

fornecer informações 

pertinentes sobre o 

auxílio da MAPA no 

contexto da 
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hipertensivos 

gestacionais  

assistência à 

gestante com 

distúrbio 

hipertensivo, por 

meio de pesquisas 

bibliográficas, 

considerando 

autores renomados 

nacionais e 

internacionais nessa 

temática. 

OLIVEIRA et 

al., 2017 

Assistência de 

enfermeiros na 

síndrome 

hipertensiva 

gestacional em 

hospital de baixo 

risco obstétrico. 

 O presente estudo 

tem por objetivo 

analisar 

a assistência de 

Enfermeiros às 

Gestantescom 

síndrome  

hipertensiva, em 

um hospital de 

baixo risco obstétrico

. 

ERRICO et 

al., 2017 

O trabalho do 

enfermeiro no pré-

natal de alto risco sob 

a ótica das 

necessidades 

humanas básicas. 

Analisar o trabalho 

do enfermeiro no pré-

natal de alto risco na 

atenção secundária, 

considerando os 

problemas de 

enfermagem e as 

necessidades 
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humanas básicas 

das gestantes. 

KERBER; 

MELERE, 

2017 

Prevalência de 

síndromes 

hipertensivas 

gestacionais em 

usuárias de um 

hospital no sul do 

Brasil 

O objetivo deste 

trabalho foi estimar a 

prevalência de 

síndromes 

hipertensivas 

gestacionais e 

descrever osfatores 

de risco maternos e 

fetais. 

SBARDELOT

TO,et al., 

2018 

Características 

definidoras e fatores 

associados à 

ocorrência das 

síndromes 

hipertensivas 

gestacionais 

identificar as 

características 

definidoras e os 

fatores relacionados 

em Síndromes Hipert

ensivas 

Gestacionais. 

RIBEIRO et 

al., 2018 

Perfil 

sociodemográfico e 

clinico de mulheres 

com síndrome hellp 

Descrever a 

caracterização sócio-

demográfica e clínica 

de mulheres com sín

drome HELLP 

LIMA et al., 

2018 

Perfil 

socioeconômico e 

clínicode gestantes 

com Síndrome  

Hipertensiva 

Gestacional 

conhecer o perfil 

socioeconômico e 

clínico de gestantes 

com Síndrome 

Hipertensiva 

Gestacional. 

THULER et 

al., 2018 

Medidas preventivas 

das síndromes 

identificar 

as medidas preventiv
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hipertensivas da 

gravidez na atenção 

primária 

 

as 

das Síndromes Hiper

tensivas 

da Gravidez na Aten

ção Primária. 

BORGES et 

al., 2019 

Pre-

eclampsia/Eclampsia 

A presente revisão 

adota uma 

abordagem geral 

focada em aspectos 

de interesse prático 

no atendimento 

clínico e obstétrico 

dessas 

mulheres. Assim, 

explora a etiologia 

ainda desconhecida, 

os aspectos atuais 

da fisiopatologia e do 

diagnóstico, a 

abordagem para a 

previsão da doença, 

seus resultados 

adversos e 

prevenção. 

 

A classificação das doenças hipertensivas na gestação, 

de acordo com Sbardelotto et al. (2018), estão divididas em: 

hipertensão crônica, pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia sobreposta 

à hipertensão crônica e hipertensão gestacional. 

A hipertensão na gestação é uma doença com muitas 

formas de apresentação e a prevenção de suas complicações 
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compreende cuidados antes mesmo da concepção (TOMASINI 

et al., 2014). 

 De acordo com Martinez et al. (2014) e Macedo et al. 

(2015), a causa exata da PE é desconhecida, os processos 

fisiopatológicos subjacentes a essa doença ocorrem em dois 

estágios. Sendo o primeiro caracterizado pela redução da 

perfusão placentária, possivelmente relacionada com a 

placentação anormal, deficiente invasão trofoblástica e 

remodelação inadequada das artérias espiraladas. O segundo 

estágio refere-se a manifestações maternas sistêmicas que 

convergem para alteração da função vascular, o que pode 

resultar em danos em múltiplos órgãos.  

Há maior risco de pré-eclâmpsia em gestantes com 

hipertensão crônica, sendo que, nesses casos, o prognóstico 

materno-fetal é agravado. O início súbito de proteinúria deve 

atentar para o diagnóstico. Alguns achados clínicos e testes 

laboratoriais auxiliam no diagnóstico, como por exemplo: 

alterações de contagem plaquetária e de marcadores de função 

hepática, uma vez que esses exames são úteis no diagnóstico 

de síndrome HELLP; oligúria e níveis elevados de hemoglobina 

e hematócrito (indicativos de hemoconcentração), sugestivos 

de pré-eclâmpsia; e níveis séricos elevados de ácido úrico (≥5,5 

mg/dL) ou aumento súbito dos níveis séricos de creatinina 

(TOMASINI et al.  2014). 

A eclampsia é quando está associada a ocorrência de 

convulsões, pode ocorrer antes, durante ou após o parto em 

geral até 48h de puerpério. As taxas de mortalidade podem 

chegar a 30% (LIMA et al., 2018). 

A tabela 2 apresenta os critérios utilizados por  Tomasini 

et al. (2014) para descrever uma gestante com pré-eclâmpsia 

grave. A Síndrome HELLP (Hemólise, Enzimas hepáticas 
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alteradas e Trombocitopenia) faz parte deste paradigma. 

Acomete aproximadamente 5% das mulheres com pré-

eclâmpsia, podendo progredir rapidamente para uma condição 

ameaçadora da vida da gestante e do feto. A trombocitopenia 

pode chegar a menos de 40.000 plaquetas e o LDH pode passar 

de 1000UI/dL. É comum a presença de esquizócitos no 

esfregaço sanguíneo.  

 
Tabela 2 – Critério de gravidade para pré-eclampsia 

Critérios de Gravidade Parâmetros Clinicos e 

Laboratoriais 

Período de apresentação 

PA sistólica 

PA diastólica 

Sinais Premonitórios 

 

Oligúria 

LDH/AST/ALT 

Proteinúria 

 

Trombocitopenia 

Sinais de Hemólise 

 

Creatina sérica 

situação fetal não tranquilizadora 

CIVD 

Idade gestacional < 35 semanas 

>/= 160mmHg 

>/+ 110 mmHg 

Distúrbios visuais, dor epigástrica, 

hiperreflexia, cefaleia. 

<500ml/24h 

Dobro do valor basal 

>3g/24h 

>2g/24h(2 ou 3 +) 

(<100.000/mm3 plaquetas) 

Esquizócitos, Hiperbilirrubinemia, 

aumento de LDH 

>1,2mg/dL 

Fonte:(TOMASINI et al., 2014) 

Legenda: PA: Pressão arterial; CIVD: Coagulação intravascular 

disseminada. LDH: lactato desidrogenase;AST: aspartato transaminase; 

ALT: alanina transaminase. 

 

Compete aos enfermeiros obstetras, seja no nível 

primário ou qualquer outro nível do cuidado com gestantes, a 

realização do pré-natal com ênfase na identificação de 
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situações que agravam a saúde e a realização de planos de 

cuidados individuais, tendo em vista o controle da evolução da 

patologia. A assistência possui extrema relevância na 

prevenção da morbimortalidade materna e perinatal, visto que 

a pressão alta na gravidez, até então, não pode ser evitada, 

enquanto o óbito materno pode ser impedido na maioria das 

vezes (PRADO; SILVA, 2017). 

Segundo Oliveira et al. (2017) o profissional de 

enfermagem possui diferencial neste cuidado, como autonomia 

e senso crítico, além do conhecimento técnico-científico, que 

quando somados a uma equipe multiprofissional torna 

o trabalho dinâmico e resolutivo. 

Considerando que a única forma de diagnosticar e 

controlar a hipertensão arterial é aferindo a pressão arterial 

(PA), sabendo-se que há significativas diferenças entre a 

medida casual (valores obtidos por medidas no consultório) e a 

medida no domicílio, os métodos que se utilizam de aparelhos 

automáticos afastam diversos fatores que interferem nessa 

medida, como ansiedade hospitalar. A monitorização 

ambulatorial da pressão arterial (MAPA) é um dos métodos que 

possibilita o armazenamento de um grande número de 

medidas, além de afastar a influência do consultório(PRADO; 

SILVA, 2017). 

Tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento da 

hipertensão arterial, o uso da MAPA é um incremento 

fundamental para diminuir os agravos à saúde das gestantes 

hipertensas, pois permite uma excelente análise dos valores da 

pressão e, consequentemente, a correta interpretação e 

implementação da terapêutica, sendo capaz de permitir uma 

excelente análise de dados e, assim, o diagnóstico 

preciso(PRADO; SILVA, 2017). 
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Em linhas gerais, quando indicado, o tratamento 

medicamentoso pode ser iniciado por via venosa ou oral. No 

estudo de Tanure et al. (2014), ele mostra três drogas que são 

usadas classicamente no tratamento de crises hipertensivas na 

gestação: labetalol, nifedipina e hidralazina (Quadro 1). 

Em gestantes com crise hipertensiva, é comum ser 

prescrito Sulfato de Magnésio para profilaxia da ocorrência de 

eclâmpsia naquelas com pré-eclâmpsia grave. O uso 

concomitante dessa droga com a nifedipina deve ser manejado 

com extrema cautela devido à possibilidade de hipotensão 

grave, depressão miocárdica e da nifedipina poder potencializar 

e prolongar o efeito de bloqueio neuromuscular do sulfato de 

magnésio. Entretanto, em revisão retrospectiva realizada, o uso 

de nifedipina em mulheres com pré-eclâmpsia não aumentou o 

risco de complicações quando associada ao uso de Sulfato de 

Magnésio. O nitroprussiato de sódio deve ser reservado para 

situações em que a pressão sanguínea não pôde ser controlada 

com outras drogas (TANURE et al., 2014). 

 
Tabela 3 – Drogas usadas no tratamento da crise hipertensiva na gestante 

Droga Via Dose de 

início 

Dose de 

manutenção 

Dose 

máxima 

Duração 

do 

efeito 

Labetalol Ev 20mg em 

2min 

20 a 80mg 

em intervalos 

de 10min 

300mg 3 a 6h 

Hidralazina Ev 5mg em 2min 5 a 10mg em 

intervalos de 

20 a 40min 

30mg 12h 

Nifedipina Vo 30mg repetir a 

dose em 

30min 

120mg 2 a 4h 

Fonte: (TANURE et al., 2014). 
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 Corticóides devem ser administrados em gestantes com o 

diagnóstico de pré-eclampsia com idade gestacional entre 24-

34 semanas para acelerar a maturação pulmonar fetal e 

diminuir o risco de hemorragia cerebral no recém-nascido 

prematuro. As diretrizes recomendam o uso de duas doses de 

12mg de betametasona, intramuscular (IM), em um período de 

24 horas antes do parto (TOMASINI et al., 2014). 

 O sulfato de magnésio é recomendado para gestantes com 

pré-eclâmpsia grave ou em eclâmpsia, com o intuito de 

profilaxia para crise convulsiva e para abreviamento destas 

quando estabelecidas (TOMASINI et al., 2014). 

 Pozza (2016) diz que, embora a cura definitiva da HG seja 

a interrupção da gestação, é preciso avaliar minunciosamente 

as condições materno-fetais, como estabilização materna e 

idade gestacional maior ou igual a 37 semanas. 

 Para Pozza (2016), está indicada a antecipação do parto 

nos seguintes casos:Indicações maternas: hipertensão arterial 

mal controlada, plaquetopenia, agravamento da disfunção 

hepática e renal, sinais premonitórios graves e persistentes, 

descolamento prematuro de placenta, saturação<90% ou 

edema pulmonar irresponssivo a diurético e evolução para 

eclâmpsia. Níveis alterados de ácido úrico ou proteinúria não 

são indicações de interrupção da gestação.Indicações fetais: 

fluxo diastólico-final reverso na artéria umbilical à 

dopplerfluxometria, monitorização fetal não tranquilizadora ou 

natimorto. 

 

CONCLUSÕES  

 

Portanto, pode-se concluir e evidenciar que a assistência 

da enfermagem para gestantes é de grande importância, 



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM GESTANTES COM DESORDENS 

HIPERTENSIVAS UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

163 
 

principalmente para as que possuem desordens hipertensas, 

pois, com estes profissionais, é possível o melhor 

acompanhamento e aconselhamentos para com as gestantes 

no pré-natal. Visando sempre o bem-estar, a prevenção e o 

diagnóstico precoce de possíveis acometimentos materno-

fetais que podem ser evidenciados no presente artigo. 

Pode-se chegar a um melhor prognóstico quando as 

intervenções são feitas de maneira organizada, uniforme, 

particularizando a condição da paciente e a dinâmica do 

serviço. 

 É preciso atentar-se para um manejo adequado do quadro 

em que a gestante se encontra, visto que a cura definitiva de tal 

prognóstico só se dá com o fim da gestação, evitando assim 

desfechos não esperados tanto para o neonato quanto para a 

puérpera. 

 Mesmo trabalhando com uma doença complexa e 

desafiadora os resultados deste estudo oportunizaram 

conhecer características que definem as Síndromes 

Hipertensivas Gestacionais e suas evoluções. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AQUINO; SOUTO. Problemas gestacionais de alto risco comuns na 
atenção primária. Bvs, Minas Gerais, 25 de Jan. de 2015. Disponível em: < 
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-774707>. Acesso em: 20 
de Nov de 2019. 
BORGES, V. T. M. et al. Pré-eclâmpsia/Eclâmpsia. Scielo, Rio de Janeiro, 
27 de jun. de 2019. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
72032019000500318>. Acesso 29 de set. de 2019. 
ERRICO .et al. O trabalho do enfermeiro no pré-natal de alto risco sob a 
ótica das necessidades humanas básicas. Scielo, Belo Horizonte, 11 maio 
de 2017. Disponível em:> http://www.scielo.br/pdf/reben/v71s3/pt_0034-
7167-reben-71-s3-1257.pdf>. Acesso em 20 de Nov. de 2019. 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-774707
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032019000500318
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032019000500318
http://www.scielo.br/pdf/reben/v71s3/pt_0034-7167-reben-71-s3-1257.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reben/v71s3/pt_0034-7167-reben-71-s3-1257.pdf


ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM GESTANTES COM DESORDENS 

HIPERTENSIVAS UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

164 
 

KERBER,G.F.; MELERE, C.Prevalência de síndromes hipertensivas 
gestacionais em usuárias de um hospital no sul do Brasil. Scielo, 
Bucaramanga, 11 de ago. de 2017. Disponível 
em:<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-
09732017000301899>. Acesso em: 02 de out. de 2019. 
LIMA, J. P. et al.Perfil socioeconômico e clínico de gestantes com 
Síndrome Hipertensiva Gestacional. Revista Rene,Ceará,25 de jul. de 
2018. Disponível 
em:<http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/33813/pdf_1>. Acesso em: 24 
de set. de 2019. 
MACEDO, L.O. et al. Obesidade e pré-eclâmpsia. Bvs,Rio de Janeiro, 
2015. Disponível em:<http://files.bvs.br/upload/S/0100-
7254/2015/v43n2/a4970.pdf>. Acesso em: 21 de set. de 2019. 
MARTNEZ, N. F. et al. Características clínicas e laboratoriais de gestantes 
com pré-eclâmpsia versus hipertensão gestacional.Scielo, Rio de Janeiro, 
26 de Ago. de 2014. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
72032014001000461>. Acesso em: 23 de set. de 2019. 
OLIVEIRA, G. S. et al. Assistência de enfermeiros na síndrome 
hipertensiva gestacional em hospital de baixo risco obstétrico.Bvs, Bahia, 
Ago de 2017. Disponível em: 
<https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/bde-31392>. Acesso em: 
12 de Nov de 2019. 
POZZA, L. V. et al. Crise hipertensiva gestacional. Bvs, Porto Alegre2016. 
Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-
882968>. Acesso em: 19 de set. de 2019. 
PRADO, P. F; SILVA, S.S.B.E . Uso da monitoração ambulatorial da 
pressão arterial nos distúrbios hipertensivos gestacionais.ABCS Health 
Sciences, São Paulo, 10 de maio. De 2017. Disponível 
em:<https://www.portalnepas.org.br/abcshs/article/view/1011>. Acesso em: 
29 de set. de 2019. 
RIBEIRO, J. F. et al . Perfil sociodemográfico e clinico de mulheres com 
síndrome hellp. Bvs, Piauí, Dez de 2018. Disponível 
em:<https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/bde-31962> Acesso 
em: 12 de Nov de 2019. 
SBARDELOTTO, T. et al. Características definidoras e fatores associados 
á ocorrência das síndromes hipertensivas gestacionais. Bvs, Curitiba 2018. 
Disponível em:<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-
974981>. Acesso em 19 de set. de 2019. 
TANURE, L. M. et al. Manejo da crise hipertensiva em gestantes. Bvs,Belo 
Horizonte, ago de2014. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/0100-
7254/2014/v42n4/a4589.pdf>. Acesso em 23 de set. de 2019. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-09732017000301899
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-09732017000301899
http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/33813/pdf_1
http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2015/v43n2/a4970.pdf
http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2015/v43n2/a4970.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032014001000461
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032014001000461
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/bde-31392
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-882968
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-882968
https://www.portalnepas.org.br/abcshs/article/view/1011
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/bde-31962
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-974981
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-974981
http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2014/v42n4/a4589.pdf
http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2014/v42n4/a4589.pdf


ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM GESTANTES COM DESORDENS 

HIPERTENSIVAS UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

165 
 

THULER, A. C. M.C. et al. Medidas preventivas das síndromes hipertensivas 
da gravidez na atenção primária. Bvs, Recife, abr de 2018. Disponível em: 
<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/234605/
28678>. Acesso em 12 de Nov de 2019. 
TOMASINI, F. S. et al. Tratamento de hipertensão gestacional grave na 
urgência: revisão de diretrizes. Bvs, 2014. Disponível em: 
<http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/882898/tratamento-de-
hipertensao-gestacional-grave-na-urgencia-revisao_PKm8JSy.pdf>. 
Acesso em: 23 de set. de 2019.

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/234605/28678
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/234605/28678
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/882898/tratamento-de-hipertensao-gestacional-grave-na-urgencia-revisao_PKm8JSy.pdf
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/882898/tratamento-de-hipertensao-gestacional-grave-na-urgencia-revisao_PKm8JSy.pdf


ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA FRENTE ÀS INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS DO 

TRABALHO DE PARTO E PARTO: REVISÃO NARRATIVA 

166 
 

CAPÍTULO 9 
 

ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA FRENTE ÀS 
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS DO 

TRABALHO DE PARTO E PARTO: REVISÃO 
NARRATIVA 

 

Maria Denise Cavalcante CARDOSO1 

Beatriz de Castro MAGALHÃES1 

José Gerfeson ALVES2 

Maria Juscinaide Henrique ALVES3 

Emanuelly Vieira PEREIRA4 

1Enfermeira pela Universidade Regional do Cariri-Unidade Descentralizada de Iguatu 
(URCA/UDI);2Acadêmico de enfermagem da Universidade Regional do Cariri-Unidade 

Descentralizada de Iguatu (URCA/UDI);3Enfermeira, Mestre em Enfermagem pela 
Universidade Regional do Cariri,  Professora substituta da Universidade Regional do Cariri 

(URCA);4Enfermeira, Mestre em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri, 
Professora Temporária da Universidade Regional do Cariri-Unidade Descentralizada de Iguatu 

(URCA/UDI). 
e-mail:mariadenise2018@outlook.com 

 

RESUMO: A gestação é considerada um processo fisiológico, 
que provoca alterações psicológicas, hormonais e físicas, 
modificações complexas e individuais. Intercorrências clínicas e 
obstétricas podem acometer seu percusso evoluindo para 
desfechos desfavoráveis a saúde materna e fetal, o que requer 
uma assistência pautada nos princípios da integralidade, pré-
natal qualificado, acolhimento humanizado com classificação 
de risco obstétrico, identificação e prevenção precoce de 
complicações. Objetivou-se caracterizar a assistência em 
saúde as intercorrências clínicas e obstétricas e seus desfechos 
no trabalho de parto e parto. Trata-se de revisão narrativa da 
literatura, desenvolvida de setembro de 2018 a julho de 2019. 
A busca de dados ocorreu nas bases de dados MEDLINE, 
LILACS, CINAHL, ScIELO, IBECS, 
BDENFeGoogleacadêmico.Utilizou-sea estratégia de 
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busca:pregnantwomen AND obstetric labor complicationsAND 
pregnant hospital care. Foram selecionados11 estudos para 
compor a amostra final. Os dados obtidos foram avaliados na 
íntegra, sendo extraídos conteúdos que respondessem ao 
objetivo de estudo. Esses foram analisados de forma 
interpretativa e discutidos conforme a literatura. A assistência 
as intercorrências clínicas e obstétricas deve ocorrer desde o 
pré-natal utilizando o acolhimento com classificação de risco 
obstétrico, estas consideradas ferramentas indispensáveis para 
a identificação precoce de agravos a saúde materna. A 
assistência pré-natal de qualidade e integral é apondata como 
estratégia de promoção e prevenção de complicações. A 
prevenção de intercorrências e desfechos desfavoráveis a 
saúde materno-fetal ocorre com a interdisciplinaridade dos 
setores e seviços constituídos de uma equipe multidisciplinar 
que realizeassistência resolutiva. O modelo de assistência 
obstétrica vigente necessita de mudanças com vistas ao 
acolhimento efetivo, integralidade e resolutividade.   
Palavras-chave: Mulher grávida. Complicações obstétricas do 
trabalho de parto. Cuidados hospitalares agrávidas.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O nascimento é o marco inicial do ciclo vital de um ser 

humano, representa a chegada de um novo membro familiar, 

historicamente o processo de parir esteve centrado na 

participação feminina no ambiente doméstico e familiar, as 

parteiras proporcionavam a parturiente os cuidados 

necessários ao nascimento. Com os avanços tecnológicos o 

trabalho de parto e parto sofreram intervenções como a cesárea 

e sua institucionalização (CAUS, 2012). 

Atualmente, a maioria dos nascimentos se concentram 

na unidade hospitalar local que tem por finalidade oferecer 
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condições adequadas para um parto seguro e livre de 

complicações a saúde materna e infantil (BRASIL, 2016). 

A gestação deve ser compreendida como um ciclo 

fisiológico de vida, contudo deve-se considerar que algumas 

mulheres estão propensas a desenvolverem complicações que 

eventualmente irão refletir no trabalho de parto e parto. Estas 

condições podem ser classisficascomo clínicas que discorrem 

sobre intercorrências preexistentes na gestação como: as 

infecções do trato urinário (ITU), síndromes hipertensivas, 

diabetes e anemias, o que reflete a necessidade de uma 

assistência integral e de qualidade; e intercorrências obstétricas 

que discorrem sobre a condição decorrentes de alterações 

como: placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, 

hemarrogias uterinas, entre outras (VARELA, 2017). 

A classificação de risco gestacional é um instrumento 

valiosopara as condutas a serem realizadas durante a 

assistência pré-natal. As gestações que exibem prognósticos 

desfavoráveis à saúde materna e fetal e assim necessitem de 

acompanhamento frequente com aparatos tecnológicos mais 

específicos é classificada como gestação de alto risco. Em 

contrapartida, as de risco habitual são caracterizadas como 

aquelas que não apresentam comorbidades, onde as taxas de 

mortalidade são baixas e não oferecem riscos a vida da mãe e 

feto. Essa classificação deve ser considerada para nortear a 

assistência obstétrica ofertada com vistas a prevenir 

complicações durante a gestação e o parto (BRASIL, 2012). 

O trabalho de parto caracteriza-se por uma série de 

processos que vão desde as contrações, apagamento do colo 

uterino, dilatação e nascimento, estando dividido emprimeiro 

período (fase de latência do trabalho de parto), Segundo 

período (fase inicial ou passiva) e terceiro período (nascimento 
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da criança até a expulsão da placenta e membranas). O parto 

diz respeito aos fenômenos mecânico e fisiológico que 

acarretam na expulsão do feto e seus anexos. Após esses 

eventos faz-se necessário o cuidado imediato tanto para a mãe 

com a finalidade de prevenir riscos de processos hemorrágicos 

e infecções; como para o bebê, com vistas a identificar 

precocemente possíveis complicações, assim como garantir a 

promoção da saúde integral (BRASIL, 2017). 

A assistência durante o trabalho de parto e parto devem 

ser abordadas desde a assistência pré-natal diante do histórico 

de vida, anseios, medos, sentimentos e desejos da gestante. 

Tudo isso fortalece o vínculo e confiança entre profissional e 

paciente, ainda com o objetivo de oferecer ao momento do 

parto, estratégias de cuidados integrais junto com a equipe 

multidisciplinar para que as intervenções adequadas sejam 

eficazes e considerem as situações de vulnerabilidade em 

saúde vivenciadas por cada mulher (BRASIL, 2016). 

Sendo um dos princípios que compõe a base estrutural 

do Sistema Único de Saúde, a integralidade é definida por um 

conjunto de ações e práticas que valorizam a humanização, a 

qualidade e o direito da sociedadea saúde de forma igualitária. 

Assim, práticas eficazes no setor saúde devem ser vistas 

constantemente como direitos do cidadão (COELHO, 2009).É 

manifesto que historicamente várias políticas públicas e 

portarias foram lançadas pelo ministério da saúde buscando 

alcançar a integralidade, a exemplo da Rede Cegonha e da 

Política Nacional de Humanização (FERNANDES; VILELA, 

2014;SILVA et al., 2018).  

No campo obstétrico a prática de serviços integrais se 

fazem necessárias enquanto estratégias de cuidado. 

ContudoSantos et al. (2016) apontaram que não há uma 
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consolidação prática das ações planejadas e escritas em um 

projeto tão grandioso. Um exemplo são as políticas de 

humanização que possuem em sua estrutura meios e ideais 

igualitários e com qualidade na atenção ao parto e nascimento 

e apresentam como barreiras a sua implementação efetiva as 

longas filas, superlotação de maternidades, falhas no 

acolhimento, ausência de materiais. 

Vista a necessidade de mudanças no panorama da 

assistênciaobstétrica integral e a importancia de identificar as 

intercorrências clínicas e obstétricas que acomentem mulheres 

e que podem acarretarem desfechos desfavoráveis asaúde de 

mãe e feto, justifica-se a realização deste estudo. 

Este estudo, possui relevância para as ações e serviços 

integrais no acompanhamento gestacional, com vistas a 

salçientar a importância daidentificação precoce das 

intercorrências clínicas e obstétricase sua repercução para a 

saude do binômio mãe-feto.  

Ainda permite trazer contribuições que suscitam o 

desenvolvimento de novos estudos para a idenficação de 

precoce dos fatores de risco por meio da assistência pré-natal 

qualitativa e resoluitva, constituindo a promoçãoeprevenção da 

saúde materna.  

Tendo em vista a problemática apresentada, esta 

pesquisa objetivou caracterizar a assistência em saúde as 

intercorrências clínicas e obstétricas e seus desfechos no 

trabalho de parto e parto.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de revisão narrativa da literatura realizada 

desetembro de 2018 a julho de 2019. 
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Segundo Carvalho (2017, p. 15) a revisão narrativa “não 

utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise 

crítica da literatura. A busca pelos estudos não precisa esgotar 

as fontes de informações. Não aplica estratégias de busca 

sofisticadas e exaustivas”. Assim, neste tipo de estudo os 

procedimentos de busca, seleção, análise e interpretação das 

informações envolvemà subjetividade dos autore.  

 A busca de dados foi realizada de março a maio de 

2019, de forma pareada e independente, nas bases de dados: 

Medical Literature Analyses and Retrieval (MEDLINE); 

Literatura Latino-americana em Ciências da Saúde (LILACS); 

Cumulative Index to Nursing Allied Health Literature (CINAHL); 

Scientific Eletronic Library Online (ScIELO); Índice Bibliográfico 

Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS) e Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF) e no buscador Google acadêmico. 

Utilizou-se o método de busca avançada, categorizando o título, 

resumo e assunto, onde se empregou a busca por meio dos 

descritores em ciências da saude (DeSC) cuja a estratégia de 

busca utilizou o operador booleano AND para a realização dos 

cruzamentos: pregnantwomen AND obstetric labor complication 

AND Pregnant hospital care. 

Foram estabelecidos como filtros para a busca: texto 

completo disponível para leitura na íntegra; idiomas em 

português, inglês e espanhol. Ressalta-se que não utilizou-se 

delimitação temporal de publicação dos artigos para aumentar 

a abrangêngcia da busca. 

Após a realização da busca procedeu-se a leitura dos 

títulos e resumos dos trabalhos identificados, onde foram 

considerados como critério de inclusão manuscritos que 

versassem sobre a temática em estudo. Os demais estudos 

foram excluídos por duplicação nas bases ou bibliotecas de 
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dados. Realizou-se a leitura dos títulos e resumos, sendo 

considerado como critérios de inclusão: pesquisas originais que 

respondam a pergunta de pesquisa e como critérios de 

exclusão: estudos não disponíveis para download gratuito, 

revisões de literatura, resumos, resenhas e relatos de 

experiência. 

 Foram encontrados a partir da aplicação dos 

cruzamentos nos meios eletrônicos (83) estudos.  Os 

cruzamentos foram submetidos a aplicação dos filtros a partir 

do qual se obteve 17estudos. Estes foram submetidos a leitura 

de titulo e resumo seguidos da aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão do qual se obteve11 estudos publicados, 

sendo noveartigos originais e dois manuais do Ministério da 

Saúde.  

Para sistematizar o processo de coleta de informações, 

utilizou-se um formulário próprio construído para a pesquisa 

que abordava os dados de identificação do documento 

analisado (título, autores, base de indexação, ano publicação, 

desenho metodológico) e os resultados referente ao objeto de 

estudo. 

Os dados obtidos foram analisados na íntegra, sendo 

extraídos os conteúdos que versassem sobre o objetivo de 

estudopara elaboração de síntese descritiva-interpretativa, 

apresentação dos dados de forma descritiva e discussão 

conforme a literatura científica pertinente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A abordagem metodológica utilizada contribuiu de forma 

significativa para o alcance da amostra final da pesquisa. A 

maioria dos estudos encontrados abordaram de forma conjunta 
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a necessidade da integralidade na assistência obstétrica desde 

o pré-nal ao parto e nascimento, bem como os desfechos das 

intercorrências clínicas e obstétricas frente a saúde materno-

infantil. 

Nota-se que os anos de publicação dos estudos incluídos 

variaram entre 2002 a 2017, sendo quequatro estudos se 

encontram nos últimos  cinco anos. O local da pesquisa com 

maior prevalência foi de estudos realizados no Brasil. Com 

relação ao delineamento metodológico cinco estudos são de 

caráter descritivo (SILVA, 2017; VIELLAS et al,2014; 

SERRUYS PEREIRA; NICACIO, 2014;FREITAS,2015; 

ANDRADE et al, 2017). 

A maioria dos estudos objetivou discutir os aspectos 

institucionais de humanização da assistência, além de 

evidenciar o conceito histórico do parto e avaliar a frequência 

de intervenções realizadas em um pré- natal de baixo risco 

(VEDRÚSLOCO; KRUEL, 2015; SILVA, 2017; VOGT et al, 

2011;PEREIRA; NICACIO, 2014).  

Com isso os manuais do Ministério da Saúde apontaram 

as caracteristicas de como deve ser realizado o acolhimento 

humanizado voltado aos aspectos culturais fundamentais que 

envolvem cada gestação, aprensentando a logística do 

programa de humanização desde sua criação, conceito, 

planejamento, inserção e legislação vigente (BRASIL, 2002; 

BRASIL, 2006). 

Contudo, ainda deve-se refletir que a assistência pré-

natal é considerada o atendimento essêncial para a realização 

da promoção e proteção da saúde materna, prevenindo 

possíveis agravos e permitindo a identificação precoce das 

intercorrências clínicas e obstétricas (BRASIL, 2002). 
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Ainda considerando o modelo de atenção a saúde em 

redes, a Rede Cegonha é instituda com o objetivo de ampliar e 

assegurar os direitos ao planejamento reprodutivo e a atenção 

humanizada a gestantes, no parto e puerpério, oferecendo 

mudanças nos índices epidemiológicos de mortalidade materna 

e infantil, além do combate a violência obstétrica vivenciada por 

mulheres no trabalho de parto, oferecendo uma linha de 

cuidados desde o nascimento que considera a assistência pré-

natal como porta de entrada dos serviços de saúde (BRASIL, 

2011; FREITAS; SILVA, 2015). 

O estudo de Errico et al. (2017) apresenta a assistência 

de enfermagem no pré-natal de alto risco, indicado por 

intercorrências clínicas, em que o enfermeiro traça o perfil de 

problemas de enfermagem frente a cada gestante. Os 

problemas mais prevalentes foram: excesso de peso, 

alimentação inadequada, falta de atividade física, dor e sono 

prejudicado, estando atrelados à intercorrências como 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes e anemia. As condutas 

do enfermeiro frente essas complicações se relacionam ao 

encaminhamento ao pré-natal de alto risco, assim como 

acompanhamento dos casos com a contra-referência, bem 

como orientações com relação as necessidades 

psicobiológicas e evolução das comorbidades. 

Em consonância com a busca pela qualidade da 

assistência pré-natal, salienta-se quea mesma deve discorrer 

sob a perspectiva de seis desfechos, sendo eles: número de 

consultas de pré-natal, vacina antitetânica (se necessária), 

prescrição de sulfato ferroso, procedimentos de exame físico, 

orientações educativas recebidas e exames realizados (exame 

comum de urina, glicemia, sorologiaanti-HIV, detecção de sífilis 

e ultrassonografia) (TOMASI et al., 2017). 
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Para o exame físico um acompanhamento detalhado é 

necessário para a identificação precoce de complicações que 

interfiram no desenvolvimento da gestação. Assim deve-se 

realizar a aferição da altura uterina e da pressão arterial, exame 

ginecológico, de mamas e da cavidade oral. Além disso, para o 

controle de intercorrências já existentes e prevenção de novas, 

o pré-natal deve contar com orientações educativas sobre 

alimentação e ganho de peso (TOMASI et al., 2017). 

Sobre as intercorrência obstétricas, Luz et al. (2014) 

abordam que podem ser evitadas com cuidado na gestação de 

qualidade, diagnóstico e tratamento precoce, conforme 

preconizado pelos protocolos nacionais, estaduais e municipais 

de atendimento ao pré-natal.  

Além disso, destaca-se que o fornecimento de 

informações relativas as intercorrências para as gestantes é de 

grande valia, posto que o acesso a informações pode refletir em 

acesso a assistênciaa saúde mais rápido mediante procura 

consciente da mulher pelo serviço de saúde. Além disso, 

representa oportunidade de relato oportuno da sintomatologia 

pela gestante aos profissionais de saúde (VITORIAL et al., 

2014). 

Vale ressaltar que a assistência à gestante deve ser 

pautada na identificação de fatores de risco e fatores 

condicionantes e determinantes do processo saúde-doença, 

mediante as perspectivas de prevenção e controlede agravos à 

saúde. Essa conduta se faz necessária, visto que a 

identidicação precoce é uma forma segura de prever situações 

agravantes que devem ser manejadas em tempo oportuno, 

evitando a evolução para conseqüências desfavoráveis a  

saúde materna e fetal/neonatal (VARELA et al., 2017). 
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Na perspectiva da atenção de qualidade as 

intercorrências clínicas e obstétricas da gestação, vale destacar 

a integralidade da assistência, como princípio norteador das 

práticas e serviços que compõe o Sistema Único de Saúde 

(SUS). No contexto do cuidado integral, a assistência à saúde 

deve interligar as ações de promoção, prevenção, cura e 

reabilitação; considerar as dimensões biológicas, psicológicas 

e sociais do indivíduo; e articular de forma contínua os 

diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde. Assim, 

aassistência integral ocorre quando há oferta de cuidados 

obstétricos de qualidade do pré-natal ao puerpério (ANDRADE 

et al., 2017; SILVA, ANDRADE, BOSI, 2014). 

Destaca-se que o trabalho de parto e parto tem passado 

por diversas transformações ao longo das décadas. Sua 

institucionalização provocou mudanças na assistência prestada 

à parturiente em um dos momentos de maior significado de sua 

vida, essas mudanças são expressivas como exemplo: de 

momentos que envolviam apenas parteiras para médicos, de 

não medicalização para medicalização, o protagonismo 

materno é substituído por medidas regradas como no caso das 

cesárias; o que vem caracterizando práticas desumanas 

(VENDRÚSCOLO; KRUEL, 2015). 

Nesse contexto o Ministerio da saúde (MS) institui 

através da portaria/GM n° 569, de 01/06/2000, o programa de 

humanização no pré-natal, parto e nascimento visando ofertar 

a assistência a gestante, ao recém-nascido, a mãe no período 

pós-parto, onde o mesmo tem como prioridades atuar na 

redução das taxas de mortalidade materna, peri e neonatal 

identificadas no país, promover melhorias na cobertura do 

acompanhamento pré-natal, parto, puerpério e neonatal, além 

de investimentos em amplas ações que contribuam na 
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capacitação dos profissionais e malhorias em programas para 

gestações de alto risco e de atenção a gestante (BRASIL, 

2000). 

Nessa perspectiva, criada em 2003 pelo MS, a Política 

Nacional de Humanização (PNH), tem como enfoque primordial 

a qualidade e a dignidade do cidadão, ainda exerce um papel 

gerencial na organização dos serviços de saúde. A PNH 

formulou mudanças tanto na cobertura assistêncial, bem como 

na infraestrutura e ambientação dos espaços disponibilizados 

para a assistência obstétrica, contribuindo para a assistência à 

mulher em toda sua integralidade (SILVA; SILVEIRA; 

MORAES, 2017). 

Quando se fala em humanizar no trabalho de parto e 

parto, faz-se necessária a participação de profissionais que 

sejam comprometidos com a ética e a dignidade da mulher 

levando em consideração sua autonomia e participação ativa 

no parto prevenção de discriminação e violência que possam 

violarseusdireitose autonomia (ANDRADE et al., 2017). 

É importante destacar que ainda há muitos desafios para 

a saúde e o controle da mortalidade materno-infantil 

considerando que em sua grande maioria possuem fatores 

evitáveis com a identificação precoce. Os indicadores de saúde 

representam uma fonte de embasamento para a formulação de 

meios resolutivos dentro da assistência e para que os 

programas tenham um conceito amplo de saúde materna e 

neonatal, garantindo assim, a integralidade na assistência 

(VIELLASet al., 2014). 

A prevenção de complicações ocorre prioritariamente 

pela assistência obstétrica de qualidade que perpassa ações 

intersetoriais, articulação dos serviços da rede de atenção à 

saúde capazes de identificar riscos, agravos e vulnerabilidades 
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que podem prejudicar o trabalho de parto e parto. Considerando 

que o modelo de atenção em redes, na saúde materno-infantil 

destaca-se a Rede Cegonha (RC) instituída pelo MS pela 

portaria n° 1.459, de 24 de junho de 2011, que visa com sua 

implementação assegurar o direito ao planejamento reprodutivo 

e a atenção humanizada a gestante, bem como o parto e 

puerpério, a proposta se estende a todo o território nacional, 

com ações direcionadas a mudança nos índices 

epidemiológicos, mortalidade materna e taxa de mortalidade 

infantil (BRASIL, 2011). 

A RC tem como prioridade reduzir a mortalidade materna 

e infantil, garantir o acolhimento humanizado, combater as 

violências obstétricas vivenciadas por mulheres em trabalho de 

parto e diminuir as práticas de mecanização do parto no Brasil, 

oferecendo uma linha de cuidados desde o nascimento. Deve 

considerar ainda a assistência pré-natal (caracterizado 

conforme o risco gestaciol alem: pré-natal de risco habitual e 

pré- natal de alto risco) como porta de entrada do serviço. 

Destaca-se assim que o acolhimento e a classificação de risco 

são garantias enfatizadas pela RC (BRASIL, 2014; FREITAS; 

SILVA, 2015). 

O acolhimento e a classificação de risco auxiliam na 

tomada de decisões por parte do profissional da saúde através 

da escuta ativa das queixas do paciente, associada à avaliação 

clínica pautada em protocolos e fundamentada em evidências 

(BRASIL, 2014). 

O protocolo de acolhimento e classificação de risco 

configura ferramenta de apoio à decisão clínica, com linguagem 

universal para as urgências obstétricas. Seu objetivo é 

identificação oportuna e em tempo hábil de casos críticos ou 

graves, possibilitando atendimento rápido e seguro de acordo 
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com o potencial de risco, com base em evidências, orientandoa 

sistematização para identificação de situações de ameaça à 

vida (BRASIL, 2014). 

Com a mesma iniciativa de qualificar e humanizar a 

assistência materna e infantil, reduzindo sua morbidade e 

mortalidade, foram criadas unidades de saúde denominadas de 

Centros de Parto Normal (CPN), implementadas pelo ministério 

da saúde no ano de 1999, destinadas a mulheres cuja gestação 

tem sua classificação como de baixo risco, ainda podem ser 

conhecidas como casa de parto por serem distintas do 

ambiente hospitalar e funcionarem como anexo da instituição 

(PEREIRA; NICACIO, 2014). 

Assim, percebe-se que a assistência integral à 

intercorrências clínicas e obstétricas do trabalho de parto e 

parto devem se iniciar desde as condutas do pré-natal, 

objetivando a identificação precoce de complicações e manejo 

oportuno. Além disso, a assistência obstétrica perpassou e 

perpassa grandes desafios para o alcance de ferramentas que 

auxiliassem na prestação de uma assistência de qualidade.  

Dessa forma, reforça-se a necessidade de práticas 

assistenciais resolutivas alicerçadas na humanização em todos 

os níveis de atenção à saúde, visto que o vínculo terapêutico 

permite identificação precoce de complicações. 

 

CONCLUSÕES  

 

Esta revisão narrativa da literatura permitiu evidenciar 

que a integralidade durante a assistência pré-natal é um meio 

importante na prevenção de agravos a saúde, bem como a 

identificação precoce de agravos que podem evoluir para 
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possíveis intercorrências clinicas e obstétricas e assim refletir 

nos desfechos durante o trabalho de parto e parto.  

Isso demonstra a problemática existente nos serviços de 

saúde ofertados, em que o setor obstétrico se torna insuficiente 

para atender mulheres no período gestacional decorrente de 

falhas em um modelo integral de saúde, acolhimento com 

classisficação de risco obstétrico, equipe multiprofissional 

habilitada, medidas necessárias para a promoção e prevenção 

de possíveis agravos relacionados a mortalidade materna e 

fetal. 

Ainda pode-se expressar a inter-relação existente entre 

a problemática da saúde mãe-feto nos serviços de saúde, onde 

o pré-natal iniciado de modo adequado e o acolhimento pautado 

em classificação de risco obstétricos se fazem necessários para 

a promoção da saúde e prevenção de agravos relacionados a 

morbimortalidade materna.  

Dessa forma a gestação deve ser entendida como um 

ciclo que possui fases que devem ser respeitadas, sendo as 

politicas de humanização uma rede de aparatos assistencias 

com o acolhimento e o pré-natal que integram a redução dos 

riscos durante o trabalho parto e parto.  

As políticas de humanização definem em seus objetivos 

os aparatos necessários para a rede de assistência, a fim de 

reduzir os riscos do parto institucionalizado, pontuando o 

compromisso com a qualidade de sua assistência, e priorizando 

a cobertura do acompanhamento pré-natal e a prioridade a 

diminuição das taxas de mortalidade materna, peri e neonatal.  

Ainda vale salientar que o modelo de integralidade na 

assistência obstétricano Brasil possui falhas importantes em 

relação a prevenção aos agravos decorrentes das 

intercorrências clínicas e obstétricas, demosntrando a baixa 
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resolutividade em relação a problemática e a necessidade de 

se implementar de forma efetivaas redes de atenção à saúde 

na assistência pré-natal.  

As limitações deste estudo relacionam-se a amostra dos 

estudos primários, apenas quatro estudos apresentaram a 

relação entre integralidade aassistência obstétrica com o 

acolhimento de gestantes e detecção das intercorrências 

clínicas e obstétricas, assim como com os defechos, o que 

requer maiores estudos e avaliações das estratégias utilizadas 

nos programas de saúde e na assistência obstétrica igualitária 

e integral. 

Aponta-se ainda a pequena quantidade de estudos 

dentre a amostra que descreviam de forma sistemática a 

assistência obstétrica frente as intercorrências clínicas e 

obstétricas, em detrimento da descrição de condutas pontuais. 

Dessa forma, sugere-se a realização de estudos que abordem 

sistematicamente a assistência, assim como a produção de 

estudos metodológicos para abordagem diretrizes para cada 

tipo de intercorrência que potencialize a assistência integral e 

humanizada, bem como a redução das consequências 

advindas das intercorrências clínicas e obstétricas. 

Desse modo a proposição de novos estudos em relação 

atemática se fazem necessários com vista a diminuir as 

intercorrências clínicas e obstétricas durante a gestação e 

parturição que ocasionam defechos contrários a saúde materna 

e fetal, propondo um modelo integral na área da saúde 

obstétrica. 
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RESUMO: A violência contra a mulher além de ser uma 
violação nos direitos humanos é um problema de saúde pública 
que ganha cada vez mais espaço mundialmente, podendo ser 
de natureza física, sexual, psicológica, doméstica e que esteja 
relacionada a diferença de gêneros. Com o decorrer dos anos 
medidas foram tomadas para resolver ou diminuir os dados 
relacionados a esse impasse como a criação da Lei 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), no entanto, essa 
problemática perpetua nos dias atuais. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, estima-se que um terço da população 
feminina já sofreu agressão, então a presente pesquisa tem por 
objetivo analisar a importância de como o atendimento pré 
hospitalar deve ser prestado a mulheres vítimas de violência. 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, onde foram 
considerados trabalhos publicados no período entre os anos de 
2014 a 2019. As bases utilizadas para a busca foram os bancos 
de dados: Biblioteca virtual Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO) e, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), onde foi 
possível selecionar 13 trabalhos para compor a amostragem. 
Com base nos estudos, observou-se a importância da 
assistência à saúde da mulher vítima de violência com a 
utilização de protocolos adequados às abordagens dos 
profissionais de atendimento pré hospitalar. 
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Palavras-chave: Assistência pré hospitalar. Violência contra a 
mulher. Saúde da mulher. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Ao observar fatos históricos é notório ver que a violência 

sempre fez parte da experiência humana, entretanto com o 

passar dos séculos esse impasse ainda ocupa lugar de 

destaques nas agendas políticas e de organizações nacionais 

e internacionais, responsáveis pelas iniciativas e propostas de 

atuações à prevenção, intervenção e garantia dos direitos 

humanos (SOUZA et al., 2015). 

  A violência contra a mulher é uma problemática de 

saúde pública em território nacional e internacional, podendo 

ser manifestada de diversas formas como física, psicológica, 

sexual e verbal. Um fato presente diante de dados, aponta que 

mulheres já sofreram agressão ou de parceiro íntimo, 

desconhecido que é comum em tentativas de assalto, 

acometendo assim, vítimas de diferentes classes como sociais, 

religião, idade e orientação sexual (PERALVA et al., 2016). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima-se, que cerca de um terço da população feminina já 

sofreu violência, maior parte sendo praticada em âmbito 

doméstico, estimativa apontando que 1 em cada 3 mulheres já 

sofreu agressão pelo parceiro denominando assim esse ato de 

agressão doméstica (VIEIRA et al., 2016). 

No Brasil, quase 2,1 milhões de mulheres são 

espancadas por ano, sendo 175 mil por mês, 5,8 mil por dia, 4 

por minuto e uma a cada 15 segundos. Em 70% dos casos, o 

agressor é uma pessoa com quem ela mantém ou manteve 

algum vínculo afetivo. As agressões são similares e 

recorrentes, acontecem nas famílias, independente de raça, 
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classe social, idade ou orientação sexual de seus componentes 

(BRASIL, 2006, p. 24). 

Existem uma rede de proteção que envolve os serviços 

de Pronto atendimento; setores de emergência e da assistência 

hospitalar; Serviços de saúde mental; Centro de referência de 

assistência social; Ministério público; Conselho tutelar; 

Delegacias da mulher; Vara da família; e Juizado de menores, 

aptos a proteger e assistir os indivíduos em sitação de violência 

diante de suas necessidades sociais e de saúde, minimizando 

as possíveis consequências decorrentes do ciclo de violência 

(PERALVA et al., 2016). 

Apesar de muito se falar desse problema de saúde 

pública, pouco se enfatiza em relação de como os profissionais 

de Pronto Atendimento e Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) devem agir diante de tal situação. Uma 

pesquisa realizada pelos estudantes da Universidade Estadual 

Santa Cruz destacou as poucas informações sobre tal assunto 

publicado em literatura. Assim, pautados nas informações em 

determinadas situações é que enfermeiros constroem suas 

representações, nos quais contribuem para a prática de 

cuidados (ACOSTA, 2019).   

De acordo com Vieira et al (2016), os profissionais de 

saúde são corresponsáveis pela produção e gerenciamento 

direto e indireto de um cuidado integral e humanizado, mesmo 

sendo a gestão do setor saúde nos municípios brasileiros, 

considerada assimétrica quanto à implementação, 

monitoramento e avaliação de políticas e instrumentos 

normativos. 

Integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), as 

unidades de emergência constituem um dos importantes 

setores de assistência, integrando uma organização 

privilegiada para a análide de dimensão da violência, uma vez 



ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR A MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA 

188 
 

que, nesses serviços, o fenômeno adquire visibilidade fazendo 

parte do processo de trabalho e da interação entre profissionais 

e clientela (SOUZA et al., 2015). 

Ao considerar as unidades de emergência como serviços 

sentinelas, os profissionais dessas unidades devem estar aptos 

a identificar e realizar os procedimentos e encaminhamentos 

relacionados aos casos de violência, especialmente no que se 

refere à notificação no Sistema de Vigilância a Violência e 

Acidentes (VIVA), do Ministério da Saúde. Esse sistema tem a 

finalidade de conhecer a dimensão e o perfil das causas 

externas atendidas, possibilitando aproximação da real 

situação, especialmente nos casos das lesões de menor 

gravidade, que não determinam morte ou internação, 

considerando o forte impacto desses eventos na saúde, assim 

como a alta demanda desses casos nas unidades de urgência 

(SOUZA et al., 2015). 

O desenvolvimento deste estudo justifica-se pela 

necessidade de se destacar a importância da preparação dos 

profissionais responsáveis pelo atendimento pré-hospitalar na 

recepção e cuidados prestados à mulher vítima de violência, 

diante de índices alarmantes de agressões, na perspectiva de 

um cuidado humanizado e resolutivo. 

Desse modo, o objetivo desse estudo é analisar a 

importância do atendimento pré hospitalar prestado a mulheres 

vítimas de violência.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para embasar cientificamente os resultados da pesquisa 

foi realizada uma revisão integrativa de literatura, que tem por 

intuito reunir e sintetizar os dados sobre um determinado 

fenômeno (SOARES et al., 2014). 
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Para a seleção dos artigos, foram considerados 

trabalhos publicados no período entre os anos de 2014 a 2019. 

As bases utilizadas para a busca foram os bancos de dados: 

Biblioteca virtual Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

O processo de elaboração dessa revisão foi constituído 

por seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão 

da pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão; 3) Identificação dos estudos pré-selecionados e 

selecionados; 4) categorização dos selecionados; 5) Análise e 

interpretação dos resultados; 6) Apresentação da síntese do 

conhecimento (DANTAS; GUEDES; OLIVEIRA, 2018). 

A busca na literatura ocorreu o período de setembro a 

outubro do ano 2019. A pesquisa dos artigos se evidenciou 

através do cruzamento dos seguintes Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS): 

1 -  Mulher vítima de violência; 

2 -  Atendimento Pré-hospitalar a mulheres vítimas de 

violência; 

3 - Protocolos de atendimento a mulheres vítimas de 

agressão; 

4 - Assistência de enfermagem a mulheres vítimas de 

agressão. 

Foram identificados 80 artigos na BVS e 20 na SciELO. 

Na etapa de triagem, 50 artigos foram analisados, onde 15 

foram excluídos com base na literatura do título e resumo e 35 

foram removidos por se apresentarem duplicados, restando 22 

artigos. Estes, por sua vez, foram submetidos à etapa de 

elegibilidade, na qual a leitura na íntegra foi determinante, 

sendo possível selecionar 13 trabalhos para compor a 

amostrage.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos selecionados foram codificados de A1 a A13, 

organizados por ordem crescente de acordo com o seu ano de 

publicação. Na tabela 1, os mesmos são detalhados conforme 

autoria, título do trabalho, ano e periódico de sua publicação.  

 

Tabela 1: Caracterização dos artigos científicos 

conforme autoria, título, ano e periódico de sua publicação.  

 

 

Códi

go 

  Autor Título Ano Periódico  

A1 SOUZA, C. 

S. et al., 
Notificação da 

violência infanto-

juvenil em Serviços 

de Emergência do 

Sistema Único de 

Saúde em Feira de 

Santana, Bahia, 

Brasil 

2015 SciELO 

A2 VIEIRA, 

L.J.S. et al., 

Protocolos na 

atenção à saúde de 

mulheres em 

situação de 

violência sexual 

sob a ótica de 

profissionais de 

saúde 

2016 SciELO 

A3 GARCIA, 

L.P. et al., 

Violência doméstica 

e familiar contra a 

mulher: estudo de 

casos e controles 

com vítimas 

atendidas em 

2016 SciELO 
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serviços de 

urgência e 

emergência  

A4 GARCIA, 

L.P. 

A magnitude 

invisível da 

violência contra a 

mulher 

2016 SciELO 

A5 

 

PERALVA, 

T. R. et al., 

Violência doméstica 

na percepção de 

enfermeiros de 

serviço de 

emergência  

2016 BVS 

A6 FAGUNDE

S, V. O. 

O atendimento às 

mulheres vítimas de 

violência sexual em 

unidades de 

emergência do 

Brasil  

2016 BVS 

A7 IBIAPINO, 

M. K. et al., 

Serviço de 

atendimento móvel 

de urgência 192: 

Violência contra a 

mulher 

2017 BVS 

A8 

 

 

ACOSTA, 

D. F. et al., 

Aspectos éticos e 

legais no cuidado 

de enfermagem às 

mulheres vítimas de 

violência doméstica    

2017 

 

SciELO 

A9 ACOSTA, 

D. F. et al., 

Representações 

sociais de 

enfermeiras acerca 

da violência 

doméstica contra a 

mulher: estudo com 

abordagem 

estrutural 

2018 SciELO 
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A10 

 

MORAIS, 

B. L. A. et 

al., 

Enfermagem de 

estratégia de saúde 

da família: 

Abordagem frente à 

mulher em situação 

de violência  

2018 BVS 

A11 SILVA, A. 

V. et al.,  

Conhecimento de 

acadêmicos de 

enfermagem acerca 

da violência contra 

a mulher 

2019 BVS 

A12 FRAZÃO, 

M. C. L. O. 

et al., 

Violência em 

mulheres com 

diagnóstico de 

depressão 

2019 BVS 

A13 

 

MEDEIRO

S, A. et al.,  

Violência física ou 

sexual contra a 

mulher no Piauí, 

2009-2016 

2019 BVS 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

De acordo com a análise dos estudos percebe-se que, 

01 trabalhos são do ano de 2015, 05 nos anos de 2016, 02 em 

2017, 02 pertencentes aos anos de 2018 e 03 são do ano de 

2019. Os dados são representados no gráfico 1.  
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Gráfico 1: Distribuição dos estudos, de acordo com os anos da 

publicação.  

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

O gráfico 1 mostra o desempenho de pesquisas 

realizadas sobre determinado assunto, demonstrando que 

apesar de poucas pesquisas, após o ano de 2016 houve 

declínio nos números, e que em 2019 o número saiu da 

constância em que se mantinha dos anos de 2017 e 2018. 

Das 13 publicações selecionadas, destaca-se que 07 

eram de abordagem qualitativa, 04 trabalhos eram descritivos 

retrospectivo 01 é no formato de revisão integrativa e apenas 

01 é na metodologia de estudos de caso. 

É de fundamental importância a publicação de pesquisas 

para que de possa identificar como de encontra o percentual de 

dados sobre a problemática. De acordo com Garcia (2016a), é 

evidente que as estatísticas sobre violência contra a mulher no 

Brasil revelam somente uma pequena porção de ocorrência de 
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fração de diversas formas de violência às quais as mulheres 

são cotidianamente submetidas.  

Ademais, destaca-se como encontra-se as visões dos 

profissionais ao passar dos anos sobre tal assunto e identifica-

se atualizações que possam ajudar cada vez mais a equipe de 

atendimento pré hospitalar na realização de prestação de seus 

atendimentos.   

Compreender a qualificação dos profissionais é 

importante para identificação da prestação de assistência com 

qualidade e humanização para as mulheres vitimas de 

violência, para que assim lacunas ainda existentes deixem de 

existir, visando o atendimento politicamente correto proposto 

por individuo e situação (ALBUQUERQUE; FAUSTINO; 

GOMES; FERREIRA, 2018). 

A OMS reforça a necessidade de melhorar a capacidade 

dos serviços de saúde para identificarem a violência doméstica 

contra a mulher e o risco de feminicídio. O encaminhamento 

adequado e oportuno da mulher agredida, e seu acesso aos 

serviços de segurança pública e justiça para a obtenção de 

medidas protetivas podem fazer a diferença entre a vida e a 

morte (GARCIA et al., 2016b). 

No entanto, também destaca-se a importância de  

analisar em como as formas de agressões vividas pelas 

mulheres está distribuída hoje na sociedade, ajudando a fazer 

com que os profissionais de atendimento pré hospitalar  e 

pronto atendimento estejam aptos a assistência.  

Analisando o Gráfico 2, acima, a violência doméstica, ou 

seja, a cometida em âmbito familiar se destaca como maior 

índice, apresentando 46% de prevalência. Em segundo lugar, é 

observado a predominância de pesquisas falando sobre a 

violência física e sexual, apresentado 31%. Já 23% 
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corresponde a violência em geral em que se enquadra a 

psicológica e verbal. 

 

Gráfico 2: Resultado das formas de agressões mais frequentes 
de acordo com a pesquisa realizada na literatura.  

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

Identificado como a temática mais destacada nas 

pesquisas, a agressão doméstica é citada por Peralva et al, 

(2016) após realizar uma entrevista com 15 enfermeiros 

especialistas, como a agressão realizada em ambiente 

domiciliar tendo como agressor principal o próprio companheiro. 

Apesar de sua complexidade diante das diversas formas 

como pode ocorrer, a violência doméstica pode ser atendida 

nos diversos níveis de assistência, devendo o profissional estar 

apto a prestar um atendimento efetivo. Todos os casos 

suspeitos ou confirmados de violência doméstica devem ser 

notificados, no intuito de favorecer a proteção dos indivíduos 
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que vivem em situação de violência, bem como de suas famílias  

(PERALVA et al., 2016). 

De acordo com Ibiapino et al (2017), grande parte desses 

eventos ocorrem em ambiente doméstico em momentos de 

conflitos emoncionais entre envolvidos, além, também de 

frequente intoxicação alcóolica ou por drogras como crak ou 

cocaína. 

As violências física e sexual foram apontadas como o 

segundo maior índice de prevalência durante a pesquisa dos 

trabalhos. Peralva et al (2016) ressaltam a definição da 

agressão física como a expressada por tapas, murros, 

mordidas, queimaduras, entre outros. Já a sexual, a que 

envolve manipulação da genitália, pornografia, exibicionismo, 

ato sexual com ou sem penetração. 

A análise dos mecanismos de trauma verificados nos 

atendimentos evidenciou um grande predomínio de ferimentos 

por espancamentos e por armas brancas, acompanhando um 

número total proporcionalmente elevado de lesões em 

segmento cérvico-cefálico e em membros. O modo de 

distribuição desses mecanismos, em especial a relativa 

raridade de ferimentos por arma de fogo, é uma característica 

desse tipo de sitação (IBIAPINO et al., 2017). 

A violência é um fenômeno bastante presente na nossa 

realidade atual e capaz de despertar diversos sentimentos em 

quem a vivencia diretamente ou convive com indivíduos em 

situação de violência, seja nas relações sociais ou no ambiente 

profissional. Nesse sentido, os enfermeiros, assim como todos 

os integrantes de uma equipe de saúde, vivenciam diversos 

sentimentos, incluindo revolta, impotência, tristeza e raiva, 

diante dos casos que adentram os serviços de emergências, já 

que esta é a porta de entrada do serviço de saúde hospitalar 

(PERALVA et al., 2016). 
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A assistência a mulher vítima de violência é algo que 

ultrapassa as habilidades técnico-cientificas dos profissionais 

da saúde (ACOSTA et al, 2018). A abordagem dos casos de 

violência exige uma prática profissional e social comprometida 

(SOUZA et al., 2015). 

Considerando as consequências imediatas da violência 

na saúde das mulheres, que as levem a recorrer aos serviços 

de urgência e emergência, e ainda que a enfermagem é a 

profissão corresponsável pelas ações de educação em saúde, 

que permanece 24 horas em contato com as clientes, seja 

durante a triagem hospitalar, seja nas unidades, frente a 

necessidade de internação é ímpar problematizar as 

competências éticas e legais que permeiam o processo do 

cuidar (ACOSTA et al., 2017). 

A equipe multiprofissional é responsável por prestar um 

atendimento de qualidade aos indivíduos em situação de 

violência, devendo estar capacitada e empenhada em 

solucionar o problema da melhor forma, com respaldo nos 

dispositivos legais e em protocolos que direcionem esse 

atendimento de forma efetiva (PERALVA et al., 2016). 

Abordagens interdisciplinares e multiprofissionais são 

formas que podem ser utilizadas para melhoraria da formação 

e consequentemente da assistência à vítima, dessa forma, o 

enfermeiro surge como um agente determinante para organizar 

e criar estratégias para atrair, manter e sensibilizar no sentido 

de uma atuação mais direta e humanizada a essas mulheres 

(SILVA et al., 2019). 

De Acordo com Fagundes (2016), atender os casos de 

vítimas violentadas é um desafio para os profissionais, 

especialmente os de enfermagem, pois, segundo estudos dos 

mesmos não há um modelo a ser seguido, somente 

recomendações gerais para a sua atuação. Os autores expõem 
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que o cuidado deve ser sempre voltado ao acolhimento, 

formando relações entre a enfermagem e o paciente, 

promovendo a sua segurança e sendo sempre rigoroso com os 

aspectos legais e o manio clínico a seres seguidos. 

A construção de protocolos municipais ou institucionais 

reflete os esforços dos gestores locais na implementação das 

políticas, no planejamento e monitoramento das ações 

favorecendo atividades  de gerenciamento, as articulações de 

saberes e práticas das diferentes categorias profissionais no 

sentido de efetivar as ações intersetoriais (VIEIRA et al., 2016). 

Para um bom atendimento, os serviços precisam 

compreender a situação das mulheres vítimas de violência 

proporcionar um atendimento de forma acolhedora, em bom  

ambiente, atuando nas principais demandas trazidas, como 

gravidez, lesões físicas, IST´s, entre outras. As descrições de 

atendimentos refletem a abordagem do acolhimento a 

qualidade, a agilidade e a resolução dos casos, auxiliando 

também na discussão desse problema dentro do serviço de 

saúde. A boa assistência prestada é medida pelo aumento da 

procura das mulheres por atendimento logo após a violência 

(FAGUNDES, 2016). 

Estudos como este não encerram a necessidade de 

investigação sobre o fenômeno, mas permitem levantar 

questionamentos acerca da dinâmica organizacional dos 

serviços de saúde e da responsabilidade dos gestores em 

incentivar a capacitação dos profissionais (ACOSTA et al., 

2018). 

Torna-se saliente, que as pesquisas são enriquecedoras, 

porém, observa-se necessidades de reforço de conteúdos para 

adoção de práticas voltadas a identificar e cuidar da mulher 

vítima de violência. Espera-se assim, que os resultados da 

temática violência contra mulher e os cuidados ganhem cada 
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vez mais visibilidade, na perspectiva da qualidade de vida, 

saúde, segurança e igualdade de gênero. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nos estudos, observou-se a importância da 

assistência à saúde da mulher vítima de violência com a 

utilização de protocolos adequados às abordagens dos 

profissionais de atendimento pré-hospitalar.  

No que diz respeito ao uso de protocolos nessa situação, 

a literatura apresenta incipiência na produção científica em 

estudos recentes. Contudo, destaca-se que o Ministério da 

Saúde disponibiliza protocolos de maneira geral orientando a 

acionar a policia quando houver lesões graves e risco de vida, 

realização da notificação compulsória e incaminhamento para o 

serviço indicado de acordo com a situação clínica. 

Também é imprescindível a utilização das notificações, 

contribuindo assim, para a visibilidade desse problema de 

saúde pública. Destaca-se a importância de o profissional de 

saúde ter conhecimento e estar sempre se capacitando na 

perspectiva de prestar um serviço de forma ética, focado na 

humanização e resolutividade.  

Portanto, é de fundamental importância o atendimento 

pré hospitalar às mulheres vítimas de violência para que as 

mesmas se sintam acolhidas em tal situação de vulnerabilidade, 

mostrando assim, que a equipe se capacita não apenas para 

fraturas, escoriações, traumas, etc, mas também pode e deve 

proporcionar acolhimento de qualidade, visando não apenas o 

estado físico em que a vítima se encontra, mas prestando um 

atendimento de forma holística.  
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RESUMO: A atuação do enfermeiro obstetra é indispensável, 
pois proporciona inúmeros benefícios à mulher e o recém-
nascido, como instrumento de humanização e qualificação da 
assistência, contribuindo para um nascimento acolhedor, 
tranquilo e saudável, os enfermeiros atuam com autonomia 
apoiados em um modelo humanista, através do planejamento e 
implementação de um plano de cuidado que contemple todas 
as necessidades das pacientes. Com o objetivo de analisar a 
atuação e a contribuição do enfermeiro obstetra na promoção 
do parto respeitoso, foi realizada uma revisão integrativa da 
literatura a partir de acesso online às bases de dados 
eletrônicas, no período de setembro a outubro de 2019. 
Evidenciou-se diversos fatores positivos acerca da atuação da 
equipe de enfermagem no cuidado às  parturientes, sendo a 
humanização e o respeito de maior relevância, tendo em vista 
seu potencial de menor índice de intervenções desnecessárias. 
O acompanhamento da enfermagem interfere positivamente 
durante o período gravídico, proporcionando informações, 
acolhimento, respeito, autonomia, devido os cuidados serem 
realizados a partir do conhecimento técnico e científico com 
foco na integralidade. Conclui-se que o enfermeiro obstetra é 
agente ativo na implementação de uma assistência humanizada 
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e segura que somam positivamente para a promoção de um 
parto respeitoso e humanizado, buscando modos de cuidar que 
contribuam para o protagonismo da mulher. 
Palavras-chave: Parto humanizado. Cuidados de 
enfermagem. Enfermagem materno-infantil. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A assistência ao parto sofreu grandes modificações 

historicamente, antes eram assistidos por parteiras em 

domicílios e com o tempo passou a ser realizado em ambiente 

hospitalar acompanhado por médicos. Neste modelo 

hospitalocêntrico surgiramalgumas intervenções como a 

realização da episiotomia, manobra de Kristeller, uso de fórceps 

e posições impostas pela equipe para a mulher parir 

(MEDEIROS et al., 2019). 

Desta forma, o parto hospitalar tirou a autonomia da 

mulher e a visão de um processo fisiológico e natural. Passou 

a ser agendado e realizado de forma eletiva, elevando os 

índices de cirurgias cesarianas e consequentemente de recém-

nascidos prematuros. Desde então, as mulheres lutam por um 

parto respeitoso, sem intervenções e a utilização das boas 

práticas no pré-natal, parto e puerpério (SOUZA et al, 2019). 

De acordo com a Resolução COFEN Nº 516/2016 é 

atribuição do Enfermeiro Obstetra, promover modelo de 

assistência, centrado na mulher, no parto e nascimento, em 

ambiente favorável ao parto e nascimento de evolução 

fisiológica, garantindo a presença do acompanhante de escolha 

da mulher, conforme previsto em Lei. Adotar práticas baseadas 

em evidências científicas como: oferta de métodos não 

farmacológicos de alívio da dor, liberdade de posição no parto, 

preservação da integridade perineal do momento da expulsão 
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do feto, contato pele a pele mãe recém nascido, apoio ao 

aleitamento logo após o nascimento, entre outras, bem como o 

respeito às especificidades étnico-culturais da mulher e de sua 

família. 

A Resolução também atribui aos enfermeiros a 

responsabilidade de avaliar todas as condições de saúde 

materna, clínicas e obstétricas, assim como as do feto.  Garantir 

atendimento à mulher no pré-natal, parto e puerpério por meio 

da consulta de enfermagem; avaliar as condições maternas e 

fetais, adotando tecnologias apropriadas na assistência e 

tomada de decisão, considerando a autonomia e protagonismo 

da mulher, e prestar assistência ao parto normal de evolução 

fisiológica e ao recém-nascido.  

Em 2016 o Ministério da Saúde lançou protocolo com 

Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação cesariana, com o 

objetivo de diminuir o número elevado de cesarianas 

desnecessárias, reforçando que quando é realizada sem 

justificativa, pode acarretar em morte materno-infantil (BRASIL, 

2016). 

Ainda nessa perspectiva, em 2017 o Ministério da Saúde 

publicou as Diretrizes para o Parto Normal, com o intuito de 

incentivar mudanças na prática clínica e promover uma 

assistência de qualidade durante o parto normal.  Ela foi criada 

em resposta a vários procedimentos realizados que têm sido 

questionados pela carência de evidências, pelo desconforto 

relatado pelas mulheres em relação à assistência recebida, e 

pelo questionamento do predomínio do profissional médico na 

assistência, com o fortalecimento dos 

enfermeirosobstétricoscomo atores importantes no processo 

assistencial. 
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A Rede Cegonha, que também foi instituída pelo MS no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), propôs a criação de 

uma rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito à 

atenção humanizada durante todo processo reprodutivo, e à 

criança o direito ao nascimento seguro e ao desenvolvimento 

saudável. Entre suas ações está à implementação do Centro de 

Parto Normal (CPN) que objetiva a garantia da condução da 

assistência ao parto de risco habitual, pós-parto fisiológico e 

cuidados com Recém-Nascido (RN) sadio (MEDEIROS, et al., 

2016). 

Os CPN foram criados com o intuito de obter a dignidade 

da mulher no cenário do parto, reduzir intervenções 

desnecessárias e promover uma mudança na prática clínica 

com princípios de humanização na assistência.   

São instituições em que as enfermeiras obstetras e 

técnicas de enfermagem podem contribuir, mais intensamente, 

para a qualificação do cuidado implicada em processos de 

autonomia das mulheres, caracterizado, entre outros aspectos, 

pela busca da participação ativa dessas durante o período 

parturitivo e pelo respeito à suas escolhas terapêuticas (SILVA; 

NASCIMENTO; COELHO, 2015). 

Nesse contexto compreende um cuidado qualificado 

aquele que prever profissionais capacitados, realização de 

intervenções mínimas baseadas em evidências científicas e 

humanização na assistência, entendendo que o parto é um 

processo singular, natural e fisiológico (SOUZA, et al., 2019). 

A importância e a responsabilidade das enfermeiras 

obstétricas no que diz respeito às suas atribuições, está voltada 

para que o processo de parturição se torne menos traumático e 

doloroso, favorecendo o processo fisiológico de parir e 

garantindo a dignidade humana (PILER et al., 2019). 
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Diante deste cenário, enfermeiro obstetra atua de forma 

imprescindível viabilizando o trabalho de parto e parto, tratando 

as mulheres com respeito oferecendo autonomia nas tomadas 

de decisões e orientações baseadas em evidências.O 

enfermeiro também deve proporcionar um ambiente acolhedor, 

permanecer presente durante o trabalho de parto, oferecer 

apoio psicológico e emocional, bem como alívio da dor através 

de métodos não farmacológicos como exercícios, massagens, 

banhos, deambulação e adoção de posições durante o trabalho 

de parto que  deixe a mulher confortável (SOUZA, et all, 2019). 

Por tanto, a atuação da equipe de enfermagem, como 

instrumento de humanização e qualificação da assistência 

torna-se imprescindível, pois contribui para um nascimento 

acolhedor, tranquilo e saudável (PILER et al., 2019). 

Esse estudo tem o objetivo de analisar a atuação e a 

contribuição do enfermeiro obstetra na promoção do parto 

respeitoso. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Optou-se pelo método de revisão integrativa da literatura, 

com base em material já elaborado, constituído por artigos 

científicos. Foi realizado a busca nas bases de dados digitais, 

PubMED, Scielo, Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, no 

período de setembro a outubro de 2019. Realizou-se uma 

busca sistemática utilizando os descritores “humanizing 

delivery” e “nursingcare”, mediados pelo operador booleano 

“and”. 

Os critérios de inclusão estabelecidos para a presente 

revisão foram: artigos publicados entre os anos de 2014 a 2019, 

nos idiomas português, inglês e espanhol, que se encontravam 
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completos disponíveis eletronicamente. Excluíram-se os artigos 

com mais de 5 anos de publicação, estudos duplicados, artigos 

que não abordavam os cuidados de enfermagem durante o 

trabalho de parto, e artigos que fugiam do tema estabelecido 

para elaboração deste estudo. 

A partir dos critérios adotados, foram encontrados 36 

artigos, dos quais foram excluídos 5 por estarem duplicados nas 

diferentes bases de dados, 3 por não estarem disponíveis na 

íntegra e 14 por não abordarem o tema principal, por fim, sendo 

utilizado 14 artigos para elaboração desta revisão.  

 

Figura 1.Fluxograma da seleção dos artigos  

36 registros identificados por 

meio de pesquisa no banco de 

dados 

↓ 

5 foram excluídos por serem 

duplicados 

↓ 

3 por não  estarem disponíveis 

na íntegra 
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↓ 

14 por não abordarem o tema 

principal 

↓ 

14 estudos incluídos na análise 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos selecionados foram organizados e descritos 

em tabela, apresentando as características dos artigos 

referentes: autoria, ano de publicação, país onde a pesquisa foi 

realizada e objetivo. 

 

Tabela 1. Análise dos artigos selecionados em relação à 

autoria, ano de publicação, país onde a pesquisa foi realizada 

e objetivo. 

Autores/Ano País Objetivo do 

estudo 

MEDEIROS et al., 

2019. 

Brasil Analisar as 

repercussões da 

utilização do plano 

de parto no 

processo de 

parturição. 
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MEDEIROS et al., 

2016. 

Brasil Analisar a 

assistência 

prestada em uma 

unidade de Pré 

parto/Parto/Pós-

parto de um 

hospital de ensino 

após a inserção de 

enfermeiras 

obstétricas. 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014. 

Brasil Refletir sobre os 

modelos 

obstétricos e 

neonatais e relatar 

princípios e 

fundamentos do 

modelo de 

assistência 

obstétrica e 

neonatal para a 

prática clínica 

baseada em 

evidências, com 

ênfase no direito 

ao acesso e na 

qualidade do 

cuidado às 

mulheres e aos 

bebês. 
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SILVA; 

NASCIMENTO e  

COELHO, 2015. 

Brasil Conhecer as 

práticas de 

cuidado utilizadas 

por enfermeiras 

implicadas nos 

processos de 

autonomia, 

dignificação e 

participação de 

mulheres durante 

o parto normal. 

CARVALHO et al., 

2014. 

Brasil Analisar o 

conhecimento das 

adolescentes e 

seus 

acompanhantes 

acerca de seus 

direitos enquanto 

usuárias de um 

centro obstétrico. 

Conselho Federal 

de Enfermagem 

(COREN), 2016. 

Brasil Normatiza a 

atuação e a 

responsabilidade 

do enfermeiro, 

enfermeiro 

obstetra e 

obstetriz na 

assistência às 

gestantes, 

parturientes, 

puérperas e 
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recém-nascidos 

nos Serviços de 

Obstetrícia, no 

centro de parto 

normal e nas 

casas de parto e 

demais locais 

onde ocorra essa 

assistência. 

SOUZA et al., 

2019. 

Brasil Refletir sobre a 

tecnologia 

apropriada a ser 

utilizada pelos 

enfermeiros 

generalistas e 

obstetras no 

processo do 

trabalho de parto 

humanizado. 

SANTANA et al., 

2019. 

Brasil Descrever as boas 

práticas de 

atenção ao parto e 

as intervenções 

obstétricas, 

realizadas por 

enfermeiras 

residentes em 

obstetrícia, 

durante a 

assistência ao 

parto de risco 



ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO OBSTETRA NA PROMOÇÃO DO PARTO 

RESPEITOSO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

213 
 

obstétrico habitual, 

em uma 

maternidade 

pública de 

Salvador. 

MSELLE et al., 

2018. 

Tanzânia Explorar as 

percepções e 

práticas de 

profissionais de 

saúde qualificados 

em humanizar o 

parto na Tanzânia, 

identificando as 

barreiras e 

facilitadores 

atuais. 

PILER et al., 2019. Brasil Analisar as 

evidências 

científicas acerca 

dos fatores que 

determinam os 

cuidados de 

Enfermagem à 

mulher em 

processo de 

parturição. 

MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017. 

Brasil Sintetizar e avaliar 

sistematicamente 

a informação 

científica 

disponível em 
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relação às práticas 

mais comuns na 

assistência ao 

parto e ao 

nascimento 

fornecendo 

subsídios e 

orientação a todos 

os envolvidos no 

cuidado, no intuito 

de promover, 

proteger e 

incentivar o parto 

normal 

SALAZAR, O.A.B., 

2016. 

Colômbia Permitem o 

desenvolvimento 

da ciência da 

enfermagem, o 

que é pertinente 

devido às 

mudanças no 

tempo, no 

contexto e nas 

pessoas 

estabelecer o 

significado do 

cuidado 

humanizado na 

experiência das 

pessoas que 

participam dele 
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como pacientes, 

familiares ou 

enfermeiros. 

ÀVILA, V.C.M., 

2014. 

Brasil Identificar, analisar 

e caracterizar as 

tecnologias não 

invasivas 

empregadas por 

enfermeiras 

obstétricas no 

cuidado a 

parturiente. 

POSSATI, et al., 

2017. 

Brasil Conhecer os 

significados 

atribuídos ao parto 

humanizado por 

enfermeiras de um 

centro obstétrico. 

 

A análise deu-se a partir da leitura dos artigos 

selecionados, ficando claro a importância do enfermeiro no 

âmbito da assistência à parturiente, desde o pré-natal, 

estabelecendo um vínculo que deve ser continuado até o 

puerpério. 

De acordo com Medeiros et al (2019), a humanização 

surge da tentativa de reforçar os princípios da integralidade, 

equidade e acessibilidade, preconizados pelo SUS.  

Por isso que a presença do enfermeiro durante o 

processo do parto e puerpério é de fundamental importância 

visto que, suas habilidades estão focados no cuidado, 

acolhimento da parturiente e sua família, oferecendo apoio 
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físico e emocional, reconhecendo os momentos críticos em que 

suas intervenções são necessárias para assegurar o bem-estar 

da gestante e do recém-nascido (POSSATI et al, 2017). 

De acordo com Ávila (2014), no acolhimento com 

classificação de risco obstétrico, o enfermeiro assume um papel 

singular, pois lá é avaliado as condições de saúde materna e 

fetal, realizando orientações necessárias, esclarecendo 

dúvidas, retirando medos e anseios, compreendendo as suas 

expectativas e de seus familiares.  

Possatti et al (2017) em seu estudo relata que o 

acolhimento e as orientações fornecidas são meios de 

humanização importantes ao cuidado prestado, não só para as 

mulheres, com também para seus familiares. Além disso, tende 

a facilitar a relação da gestante com os profissionais que irão 

assisti-la. 

Também proporciona tranquilidade a mulher, a presença 

do acompanhante de sua escolha, orientações sobre o trabalho 

de parto e os procedimentos que serão adotados, a liberdade 

de movimentos, a escolha da posição, são procedimentos 

indispensáveis, dando a mulher a autonomia contribuindo para 

o protagonismo e empoderamento da mulher e para a 

humanização do parto (CARVALHO et al, 2014).  

Outras estratégias adotadas pelas enfermeiras obstetras 

são os métodos não farmacológicos utilizados para o alívio da 

dor, são elas: massagens em região lombar, imersão em água 

morna, estimular a deambulação e posicionamento livres. 

Compreende-se que estes métodos, promovem uma resposta 

satisfatória quanto ao relaxamento, diminuindo a dor e 

ansiedade causada pelo momento (SOUZA et al, 2019). 

A assistência de enfermagem nos CPN é centrado no 

modelo de assistência humanista, tendo um cuidado 
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individualizado, flexível onde a mulher é a protagonista, 

utilizando tecnologias não invasivas de cuidado e estimulando 

o vínculo afetivo familiar e do binômio mãe e filho. (SANTANA 

et al, 2019). 

Portanto, nos CPN, tanto a assistência ao recém-nascido 

como à mulher são inteiramente realizados pelo enfermeiro 

obstetra. Nele os enfermeiros podem atuar com autonomia e 

eficiência, e respaldadas por lei. De acordo com a Resolução 

COFEN nº 0516/2016, no Art. 1º, normatiza a atuação e a 

responsabilidade do enfermeiro, enfermeiro obstetra e obstetriz 

na assistência às gestantes, parturientes, puérperas e recém 

nascidos nos Serviços de Obstetrícia, no centro de parto normal 

e nas casas de parto e demais locais onde ocorra essa 

assistência. 

Infelizmente sabe-se que ainda existem hospitais e 

maternidades que restringe as mulheres em seus leitos, adotam 

práticas intervencionistas e invasivas de primeira escolha 

durante a assistência. Essas medidas prejudicam a maneira 

como a mulher vivencia o parto, deixando de ser um momento 

harmonioso e satisfatório para ela, e a colocando como 

coadjuvante no processo, transferindo o protagonismo para os 

profissionais de saúde (MSELLE, et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

O enfermeiro obstetra é um agente ativo na 

implementação de uma assistência humanizada, segura e com 

embasamento científico. A necessidade de promoção do parto 

humanizado foi reconhecida como uma política pública e 

sobretudo, como mudança positiva na assistência da 

enfermagem.  
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Tendo em vista que todas as abordagens citadas nesse 

estudo somam positivamente para a promoção de um parto 

respeitoso e humanizado, buscando modos de cuidar que 

contribuam para o protagonismo da mulher, tentem amenizar o 

processo doloroso e evita procedimentos invasivos. 

Portanto conclui-se que o enfermeiro obstetra tem uma 

contribui de forma positiva durante toda assistência ao parto e 

puerpério, realizando o mínimo de intervenção, trazendo o 

protagonismo e autonomia da mulher durante todo o período 

com bases científicas beneficiando mãe e filho. 
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RESUMO: O câncer de mama é o tipo de neoplasia mais 
comum entre as mulheres no Brasil, ficando atrás apenas do 
câncer de pele não melanoma, representando a principal causa 
de mortalidade entre os indivíduos do sexo feminino e 
provocando um grande impacto na qualidade de vida das 
pacientes. Objetivou-se discutir sobre a atuação de novos 
quimioterápicos e de novas tecnologias para o tratamento do 
câncer de mama. O estudo foi conduzido através de uma 
revisão da literatura, com busca em bases como SCIELO, 
MEDLINE e PUBMED, utilizando os seguintes descritores: 
Câncer de mama, nanomedicina e quimioterápicos; com 
publicações no período de 2015 a 2019, sendo considerados 
escritos em português e inglês, dos quais se obteve um 
universo de 95 artigos dos quais foram incluídos apenas 6 
artigos. Atualmente, as terapias do câncer de mama giram em 
torno dos métodos cirúrgicos, da radioterapia e da 
quimioterapia; novas tecnologias vêm surgindo para alterar 
esse panorama, como os nanocarreadores e o quimioterápico 
palbociclibe, alguns estudos apontam que os nanocarreadores 
apresentam boa eficácia e seletividade para o tratamento do 
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câncer, e que o palbociclibe é um quimioterápico com 
capacidade de inibir o crescimento de células tumorais 
específicas para alguns tipos de câncer de mama. Observou-se 
neste estudo que os nanocarreadores e o palbociclibe 
consistem em estratégias promissoras para o tratamento do 
câncer de mama.  
Palavras-chave: Câncer de mama. Nanomedicina. 
Quimioterápicos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é o tipo de neoplasia mais comum 

entre as mulheres no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de 

pele não melanoma, representando a principal causa de 

mortalidade entre os indivíduos do sexo feminino. O Instituto 

Nacional do Câncer estima que para cada ano do biênio 2018-

2019 serão registrados cerca de 59.700 novos casos de câncer 

de mama no Brasil, com risco estimado de 56,33 casos a cada 

100 mil mulheres. (SOUZA, 2017; ALVES, 2019; INCA, 2017). 

O aumento significativo de novos casos de câncer de 

mama durante as últimas décadas e as estimativas futuras, 

relacionam-se, em parte, com a maior exposição das mulheres 

aos fatores de risco devido ao processo de urbanização e de 

mudanças no estilo de vida. Nessa perspectiva, a intensificação 

da atuação profissional e social da mulher proporcionou 

modificações em seus hábitos reprodutivos, nos quais, cada 

vez mais, as mulheres apresentam menarca precoce, 

menopausa tardia, idade avançada da primeira gestação, baixa 

paridade, amamentam por curtos períodos, e fazem uso 

prolongado de anticoncepcionais orais (CARVALHO; 

MIGOWSKI, 2018).  
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Essas alterações nos hábitos reprodutivos consistem 

nos principais fatores de risco para o desenvolvimento do 

câncer de mama. Além desses, outros fatores que também 

apresentam risco para a doença, são o uso de álcool, o excesso 

de peso e o sedentarismo, elementos estes bastante presentes 

na mulher contemporânea. Uma outra questão envolvida com a 

elevação da incidência de novos casos, está relacionada com o 

intenso envelhecimento populacional que vem ocorrendo no 

Brasil, realidade essa que propicia o desenvolvimento dos 

tumores (CARVALHO; MIGOWSKI, 2018). 

O controle desses fatores de risco está diretamente 

relacionado com a prevenção do câncer de mama, assim como 

o diagnóstico precoce, o qual pode ser proporcionado pelo 

rastreamento em mulheres com sinais e sintomas da doença. 

Esse rastreamento pode ocorrer primeiramente pelo exame 

clínico das mamas, o qual tem a capacidade de aumentar a 

sensibilidade e a especificidade do diagnóstico, ele é  

considerado como base para a solicitação dos exames 

complementares, como a mamografia, a qual é uma técnica 

eficaz de detecção e está relacionada com a redução da 

mortalidade causada por esse câncer (OHL, 2016; YOSHINARI, 

2017). 

Desse modo, assim como ocorreu um aumento nos 

índices de novos casos, vem surgindo também avanços na 

detecção precoce dessa impactante patologia através dessas 

técnicas. Entretanto, mesmo com tais avanços, cerca de 6 a 

10% das pacientes diagnosticadas inicialmente com câncer de 

mama, já possuem metástase, e 20 a 30% das pacientes com 

o câncer em estágio inicial apresentam recorrência na forma de 

metástase à distância. Nesse sentido, o câncer de mama 

metastático é incurável e consiste na principal causa de 
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mortalidade nas pacientes com a neoplasia, sendo o foco 

primordial do tratamento para esses casos: estender a vida, 

aliviar as dores e os outros sintomas presentes, e proporcionar 

qualidade de vida para a paciente (BRUM, 2017; DEBIASI, 

2018) 

As terapias para câncer de mama podem ser 

classificadas por modalidade loco-regional, na qual fazem parte 

as cirurgias (conservadora ou radical) e a radioterapia; e a 

modalidade sistêmica, a qual é composta pela quimioterapia e 

pela hormonioterapia. A radioterapia, quimioterapia e 

hormonioterapia são métodos utilizados para prevenir a 

ocorrência de metástase e de recidivas, sendo indicadas 

levando em consideração as especificidades da paciente e as 

características do tumor. A grande maioria dos tratamentos em 

pacientes com câncer de mama vão se utilizar da associação 

de duas ou mais dessas terapias (FABRO, 2016; AZEVEDO, 

2018). 

Nesse contexto, devido o grande impacto causado pelo 

câncer de mama na vida e no bem-estar das mulheres, e pelos 

altos índices de mortalidade associados a ele, torna-se uma 

grande desafio na atualidade o desenvolvimento de 

medicamentos quimioterápicos sintetizados através de novas 

tecnologias. Desse modo, este trabalho objetiva levantar 

informações sobre a atuação de novas tecnologias para o 

tratamento do câncer de mama. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Revisão integrativa foi o método de escolha. Por meio 

dessa, será possível envolver as principais características de 

interesse do tema, seguindo cuidadosamente os passos da 
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produção científica. Na primeira etapa foi definida a pergunta 

norteadora da pesquisa: Quais são as novas tecnologias 

desenvolvidas para auxiliar no tratamento do câncer de mama? 

Na segunda etapa estabeleceram-se todos os critérios 

de inclusão da pesquisa: artigos em inglês, português e 

espanhol disponíveis completos e online, publicados entre 2014 

a 2019. E os critérios de exclusão foram também definidos: 

relatos de caso, relatos de experiências e editoriais. Na terceira 

etapa foram definidas as plataformas PUBMED, MEDLINE e 

SCIELO para pesquisa dos dados. A busca online ocorreu em 

maio de 2019, utilizando os seguintes descritores: “breast 

cancer”, AND “nanomedicine”; AND “chemotherapy”. Visando 

melhorar a qualidade e confiabilidade da base de dados foi 

realizado rastreamento manual de outros artigos que 

possibilitariam incrementar a produção baseado em produções 

já coletadas. 

De início, dois investigadores investiram em avaliar 

títulos e resumos dos artigos encontrados para selecionar os 

estudos elegíveis para a produção. Dos selecionados, foram 

filtrados a partir de tradução e leitura minuciosa daqueles que 

atendiam aos critérios de inclusão e que tinham conexão 

importante com o tema central. Após isso, fez-se uma 

transcrição sistemática das informações extraídas, para 

possibilitar a organização dos dados de forma coerente e que 

atingisse o objetivo do estudo em sintetizar dados que 

demonstrem os fatores envoltos do câncer de mama, 

nanomedicina e quimioterapia, de forma que limitasse e 

excluísse pontos de menor relevância para a produção. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Para essa revisão, foram identificados 95 artigos após o 

cruzamento dos descritores, dentre eles, 87 publicações foram 

excluídas por não se enquadrarem nos critérios de inclusão. 

Após a leitura dos títulos e dos resumos, mais três artigos foram 

excluídos, obtendo uma amostra final de cinco publicações.  Os 

trabalhos selecionados buscaram evidenciar a situação atual da 

terapia contra o câncer de mama e as novas tecnologias 

desenvolvidas para auxiliar nesse tratamento, dentre eles os 

nanocarreadores e o quimioterápico Palbociclibe. 

Os resultados puderam ser condensados em três 

categorias: Panorama atual da terapia com quimioterápicos 

contra o câncer de mama; Impactos da terapia do câncer de 

mama com o auxílio dos nanocarreadores; Ação do Palbociclibe 

no tratamento de câncer de mama. A Tabela 1 apresenta os 

principais apontamentos de cada artigo selecionado. 

 

Tabela 1. Caracterização dos artigos selecionadas e principais 

informações sobre a variável de interesse.  

Ano/Autores Títulos Resultados 

2017/Li Zhang, 

et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytosolic co-delivery of 

miRNA-34a 

and docetaxel with core-

shell nanocarriers 

via caveolae-mediated 

pathway for the 

treatment of metastatic 

breast cancer. 

 

 

 

 

 

 

Considera que o 

nanocarreador tem a 

capacidade de acumular 

melhor o quimioterápico 

no local afetado pelo tumor. 

Além disso, destaca 

também que os 

nanocarreadores foram 

responsáveis 

por inibir a migração de 

células tumorais e ainda 

as induziram a apoptose 

celular. 
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2016/Chandran 

Murugan, et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatorial 

nanocarrier based drug 

delivery 

approach for 

amalgamation of anti-

tumor 

agents in breast cancer 

cells: an improved 

nanomedicine strategy. 

 

 

 

Aborda que o nanocarreador 

apresenta uma notável 

capacidade de atingir as 

células cancerígenas, de se 

acumular dentro dessas 

células e de realizar a 

liberação sustentada dos 

quimioterápicos, 

provocando ainda a apoptose 

dessas células. 

 

 

2019/Ramesh 

Elango, et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurrent targeting of 

BMI1 and CDK4/6 

abrogates tumor growth 

in vitro and in vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aponta que a terapia com o 

quimioterápico Palbociclibe 

resulta em alterações na 

expressão gênica, 

promovendo 

uma supressão do ciclo celular 

e das vias de resposta 

a danos ao DNA, e assim, 

levando à apoptose da 

célula tumoral. 
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2016/Meiou Dai, 

et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDK4 regulates cancer 

stemness and is a 

novel therapeutic target 

for triple-negative 

breast cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia que o tratamento 

com Palbociclibe proporciona 

redução de células-tronco do 

câncer de mama e inibição 

da sua capacidade de auto-

renovação, provocando assim 

estase e regressão de tumores 

agressivos. 

 

 

 

 

2019/Susana 

Llanos, et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysosomal trapping of 

palbociclib and its 

functional implications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfatiza que o Palbociclibe é 

armazenado de forma 

reversível nas vesículas 

intracelulares, e que esse 

aprisionamento lisossômico é 

responsável pela 

atividade temporal prolongada 

desse quimioterápico 

e pela relação positiva com 

outros fármacos 

lisossomotrópicos, como a 

cloroquina. 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

PANORAMA ATUAL DA TERAPIA COM QUIMIOTERÁPICOS 

CONTRA O CÂNCER DE MAMA 

 

O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia mais 

frequente no mundo e a de maior incidência na população 

feminina. Porém, embora a taxa de novos casos dessa 

patologia tenha aumentado, a taxa de mortalidade, em especial 
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nos países desenvolvidos, têm mostrado redução. Essa 

situação acontece devido à evolução, tanto das formas de 

rastreio da doença, quanto do desenvolvimento de novas 

modalidade de tratamento e de fármacos, os quais são cada 

vez mais efetivos e melhor acesso os serviços de rastreio e 

identificação precoce (RODRIGUES; SILVA; CARDOSO, 2016; 

ZARCOS-PEDRACINI et al., 2019). 

Dentro das possibilidades de tratamentos para a 

neoplasia maligna mamária, existem: os cirúrgicos, os quais 

foram as primeiras formas de tratar os cânceres e que também, 

atualmente, exigem inúmeros requisitos para serem indicados; 

a radioterapia, a qual foi descoberta, enquanto forma de tratar 

neoplasia malignas, no início do século XX, essa modalidade 

utiliza-se de radiação para limitar o crescimento desordenado 

das células cancerígenas, porém também prejudica as divisão 

normal das células saudáveis (RODRIGUES; SILVA; 

CORDOSO, 2016). 

Ademais, existe ainda a quimioterapia, que consiste na 

utilização de fármacos com potencial antineoplásico e 

antiblásticos, seja de via venosa, oral, intramuscular, 

subcutânea, intratecal e até mesmo tópico, que são aplicados 

em ciclos e servem para tratar as neoplasias. Nesse contexto, 

lembra-se que esse tipo de tratamento pode coexistir com 

outras modalidades, como por exemplo o tratamento cirúrgico, 

em especial nos casos de cânceres de mama. Dessa forma, a 

quimioterapia pode ser adjuvante, situação na qual o tratamento 

quimioterápico é realizado após o procedimento cirúrgico de 

mastectomia, por exemplo, com o objetivo de reduzir a recidiva 

da patologia e de alcançar focos de neoplasias malignas, as 

quais não foram retiradas com o procedimento. Além disso, a 

quimioterapia pode ainda ser do tipo neoadjuvante, na qual a 
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utilização dos fármacos antineoplásicos é realizada antes da 

cirurgia, a fim de promover uma redução do tumor (RORIGUES; 

SILVA; CARDOSO, 2016; RUBOVSKY; HORVÁTH, 2017; 

CRUZ; ROSSATO, 2015). 

Nesse sentido, existem várias classes de fármacos que 

atuam com efeitos antineoplásicos como os anticorpos 

monoclonais, que é o caso de, por exemplo, o prastazumabe; 

hormônios antagonistas, como o tamoxifeno, muito específico 

para o câncer de mama; antimetabólitos como o fluoruracila e, 

dentre outros, os inibidores de CDK4/6, representado pelo 

palbociclibe (URRUTICOECHEA et al., 2017; FINN et al., 2016). 

Ainda nesse contexto de fármacos, existem os 

nanocarreadores, que na verdade consistem em sistemas 

coloidais nanoparticulados, ou seja, os fármacos seriam 

encapsulados em  nanopartículas, de 50 a 800 nanômetros e 

dessa forma esses medicamentos teriam um direcionamento 

maior para as regiões neoplásicas e, assim, reduzirem os 

efeitos adversos dessas substâncias em locais de células 

sadias (VIERA; GAMARRA, 2016; CRUZ; ROSSATO, 2015). 

Uma das grandes vantagens dos nanocarreadores é 

justamente essa redução de efeitos adversos dos 

medicamentos utilizados na quimioterapia. Isso porque, como 

citado acima, os fármacos chegam em áreas livres da patologia 

e provocam alterações negativas na região, seria basicamente 

através desse mecanismo que resultaria as complicações da 

quimioterapia (VIERA; GAMARRA, 2016; CRUZ; ROSSATO, 

2015).  

Essas complicações seriam decorrentes da atividade 

antimitótica dos fármacos utilizados para esse tratamento e 

seriam complicações ao nível hematológico, como anemia e 

trombocitopenia, pela supressão da atividade medular. Além 
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disso, há também a toxicidade ao nível renal, hepático, 

complicações neurológicas, cardíacas e, as mais presentes 

dentro do público tratado por quimioterapia, que seria a alopecia 

e a toxicidade gastrointestinal, a qual se caracteriza por 

náuseas e vômitos. Ademais, a própria mucosite oral, que é a 

lesão na mucosa oral e a fadiga excessiva são exemplos de 

complicações decorrentes da quimioterapia (FERREIRA; 

FRANCO, 2017; MATOSO; ROSÁRIO; MATOSO, 2015; 

GUIMARÃES, 2015). 

 

IMPACTOS DA TERAPIA DO CÂNCER DE MAMA COM O 

AUXÍLIO DOS NANOCARREADORES 

 

Nanomedicina consiste na aplicação da nanotecnologia 

nos elementos que envolve a medicina, como o diagnóstico, a 

prevenção, e o tratamento de doenças. Nesse sentido, a 

nanomedicina utiliza-se de nanopartículas, nanorobôs, 

nanocarreadores e outros elementos em escala nanométrica 

para superar obstáculos enfrentados pelos diagnósticos e 

terapias convencionais. Assim, a nanomedicina pode contribuir 

reduzindo, por exemplo, o número de doses em um tratamento, 

devido a sua estrutura e tamanho; ou ainda atuar de maneira 

seletiva ao alvo, devido a sua versatilidade química.  Desse 

modo, a nanomedicina é vista como uma das áreas mais 

promissoras para o tratamento de várias doenças, 

especialmente do câncer (ROJAS-AGUIRRE; VIEIRA, 2016). 

Nesse cenário, os nanocarreadores são elementos da 

nanomedicina, os quais consistem em uma nanoestrutura que 

se associa a uma substância ativa e apresenta como função o 

transporte desta substância ao alvo específico no organismo, 

no qual ela vai atuar. Nesse sentido, esses nanocarreadores 
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surgem como estratégia para melhorar a eficácia e reduzir os 

efeitos adversos dos quimioterápicos. Isso se justifica pelo fato 

de que os quimioterápicos constituem-se moléculas  pequenas 

com a capacidade de atravessar o endotélio de, praticamente, 

todos os locais do organismo após sua administração sistêmica, 

atingindo assim não só as células cancerosas, como também 

as células saudáveis, ou seja, apresentando uma baixa 

especificidade e uma elevada toxicidade (DORA, 2019; VIEIRA, 

2016; WICKI, 2015). 

Desse modo, associando o quimioterápico com o 

nanocarreador, o qual possui diâmetro entre 50 a 800 nm, eles 

não irão conseguir atravessar o endotélio de regiões saudáveis 

do organismo, mas poderão atravessar nas regiões acometidas 

pelo tumor, uma vez que as células endoteliais nesses locais 

ficam menos aderidas entre si. Além disso, os nanocarreadores 

podem ser direcionados unicamente para as células 

cancerosas com base nas moléculas expressas na superfície 

celular do tumor. Os nanocarreadores também fornecem 

proteção do fármaco contra a degradação no organismo; e 

melhoram a absorção da droga no tecido tumoral (DORA, 2019; 

VIEIRA, 2016; WICKI, 2015). 

Essas vantagens do uso de nanocarreadores foram 

evidenciados em estudos de Zhang (2017), o qual desenvolveu 

um nanocarreador de núcleo revestido por albumina de soro 

bovino catiônico para melhorar o efeito terapêutico de 

quimioterápicos e o testou em modelos de camundongos que 

apresentavam células afetadas pelo câncer de mama. Foi 

observado que in vivo, o desempenho da farmacocinética e da 

biodistribuição dos fármacos apresentaram uma melhora 

significativa, com um maior acúmulo do fármaco na região do 

tumor. Além disso, in vitro, os nanocarreadores foram 
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responsáveis por inibir a migração de células tumorais e ainda 

as induziram a apoptose celular. Sendo assim, o uso de 

nanorreceptores com quimioterápicos torna-se uma estratégia 

promissora para o tratamento do câncer de mama (ZHANG, 

2017).  

Esses achados corroboram com o estudo de Murugan 

(2016), o qual sintetizou um  nanocarreador de receptores de 

integrina através de nanopartículas de sílica mesoporosa, e o 

associou aos quimioterápicos topotecano e quercetina, 

testando sua eficácia em linhas de células de câncer de mama 

do tipo multirresistente e do tipo triplo negativo. Na pesquisa, 

através da análise in vivo e in vitro, foi relatado que o 

nanocarreador  exibiu uma notável capacidade de atingir as 

células cancerígenas, de se acumular dentro dessas células e 

de realizar a liberação sustentada dos quimioterápicos, 

provocando ainda a apoptose dessas células (MURUGAN, 

2016). 

 

AÇÃO DO PALBOCICLIBE NO TRATAMENTO DO CÂNCER 

DE MAMA  

As proteínas quinases (PKs) consistem em enzimas com 

capacidade de catalisar a fosforilação de proteínas através da 

transferência de grupos fosfatos das  moléculas de adenosina 

trifosfato (ATP), e em poucos casos, das  moléculas de 

guanosina de trifosfato (GTP), para treonina, serina ou resíduos 

de tirosina. Essa fosforilação leva a ativação de transdução de 

sinais, responsável por enviar estímulos extracelulares e 

intracelulares. Assim, as PKs apresentam importante papel nas 

vias de sinalização intracelulares que regulam o crescimento, 

diferenciação, funções e morte da célula (SILVA, 2016).   
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Dentro do grupo das PKs, existe as quinases 

dependentes de ciclina (CDK), cuja ativação ocorre pela ligação 

da quinase com uma molécula ciclina D e pela fosforilação de 

um resíduo de treonina.  As CDK apresentam importante papel 

no processo de crescimento e proliferação celular, uma vez que 

atuam em fases distintas no ciclo celular. Nesse sentido, 

algumas CDK como as CDK4/CycD e CDK6/CycD vão atuar na 

fase G1 do ciclo, no qual a célula se prepara para a formação 

do DNA, promovendo uma hiperfosforilação do produto do gene 

do retinoblastoma, contribuindo para a progressão do ciclo 

celular da fase G1 para a fase S, na qual ocorre a replicação do 

DNA. No entanto, alterações na CDK4/CycD e na CDK6/CycD, 

levam a uma perda da regulação do retinoblastoma, 

apresentando relação com o câncer de mama e outras 

neoplasias (CAAMAÑO, 2017; FINN, 2016; TURNER, 2015). 

Nesse contexto, o palbociclibe surge como um 

medicamento com função de inibir, seletivamente, as quinases 

dependentes de ciclinas CDK4 e CDK6. Ele inibe 

preferencialmente o crescimento de células de câncer de mama 

com receptores estrogênicos positivos (ER +) e receptores do 

fator de crescimento epidérmico 2 negativo (HER2 -). Em um 

estudo de Elango (2019), o qual utilizou colônias celulares de 

câncer de mama humano, as quais foram tratadas com 

palbociclibe, evidenciou que o uso desse medicamento leva a 

alterações substanciais na expressão gênica, promovendo uma 

supressão do ciclo celular e das vias de resposta a danos ao 

DNA, e assim, levando à apoptose da célula tumoral (ELANGO, 

2019)  

Ainda nesse cenário, Dai (2016) também utilizou uma 

linha de células de câncer de mama, as quais foram tratadas 

com palbociclibe. Nesse estudo, foi demonstrado que  a 
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expressão de CDK4 é elevada nos tumores de mama mais 

agressivos e que o tratamento com palbociclibe proporciona 

redução de células-tronco do câncer de mama e inibição da sua 

capacidade de auto-renovação, provocando assim estase de 

tumores agressivos e a regressão desse tumor. Desse modo, o 

palbociclib torna-se uma ferramenta terapêutica promissora 

para tumores agressivos de mama (DAI, 2016). 

Corroborando com esses achados, o estudo de Llanos 

(2019), também evidenciou as ações de parada celular e de 

senescência provocado pelo palbociclibe às células tumorais. 

Nesse estudo, ela expôs linhas de células humanas de câncer 

de mama, pulmão, cólon, cabeça e pescoço ao palbociclibe, e 

evidenciou que este quimioterápico é armazenado de forma 

reversível nas vesículas intracelulares, o qual pode ser 

observado devido à fluorescência intrínseca. Esse processo de 

armazenamento é denominado de aprisionamento lisossômico, 

o qual apresenta relação com a eficácia do palbociclibe. Nesse 

sentido, a captura lisossômica explica a atividade temporal 

prolongada desse fármaco, elucidando assim como uma curta 

exposição das células tumorais ao palbociclibe é suficiente para 

produzir uma parada estável do ciclo celular e senescência em 

longo prazo. Além disso, essa captura lisossômica demonstrou 

que outros fármacos lisossomotrópicos, como a cloroquina, 

consegue interferir no acúmulo do palbociclibe nos lisossomos, 

reduzindo assim a dose mínima de palbociclibe necessária para 

a parada do ciclo celular e senescência. Desse modo, essa 

característica ajuda a melhorar a dose terapêutica e a eficácia 

do palbociclibe no tratamento do câncer de mama (LLANOS, 

2019). 
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CONCLUSÕES  

 

O câncer de mama ainda é uma doença de agravo 

mundial a qual embora possa ser tratada por procedimentos 

cirúrgicos, radioterápicos e quimioterápicos, com a combinação 

dos tratamentos ou estes de modo isolado, ainda se faz 

necessário o desenvolvimento de tratamentos menos 

agressivos e mais efetivos. A quimioterapia é um dos 

tratamentos que apresenta interessantes resultados quando 

comparado com as outras técnicas, em grande maioria dos 

cânceres, porém uma de suas desvantagens são a utilização 

de moléculas inespecíficas e que podem causar danos a 

tecidos não neoplásicos, e a combinação de agentes químicos 

com anticorpos ou carreadores para tratamentos de neoplasias, 

se torna uma grande desafio para pesquisadores de todo o 

mundo, deste modo foi discutido os relatos presentes na 

literatura na área de nanocarreadores os quais podem ser a 

promessa do futuro da química medicinal na área de tratamento 

do câncer, e dentre os medicamentos atuais para tratamento do 

câncer de mama se destaca o palbociclibe, o qual possui a 

função de inibir, seletivamente, as quinases dependentes de 

ciclinas CDK4 e CDK6 e induzir a morte celular. Não foi 

identificado na literatura relatos de combinação do palbociclibe 

e nanocarreadores, logo se faz interessante novos estudos para 

identificação na literatura de informações sobre e/ou testes para 

tal combinação.  
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RESUMO:  Câncer Cervical é o quarto tipo de câncer que mais 
mata mulheres no mundo. Causado pela infecção do 
Papilomavírus Humano (HPV), do tipo oncológico, o qual 
é  detectado em quase todas as lesões pré-malignas e 
neoplasia cervicais. Sua detecção em estágios iniciais é o ponto 
chave para a prevenção. O Ministério da Saúde, preconiza que 
todos os laboratórios de citologia do país possuam 
Monitoramento Interno da Qualidade (MIQ)  visando padronizar 
e normatizar os indicadores de qualidade. Objetivou-se avaliar 
os indicadores de qualidade dos exames citopatológicos, no 
Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer (CEDC) da 
Paraíba, nos anos de 2016, 2017 e 2018. Os dados foram 
obtidos do CEDC, analisando seis indicadores de qualidade: IP, 
HSIL/Satisfatórios; ASC/Alterados; ASC/Satisfatórios; ASC/SIL 
e Percentual de exames insatisfatórios em relação aos exames 
realizados. A média dos valores encontrados foram IP 2,14%; 
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HSIL/Satisfatórios 0,47%; ASC/Alterados 52,35%; 
ASC/Satisfatórios 1,12%; ASC/SIL1,20%; e a razão entre os 
exames insatisfatórios pelos exames realizados 0,07. Apenas o 
IP esteve abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, 
porém estando dentro dos parâmetros nacionais. Os demais 
indicadores estão dentro dos valores preocnizados. Concluí-se 
que a educação continuada é uma é uma ferramenta usada 
para o aprimoramento da equipe envolvida na liberação dos 
laudos citopatológicos, para garantir a qualiade dos exames 
citopatológicos e assim corrigir resultados falso-negativos. 
Palavras-chave:Câncer Cervical. HPV. Monitoramento Interno 
da Qualidade 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO), no 

ano de 2018 foram registrados 570.000 novos casos de câncer 

de colo de útero (ou cervical), em todo mundo, representando o 

quarto câncer mais frequente em mulheres (6,6%) (WHO, 

2019a). No mesmo ano, foram notificadas 311.000 mil óbitos 

por essa patologia, sendo 85% desses casos em países de 

baixa e média renda (WHO, 2019b). 

O Brasil registrou em 2018 cerca de 16.370 novos casos 

da patologia, notificando em 2017 um total de 6.387 casos de 

óbitos (INCA, 2018a). Segundo o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), essa patologia é a primeira mais incidente na Região 

Norte (25,62/100 mil), a segunda nas regiões Nordeste 

(20,47/100 mil) e Centro-Oeste (18,32/100 mil), enquanto que 

nas regiões Sul (14,07/100 mil) e Sudeste (9,97/100 mil), ocupa 

a quarta posição (INCA, 2018b). 

O câncer cervical é causado pela infecção persistente do 

Papilomavírus Humano (HPV), do tipo oncológico, sendo 
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detectado em quase todas as lesões pré-malignas e 

neoplásicas cervicais (INCA, 2018a). Atualmente, são 

conhecidos mais de 100 tipos de HPV sendo divididos em dois 

grupos: Alto Risco (hrHPV): capazes de desenvolver tumores 

malignos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 e 68. E 

Baixo Risco: capazes de causar verrugas genitais, gerando 

poucas alterações no colo do útero - 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 

54, 61, 72, 73 e 81. Os tipos 6 e 11 estão ligados a 90% dos 

casos de verrugas e enquanto os tipos 16 e 18 são 

responsáveis por 70% dos casos de câncer cervical em todo o 

mundo  (PLUMMER et al., 2016; ACS, 2017;  BRASIL, 2018) 

A infecção pelo HPV pode causar alterações nas células 

cervicais sendo a principal causa de câncer nesse local 

(BRASIL, 2017a). Tais alterações são conhecidas como lesões 

intraepiteliais escamosas do colo do útero, sendo classificadas 

como: Lesões Escamosas Intraepiteliais de Baixo Grau (LSIL) 

e Lesões Intraepiteliais de Alto Grau (HSIL), estando 

desenvolvidas através das neoplasias cervicais intraepiteliais 

(NIC I, II, III). A classificação dependerá do grau da lesão 

gerado no colo do útero (BRASIL, 2015; MOURA, 2017). 

As lesões poderão ser diagnosticadas dependendo do 

tipo de lesão que apresentarem. Sendo classificadas como 

lesões clínicas e subclínicas. Lesões Clínicas: podem ser 

diagnosticados por meio de exames clínicos ginecológicos 

(vulva, vagina e colo uterino), urológico (pênis) e dermatológico 

(pele). Lesões subclínicas: por exames laboratoriais como o 

Papanicolau (citopatologia), colposcopia, biópsia e histologia 

capazes de distinguir lesões malignas de benignas (BRASIL, 

2017a; BRASIL, 2017b). 
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Pesquisas demonstraram que, alguns países 

conseguiram reduzir de 60% a 90% a incidência de câncer 

cervical, tendo uma cobertura da população-alvo de no mínimo 

80% da população (OMS, 2002). Outras pesquisas ainda 

trouxeram que, o câncer cervical quando diagnosticado e 

tratado precocemente, é possível reduzir o número de mortos, 

visto que, a neoplasia possuí etapas bem definidas 

apresentando longo período para a evolução das lesões 

precursoras e facilidade de detecção das alterações na fase 

inicial, o que lhe confere um dos mais altos potenciais de 

prevenção e cura entre todos os tipos de câncer (LIMA, 2017). 

Dentre os exames mais utilizados, a técnica de 

Papanicolaou, conhecido também por colpocitologia oncologia 

ou citologia cervical, é o único teste que tem sido utilizado em 

grandes populações e demonstrou reduzir a incidência e a 

mortalidade por câncer cervical (WHO, 2014), Esta técnica 

criada por George Nicholas Papanicolaou, em 1920, baseia-se 

no método de citologia esfoliativa que possibilitou a visualização 

de células malignas presentes no colo do útero (INCA, 2016). A 

simplicidade da técnica, somados ao seu baixo custo e a 

capacidade de examinar um grande número de mulheres 

mesmos assintomáticas, fizeram desta, a técnica mais 

difundidas para o diagnóstico do câncer cervical (KASVI, 2017). 

Porém, um dos grandes problemas em relação a essa 

técnica, principalmente na sua fase pré-analítica, é a 

vulnerabilidade a erros nas etapas de fixação, coloração e 

montagem do esfregaço, que podem induzir significativamente 

a reprodutibilidade dos observadores, levando a um diagnóstico 

errôneo. Com isso, é necessário que se desenvolva uma 

intensa atividade no controle de qualidade em todo processo, 
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incluindo a fase pré-analítica, para se obter maior segurança 

nos resultados dos exames citológicos convencionais (SILVA et 

al.; 2016)  

Com isso, a fim de contribuir com a garantia da qualidade 

dos exames citopatológicos, o Ministério da Saúde 

implementou programas de controle de qualidade, visando 

corrigir erros de diagnóstico, sobretudo no que se refere a 

resultados falsos negativos. Este ainda, preconiza que todos os 

laboratórios tenham controle interno de qualidade (MIQ) e 

também participem do controle externo da qualidade, tendo 

como base o Manual de Gestão da qualidade para Laboratórios 

de Citopatologia (BRASIL, 2013). 

O MIQ foi criado com o objetivo de padronizar e 

normatizar os indicadores de qualidade para o diagnóstico do 

câncer cervical, proporcionando aos gestores e profissionais de 

saúde subsídios para o avanço do planejamento das ações de 

controle desta neoplasia, visando principalmente o contexto 

brasileiro (INCA, 2016). 

Apesar da existência das normas de controle da 

qualidade dos exames citopatológicos, a maioria dos 

laboratóriosbrasileiros apresenta indicadores abaixo do 

esperado. Esse fator se deve, muitas vezes, a falta de 

preparação da equipe de coleta e da não execução do 

monitoramento externo da qualidade (ARAÚJO, 2014). 

Tendo isso exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar os 

indicadores de qualidade dos exames citopatológicos, no 

Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer (CEDC) da 

Paraíba, fazendo um recorte de três anos (2016, 2017 e 2018), 

verificando se houve melhorias na qualidade do trabalho 

prestado pelo CEDC. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo descritivo com base nos dados 

obtidos do Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer 

(CEDC), nos períodos de janeiro de 2016 a dezembro de 2018. 

Para avaliação da qualidade dos exames citopatológicos do 

colo do útero, foram analisados seis indicadores de qualidade: 

IP (Índice de Positividade), HSIL/SATISFATÓRIOS (Percentual 

de exames compatíveis com lesão intraepitelial de alto grau 

entre os exames satisfatórios); ASC/ALTERADOS (Percentual 

de atipias escamosas de significado indeterminado entre os 

exames alterados); ASC/SATISFATÓRIOS (Percentual de 

atipias escamosas de significado indeterminado entre os 

exames satisfatórios); ASC/SIL (Razão atipias escamosas de 

significado indeterminado e lesões intraepiteliais escamosas) e 

Percentual de exames insatisfatórios em relação aos exames 

realizados. 

As fórmulas utilizadas seguem descritas abaixo, 

conforme recomendações do Ministério da Saúde (INCA, 2016): 

 

 

4. Índice de Positividade (IP) 

 

O IP expressa a prevalência de alterações celulares e 

caracteriza a sensibilidade do rastreamento em detectar lesões 

na população examinada, de acordo com a nomenclatura 

Brasileira para laudos cervicais. Deve ser analisado em 

conjunto com os indicadores referentes às atipias de significado 

indeterminado (INCA, 2016, p. 59). 
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Para uma análise mais crítica dos laboratórios, o 

MS/INCA determinou a seguinte categorização do IP11: muito 

baixa - inferior a 2,0 %; baixa entre 2,0 % e 2,9 %; esperada 

entre 3,0 % e 10 %; e acima do esperado superior a 10 % 

(INCA, 2016, p. 59). 

 

Cálculo: 

 

Nº de exames alterados em determinado local e ano  x100 

Total de exames satisfatório 

 

5. Percentual de exames compatíveis com lesão 

intraepitelial de alto grau entre os exames satisfatórios 

(HSIL/satisfatórios) 

 

As lesões intraepiteliais de alto grau apresentam 

potencial de progressão para o câncer do colo do útero, 

portanto sua detecção é determinante na prevenção dessa 

patologia. Esse indicador mede a capacidade de detecção de 

lesões precursoras, e o percentual deve ser igual ou superior a 

0,4 % dos exames satisfatórios (INCA, 2016, p. 63). 

 

Cálculo: 

 

          Nº de exames HSIL                  x100 

      Total de exames satisfatório 

 

6. Percentual de atipias escamosas de significado 

indeterminado entre os exames alterados (ASC/alterados) 
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 Este indicador deve ser avaliado em conjunto com o IP. 

Seu resultado deve ser menor que 60% dos exames alterados 

(INCA, 2016, p. 61). 

 

Cálculo: 

 

      Nº de exames com ASC-US e ASC-H               x100 

                  Total de exames Alterados  

 

7. Percentual de atipias escamosas de significado 

indeterminado entre os exames satisfatórios 

(ASC/satisfatórios) 

 

 Compõem os casos de dúvida diagnóstica, no qual os 

achados citológicos são insuficientes para o diagnóstico de 

lesão intraepitelial. Incluem os casos de ASC-US e ASC-H. 

Espera-se que, cerca de, no máximo, 4% a 5% de todos dos 

exames sejam classificados como ASC (INCA, 2016. p 60).  

 

Cálculo: 

 

Nº de exames com ASC-US e ASC-H               x100 

                        Total de exames Satisfatório 

 

8. Razão atipias escamosas de significado 

indeterminado e lesões intraepiteliais escamosas 

(ASC/SIL) 
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 A razão ASC/SIL contribui para identificar dificuldade 

técnica para a identificação das alterações que são lesão 

intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL) e HSIL. 

Recomenda-se que essa relação não seja superior a 3 (INCA, 

2016. p 62). 

 

Cálculo: 

 

     Nº de exames com ASC-US e ASC-H          

                   Nº de Exames  com LSIL e HSIL 

 

9. Percentual de exames insatisfatórios em relação aos 

exames realizados 

 Seu resultado esperado <5% 

 

Cálculo: 

 

Nº de exames com ASC-US e ASC-H               x100 

        Nº de Exames  com LSIL e HSIL. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No ano de 2016 o CEDC realizou 45.859 exames, sendo 

95,39% (43.744) satisfatórios, 4,61% (2.115) insatisfatórios e 

1,93% (884) exames positivos alterados, advindos de 71 

municípios do estado da Paraíba. Em 2017, houve um aumento 

de 9,84% no número de exames realizados (50.376) advindos 

de 88 municípios conveniados, sendo 91,09% (45.885) exames 

satisfatórios, 8,91% (4.491) de exames insatisfatórios e 1,96% 

(987) exames positivos alterados. Já em 2018 o número de 
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exames realizados foi 6,69% maior do que 2016, porém quando 

comparado ao ano de 2017 obteve uma queda de 0,28%. 

Sendo 48.936 exames realizados com 90,41% (44.241) 

satisfatórios, 9,59% (4.695) insatisfatórios e 2,05% (1002) 

exames alterados.  

Dentre os exames positivos alterados estão: ASC-US: 

Células Escamosas Atípicas de Significado Indeterminado; 

ASC-H: Células Escamosas Atípicas, não Podendo Excluir 

Lesão de Alto Grau; AGC-SOE/NEO: Células Glandulares 

Atípicas sem outras especificações/possivelmente neoplásicas; 

LSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa de Baixo Grau; HSIL: 

Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau; HSILm: Lesão 

Intraepitelial Escamosa de Alto Grau microinvasora; HSILnm: 

Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau não microinvasão; 

AIS: Adenocarcinoma in situ e  CA: Carcinoma invasor. 

O diagnóstico de HSIL teve um aumento no ano de 2018, 

quando comparado com os anos anteriores. Representando 

25,24% (253) dos diagnósticos encontrados (tabela 1). É 

importante salientar que o HSIL representa um maior potencial 

de progressão para o câncer de colo de útero, sendo seu 

diagnóstico um ponto chave para a prevenção dessa neoplasia 

(INCA, 2016). 

As atipias de significados indeterminados, ASC-US, e 

ASC-H, representaram nos três anos consecutivos o maior 

percentual de diagnósticos encontrados. Esses resultados são 

semelhantes aos encontrados por Menetrier e colaboradores 

em 2016. Tais achados podem ser considerados incertos, 

podendo indicar um processo inflamatório ou reparador, 

citologia normal, mas também podem significar uma condição 

pré-cancerosa subjacente ou mesmo uma lesão invasiva 
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(XAVIER JR et al.; 2017). De acordo com o manual de gestão 

da qualidade (INCA, 2016) os números elevados de ASC 

sugerem problemas na qualidade da amostra ou do diagnóstico 

laboratorial ou também em ambas. 

O Ministério da Saúde preconiza que o percentual de 

ASC dentre o satisfatório não seja superior 5% dos diagnósticos 

realizados (INCA, 2016). Acima desse percentual poderá ser 

um indicativo de que os exames não estão sendo identificados 

de maneira correta, mostrando a necessidade dos profissionais 

responsáveis pelo laudo reverem os critérios diagnósticos de 

ASC e LSIL.  

No contexto Paraibano, isso se torna ainda mais grave, 

visto que segundo a última auditoria realizada pelo Tribunal 

de  Contas da União (TCU) em 2019, mostrou que o estado da 

Paraíba está na lista dos 14 estados onde a confirmação de 

câncer vem sendo diagnosticado de forma tardia, dentre eles, o 

câncer de colo de útero. Sendo diagnosticada quando a 

paciente já se encontra em um estado avançado (PORTAL 

CORREIO, 2019).  

Small Jr e colaboradores (2017), salientam ainda que 

quando a paciente não obtêm o diagnóstico imediata da 

infecção persistente pelo HPV, acaba por resultar 

no  desenvolvimento de condições pré-malignas de neoplasia 

intraepitelial cervical ou adenocarcinoma in situ. Sem 

tratamento, a transição da displasia para o carcinoma invasivo 

pode levar anos ou décadas para se desenvolver na maioria 

das mulheres. No entanto, em aproximadamente 10% dos 

pacientes, essa transição pode ocorrer em menos  de 1 ano. 

O carcinoma invasivo ocorre quando as células 

cancerigerigenas penetram na membrana basal e invadem o 
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estroma, elas podem se disseminar por extensão direta ou por 

invasão linfática para os órgãos pélvicos adjacentes 

(FERREIRA, 2015). Se não tratado, esse tipo de carcinoma 

poderá levar a paciente a óbito. 

Nesse estudo, o carcinona invasor só foi diagnosticado 

no ano de 2018, representando 0.80% dos exames positivos 

alterados. Já o Adenocarcinoma in situ (AIS) só foi 

diagnosticado no ano de 2016 representando 0,11% (1) dos 

exames daquele ano. Algumas pesquisas demonstraram que  o 

adenocarcinoma in situ parece ser mais difícil de detectar nos 

testes de Papanicolaou, e acredita-se que essa seja uma das 

razões para o aumento da incidência desse subtipo de câncer 

cervical (SMALL JR et AL.; 2017). 

 

Tabela 1. Resultado dos exames alterados realizados no CEDC, nos 

anos de 2016, 2017 e 2018. 

 ASC

-US 

ASC

-H 

AG

C 

SO

E 

AGC 

NEO 
LSIL HSIL 

HSIL 

NM 
AIS CA 

 Nº  

(%) 

Nº 

 (%) 

Nº 

(%) 
Nº (%) 

Nº 

 (%) 

Nº 

(%) 
Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

2016 

263 

29,7

5 

197 

22,2

9 

26 

2,91 

19 

2,15 

204 

23,0

8 

173 

19,5

0 

1   0,1

0 

1   0,1

1 
0 

201

7 

246 

24,9

2 

274 

27,7

6 

32 

3,24 

1   0,1

0 

230 

23,3

0 

203 

20,5

7 

1 

0,10 
0 0 
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201

8 

250 

24,9

5 

281 

28,0

4 

15 

1,50 
0 

189 

18,8

6 

253 

25,2

5 

6  0,60 0 
8   0,8

0 

ASC-US: Células Escamosas Atípicas de Significado Indeterminado; 

ASC-H: Células Escamosas Atípicas, não Podendo Excluir Lesão de 

Alto Grau; AGC-SOE/NEO: Células Glandulares Atípicas sem outras 

especificações/possivelmente neoplásicas; LSIL: Lesão Intraepitelial 

Escamosa de Baixo Grau; HSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa de 

Alto Grau; HSILnm: Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau não 

micro invasão; AIS: Adenocarcinoma in situ; CA: Carcinoma invasor. 

A média do Índice de Positividade (IP) referente aos três 

anos foi de 2,14% (tabela 2), estando abaixo do que preconiza 

o Ministério da Saúde (3% a 10%). Porém estando dentro dos 

parâmetros descritos em estudos por Menetrier e colaboradores 

(2016), que embasado  em estudo de base populacional, 

demonstrou que os valores descritos variam de 2,2% a 3,7%. 

Outras pesquisas revelaram que 53% dos laboratórios 

brasileiros de citopatologia credenciados pelo sistema único de 

saúde (SUS) apresentam IP inferior a 2% (CRISPIM JUNIOR, 

2018). Reforçando ainda mais, a importância do monitoramento 

interno da qualidade para que seja evitado a liberação de 

exames com resultados falso negativo. 

A baixa do IP está diretamente relacionado com o alto 

número de diagnósticos de atipias de significados 

indeterminados (ASC-U e ASC-H). Araújo e colaboradores, 

demonstraram em pesquisa que mais de 29% dos laboratórios 

do estado de Goias que apresentavam baixo IP 

concomitantemente apresentavam maiores números de 

diagnóstico de ASC-US e ASC-H e por consequinte, maior 

número de falso-negativos (ÁRAÚJO et al.; 2014), os quais 
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podem retardar o tratamento de possíveis lesões, ocasionando 

evolução para um resultado mais avançado, impactando os 

programas de rastreamento, uma vez que pode levar a morte 

do paciente. 

Tais resultados reforçam a necessidade do treinamento 

da equipe técnica, principalmente, na fase pré analítica (fixação, 

coloração e montagem do esfregaço). Sendo necesário que o 

CEDC aumente a educação continuada a fim de uniformizar os 

critérios citomorfologicos, reduzir o número de resultados falso-

negativos e aumentar os indicadores de monitoramento interno 

da qualidade.  

 

Tabela 2. Indicadores de qualidade do CEDC, nos anos de 

2016 a 2018. 

 IP 
HSIL 

Satisf 

ASC 

Alt 

ASC 

Satisf 

ASC 

SIL 

Ins/Exre

al 

 % % % % % Nº 

2016 2,02 0,40 52,03 1,05 1,22 0,04 

2017 2,15 0,44 52,68 1,13 1,20 0,09 

2018 2,26 0,57 52,36 1,20 1,20 0,10 

Média 2,14 0,47 52,35 1,12 1,20 0,07 

IP: Índice de Positividade; HSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa 

de Alto Grau;  ASC/Alt: Células Escamosas Atípicas dentre os 

exames satisfatórios; ASC/Satisf: Células Escamosas Atípicas 

dentre os exames satisfatórios; ASC/SIL: Células Escamosas 

Atípicas e Lesão Intraepitelial Escamosa; Ins/Ex. Real: Razão 

entre exames insatisfatórios por exames realizados. 
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A média de ASC dentre os exames alterados, ASC 

dentre os exames satisfatórios e a razão entre os exames 

insatisfatórios pelos exames realizados foram de 52,35%, 

1,12% e 0,07%. Ambos estão dentro dos parâmetros do 

Ministério da Saúde (inferior a 60%, inferior a 4% e inferior a 

5%, respectivamente).  

Já o resultado de Células Escamosas Atípicas e Lesão 

Intraepitelial Escamosa (ASC/SIL)(1,20%) foi maior do que as 

encontradas por Fredrich e Renner (0,73%), em 2019. Esses 

dados permitem um melhor planejamento adequado de 

educação permanente e que os profissionais tenham dados 

para reflexão sobre a qualidade do processo de trabalho 

(ARAÚJO JR et al.; 2015)  

O diagnóstico de HSIL dentro dos exames satisfatórios 

(HSIL/Satisf.) foi de 0,47%, tendo como base a média dos três 

anos. Tal resultado foi semelhante ao encontrado por CRISPIM 

JUNIOR, em 2016. Estando dentro dos parâmetros exigidos 

pelo Ministério da Saúde, sendo o valor recomendado  ≤ 4% 

(INCA, 2016).  

As causas dos exames insatisfatórios podem ser 

classificadas como material acelular ou hipocelular com menos 

de 10% do esfregaço, presença de 75% do esfregaço contendo 

sangue, piócitos, artefatos de dessecamento, contaminantes 

externos ou intensa superposição. Quando isso acontece, é 

recomendado que paciente repita o exame entre 6 a 12 

semanas, a fim de receber o diagnóstico de forma correta 

(BRASIL, 2011). 

A pesquisa demonstrou que nos três anos estudados 

(2016, 2017 e 2018), a maior causa dos exames insatisfatórios 

foi a presença de artefatos de dessecamento. Em 2016 dos 
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2.061 exames insatisfatórios cerca de 67,8% (1.398) eram de 

artefatos de dessecamento. Em 2017, dos 4.842 exames 

73,69% foram de artefatos. E em 2018, dos 5.131 exames cerca 

de 71,66% (3.677) também foram de artefatos de 

dessecamento. 

A fixação é um dos fatores importantes para a qualidade 

dos exames citopatológicos e esses resultados reforçam a 

necessidade da melhoria continuada, a fim de diminuir esses 

percentuais. Algumas pesquisas demonstram que 14% dos 

esfregaços insatisfatórios apresentavam-se dessecados (mal 

fixados) impossibilitando a análise (GALVÃO, 2015;RIBEIRO, 

2018). 

Com isso, há a necessidade da qualidade das 

preparações citológicas para a rotina de detecção do câncer 

cervical ou suas anormalidades precursoras logo no primeiro 

atendimento. Uma vez que, a coleta insatisfatória representa 

gastos para o sistema de saúde e pode postergar um 

tratamento adequado que pode evoluir para lesões avançadas. 

Além de gerar um desgaste físico a mulher que ao retornar à 

unidade de saúde, deverá ser submetida a uma nova coleta.  

 

CONCLUSÕES  

 

O Centro Especializado do Diagnóstico do Câncer 

(CEDC) localizado na cidade de João Pessoa, na Paraíba 

classificado, segundo o Ministério da Saúde, como laboratório 

do tipo I e II atuando, principalmente, no diagnóstico de 

neoplasias em geral, conseguiu atender seis dos cincos 

indicadores propostos nessa pesquisa e proposta pelo Manual 

de Qualidade Interna (MIQ), sendo eles: ASC/Satisf: Células 
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Escamosas Atípicas dentre os exames satisfatórios; ASC/Alt: 

Células Escamosas Atípicas dentre os exames satisfatórios; 

ASC/SIL: Células Escamosas Atípicas e Lesão Intraepitelial 

Escamosa; HSIL: Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau; 

Ins/Ex. Real: Razão entre exames insatisfatórios por exames 

realizados. Apesar de não atingir o Índice de Positividade (IP), 

proposto pelo MIQ, ainda está dentro dos parâmetros nacionais 

e estudos propostos recentemente.  

Esse estudo ainda reforça que programas de qualidade 

são fundamentais para laboratórios de citologias e que 

treinamentos e aprimoramento devem ser constantes, visado 

uma melhoria nos serviços oferecidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Tais medidas poderão ser pontos chaves para o 

diagnóstico preciso das lesões cervicais, reduzindo o número 

de mortes de mulheres por câncer cervical, além de reduzir 

gastos no sistema único de Saúde, uma vez que se realizado 

de maneira correta, não haverá a necessidade do retorno da 

paciente aos centros de coletas. 
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RESUMO: Com o transcorrer dos anos, a hospitalização para 
um trabalho de parto cirúrgico deixou de ser apenas para 
aquelas indicações preconizadas pelo Ministério da Saúde para 
englobar mulheres que são influenciadas socialmente em evitar 
as dores do parto normal. E a OMS, com o objetivo de avaliar 
essa incidência, optou pela fácil aplicabilidade da Classificação 
de Robson. Com isso, foi realizada uma pesquisa no 
DATASUS, em outubro de 2019, do Índice de Robson em cada 
região brasileira, com a intenção de avaliar as condições em 
cada localidade. A partir dos dados obtidos, infere-se que as 
regiões Norte e Nordeste são as que possuem os melhores 
números de partos normais, apesar de ainda apresentarem 
altas taxas de cesarianas, no qual tem-se com maiores 
quantitativos dos grupos 1 e 3. Já as regiões Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste possuem os maiores quantitativos dos grupos 2 
e 5, formados por gestantes que passaram pela cesárea. Isso 
pode ser justificado pelo maior acesso à hospitais nessas 
localidades e maior condição socioeconômica. Torna-se 
evidente, portanto,  entende-se que a taxa de cesáreas, mesmo 
em regiões que tem um maior quantitativo de partos normais, é 
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superior à incidência máxima de cesarianas recomendadas 
pelo Ministério da Saúde e, assim, são necessárias medidas 
para mudar esse quadro em que o Brasil se encontra. 
 
Palavras-chave: Gestação. Cesariana. Classificação de 
Robson. 
 

INTRODUÇÃO 

  

A gestação é um período de intensas mudanças na vida 

da mulher, na qual diversos processos fisiológicos acontecem, 

tanto no âmbito físico como no social, psicológico e emocional 

(MELO et al., 2016). Levando esses fatores em consideração, 

a assistência ao trabalho de parto nos séculos passados 

inicialmente era predominantemente feminina, na qual apenas 

as parteiras realizavam essa atividade com base em suas 

experiências na comunidade, mesmo sem o conhecimento 

científico para tal. Após o avanço da medicina, no aspecto 

medicamentoso do parto e no paradigma hospitalocêntrico, a 

assistência obstétrica passou a ser caracterizada por 

intervenções desnecessárias e eventualmente iatrogênicas 

através do excesso de partos cirúrgicos (VOGT, 2014; FROTA, 

2019). 

De acordo com a “Diretriz de Atenção à Gestante: a 

operação cesariana” produzida pelo Ministério da Saúde, 

preconiza-se que as condições para indicação de parto cesárea 

englobam apresentação pélvica, placenta prévia, acretismo 

placentário e sofrimento fetal, dentre outras condições inerentes 

à um parto de risco (BRASIL, 2016). Entretanto, estudos 

mostraram que, para a prática desse procedimento, as 

justificativas observadas variavam desde a solicitação materna 

pela via de parto, escolha a partir dos fatores socioeconômicos 
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e até mesmo a preferência médica (ISHIKAWA, 2018). Outro 

estudo mostrou que a realização de cesariana sem a indicação 

médica devido à possíveis complicações para o binômio feto-

mãe, predispõe os mesmos à riscos indevidos (REIS et al., 

2014). 

Além disso, um estudo mais recente observou ainda que 

o aumento das taxas de cesáreas ocorreu pelo medo da dor 

durante o trabalho de parto, modificações do assoalho pélvico 

após parto vaginal, complicações fetais no canal de parto e até 

por fatores culturais, reafirmando os achados anteriores 

(BETRÁN et al., 2016). Essas mulheres sofrem ainda a 

influência de amigos, familiares e da mídia para a escolha da 

via de parto, somado à interação com os profissionais da saúde 

(O’DONOVAN; O’DONOVAN, 2018). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) indica que a 

taxa de parto cesáreo permaneça entre 10-15% (OMS, 2015), 

o que não é um fato verídico na maioria dos países. A partir de 

2010, o Brasil registrou mais cesarianas do que partos normais, 

totalizando 52% do valor total e, no ano de 2018, esse 

quantitativo aumentou para 56%, o equivalente a cerca de 

1.600.000 cirurgias por ano (ISHIKAWA, 2018).  

Entretanto, quando comparamos os setores público e 

privado, a estatística é ainda mais hostil. Segundo Piva (2019), 

a assistência obstétrica é realizada, em sua maioria, dentro dos 

hospitais, com modelos de assistência ao parto distintos no 

sistema público e no sistema privado, e esse fato reflete 

diretamente nas taxas de cesáreas entre essas duas 

populações. Os números estimados no ano de 2017 são de 

41,9% no Sistema Único de Saúde (SUS) e 83% no setor 

privado, valores esses que seguem crescentes com o passar 

dos anos. 
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De acordo com Ferraz (2015), o aumento nas taxas de 

cesarianas é uma realidade mundial e tem se tornado um grave 

problema de saúde pública e segundo Dias et al. (2008), as 

taxas de parto cesárea não devem sem classificadas em baixas 

e altas, mas sim como necessárias e desnecessárias. O 

objetivo é estimular a redução daquelas ditas desnecessárias, 

mantendo-se aquelas que são efetivas na redução da 

mortalidade materna e perinatal (FERRAZ, 2015; ISHIKAWA, 

2018). Tendo então isso em mente, para reduzir o quantitativo 

de cesarianas desnecessárias faz-se necessário salientar a 

melhora na qualidade na coleta de dados de rotina da gestante.  

Simultaneamente à percepção desse déficit na 

assistência à saúde da gestante, nota-se a relevância de um 

sistema de classificação padrão que possibilite comparar e, 

desse modo, avaliar as orientações recebidas pela grávida e 

estabelecer medidas para melhorar o atendimento (MOURA; 

FEITOSA, 2017).  

Frequentemente classifica-se a cesariana pelo motivo de 

sua efetuação, mas esse modo além de ser subjetivo, visto que 

algumas indicações são imprecisamente descritas, ele também 

não é exclusivo, e assim, faz-se necessário uma classificação 

mais objetiva (CLODE, 2017).  

A OMS com esse objetivo em mente, custeou uma 

pesquisa em 2011 que possuía a finalidade de identificar as 

formas distintas de classificar e investigar qual delas cumpria 

melhor os requisitos, estabelecidos por um painel de 

especialistas da organização (CLODE, 2017). Esse estudo 

concluiu que a melhor forma de categorizar seria a baseada nas 

características da gravidez, e dentre as classificações 

analisadas, a que melhor se enquadrava era o Sistema de 

Classificação de Robson em Dez Grupos (SCRDG).  
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Em outubro de 2014, a OMS reuniu especialistas em 

Genebra para avaliar as evidências desse sistema, e eles 

elaboraram as seguintes recomendações: os hospitais adoção 

do SCRDG para todas as gestantes que fossem admitidas para 

o parto; preservação do formato original para possibilitar 

comparações padronizadas; e caso seja necessário, devido à 

interesses ou necessidades específicas locais e desejem assim 

avaliar variáveis adicionais, pode-se criar subdivisões dentro 

dos 10 grupos (FERRAZ, 2015; OMS, 2015). 

Essa escala foi descrita com uma simplicidade de 

conceitos, de fácil interpretação, validade do seu propósito e 

clareza de implementação, que corroboraram para a adesão 

imediata ao SCRDG (CLODE, 2017; FEITOSA e MOURA, 

2017). 

O sistema apresentado por Robson em 2001 tem como 

base cinco características distintas de cada gravidez, com a 

finalidade de que cada gestante pertença a apenas um grupo. 

As variáveis avaliadas são: gravidez única ou múltipla; história 

obstétrica anterior (nulíparas, multípara com ou sem cesárea 

anterior); apresentação cefálica, pélvica ou córmica; trabalho de 

parto espontâneo ou induzido e idade gestacional (pré-termo ou 

atermo) (Tabela 1). Por serem informações colhidas de modo 

rotineiro em todas as maternidades, isso se torna mais um 

ponto positivo da aplicabilidade desse sistema. Essa 

classificação permite a comparação e análise das taxas de 

cesarianas daquelas gestantes dentro e fora do grupo 

(ROBSON, 2001; FERREIRA, 2014; ABREU, 2019). 
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Tabela 1. Sistema de Classificação de Robson 
 

GRUPOS 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

1 

 

 

Nulíparas, ≥ 37 sem., feto único, cefálico, trabalho de parto 

espontâneo 

 

2 

 

 

Nulíparas, ≥ 37 sem., feto único, cefálico, parto induzido ou 

cesariana programada 

 

3 

 

 

Multípara (sem cesariana anterior), ≥ 37 sem., feto único, cefálico, 

trabalho de parto espontâneo 

 

4 

 

 

Multípara (sem cesariana anterior), ≥ 37 sem., feto único, cefálico, 

parto induzido ou cesariana programada 

 

5 

 

 

Multípara, ≥ 37 sem., feto único, cefálico, cesariana anterior 

 

6 

 

 

Nulíparas com feto em apresentação pélvica, qualquer idade 

gestacional 

 

7 

 

 

Multíparas com feto em apresentação pélvica, qualquer idade 

gestacional (inclui cesariana prévia) 

 

8 

 

 

Gravidez múltipla (qualquer paridade, qualquer idade gestacional, 

inclui cesariana prévia) 

 

9 

 

 

Feto em apresentação transversa/oblíqua (qualquer paridade, 

qualquer idade gestacional, inclui cesariana prévia) 

 

10 

 

 

Gravidez de < 37 semanas, feto único, cefálico (qualquer paridade, 

inclui cesariana anterior) 

Fonte: CLODE (2017) 
 

O uso da Classificação de Robson auxiliará na decisão 

da via de parto quando ocorrem dúvidas e viabilizará a análise 

das implicações da cesariana, tanto a curto como a longo prazo 

(FEITOSA e MOURA, 2017). É importante frisar ainda que esse 
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não é um método para classificar as cirurgias cesáreas, mas 

sim as gestantes no momento de admissão para o trabalho de 

parto (FERRAZ, 2015). 

Segundo Clode (2017), esses critérios são acessíveis e 

facilmente adquiridos por enfermeiros ou médicos, visto que 

são grupos mutualmente exclusivos e totalmente inclusivos, 

clinicamente relevantes, universais e não dependem de 

avaliações completas. 

A OMS dispõe a expectativa de que a SCRDG possa 

auxiliar os hospitais, sejam eles públicos ou particulares, a 

otimizar o uso de cirurgias cesáreas ao identificar, analisar e 

enfocar intervenções em grupos específicos que sejam 

particularmente relevantes em cada local (ISHIKAWA, 2018). 

Considerando isso, a OMS lançou em 2017 um manual para 

auxiliar ainda na implementação da Classificação nos serviços 

de saúde. 

Tendo isso em mente, os objetivos desse trabalho 

englobam avaliar a eficácia da Classificação de Robson, 

analisar a relação da mesma com as regiões brasileiras e, por 

fim, comparar as condições socioeconômicas de cada território. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujo 

dados foram obtidos através do Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde (DATASUS), que possui dados e 

informações em saúde disponíveis para consulta pela 

população no endereço eletrônico http://datasus.saude.gov.br/. 

O DATASUS foi produzido com o objetivo de satisfazer a 

deficiência de informatização do funcionamento do SUS, por 

meio de diretrizes tecnológicas adequadas, para assim 
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descentralizar as atividades de saúde e viabilizar o Controle 

Social acerca do uso dos recursos disponíveis (BRASIL, 2018). 

Em outubro de 2019 foi realizada uma pesquisa através 

da Informação em saúde (TABNET) do DATASUS com o intuito 

de avaliar os grupos de Robson e a sua disposição de acordo 

com as regiões brasileiras. Para isso, a análise foi feita dos 5 

últimos anos disponíveis na base de dados, englobando desse 

modo o período de 2013 a 2017. 

Após a escolha das variáveis que serão mensuradas, o 

próprio DATASUS gera uma tabela com os resultados obtidos 

pelo sistema. O conteúdo dessa tabela compreende a 

classificação da gestação de acordo com a Classificação de 

Robson em conformidade com as cinco regiões do Brasil, 

possibilitando assim a comparação entre as diversas condições 

socioeconômicas no nosso país. Uma segunda tabela foi 

gerada a partir do DATASUS com os dados acerca do número 

total de partos de acordo com cada região brasileira. Esses 

valores são necessários para uma melhor análise do SCRDG 

em conformidade com o manual disponibilizado pela OMS 

(WHO, 2017). 

Além disso, foi realizada uma busca em bases de dados 

como PubMed e Scielo para uma revisão bibliográfica do 

assunto. 

Por se tratar de um banco de dados com domínio público, 

nessa pesquisa não se fez necessário a submissão ao Comitê 

de Ética.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A gestação é um período marcado por mudanças no 

corpo da mulher, e cada gravidez, até na mesma pessoa, 
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acontece de forma distinta. Pode-se tratar desde uma primeira 

gestação sem complicações até uma gestação múltipla e suas 

adversidades. 

É perceptível o déficit de assistência gestacional não só 

no Brasil, mas sim em diversos países do mundo. Ele evidencia 

que a partir do momento em que a hospitalização mostrou-se 

uma solução para casos que colocam a vida da mãe e/ou filho 

em risco, tanto os profissionais de saúde como a própria 

sociedade começou a ver a cesariana como solução em casos 

importunos, no qual poderia prejudicar o binômio mãe-feto. 

O uso da Classificação de Robson é justamente para 

objetivar a via de parto escolhida por cada grupo de mulheres 

que é admitida pelo serviço de saúde. Assim, ela avalia o 

quantitativo de mulheres que estariam realizando cirurgias 

cesarianas ditas desnecessárias, ou seja, quando não há uma 

indicação que justifique adequadamente a ocorrência da 

cesárea. 

A incidência de cesáreas ainda é bastante elevada se 

comparada à taxa preconizada pela OMS, como citado 

anteriormente. A divisão em grupos proposta por Robson 

(2001) possibilita avaliar qual categoria de gestantes estão 

evoluindo para a cesárea para que assim, medidas sejam 

tomadas para diminuir esse índice. 

O DATASUS permite que se tenha um quadro geral do 

SCRDG no Brasil, com o último ano atualizado sendo 2017 até 

o término desse capítulo, e com a escolha das autoras, foi 

possível analisar 5 anos de aplicabilidade dessa classificação 

no Brasil. 

Tendo em mente as diferenças socioeconômicas 

existentes dentro do próprio país, essa pesquisa envolve a 

comparação dos resultados da classificação de Robson com as 
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regiões brasileiras, como o disposto na Tabela 2. Além disso, 

de acordo com o manual disponibilizado pela OMS acerca do 

SCRDG, faz-se necessário o número total de partos naquele 

local para uma melhor análise dos dados da classificação, e 

eles estão dispostos na Tabela 3. É importante frisar que além 

dos valores de parto normal e cesárea, temos também aqueles 

ditos não avaliados/ignorados. 

 

Tabela 2. Classificação de Robson de acordo com as 

regiões brasileiras (2013 - 2017) 
 NORTE NORDESTE CENTRO- 

-OESTE 

SUDESTE SUL 

Grupo 

1 

21,16% 22,09% 18,35% 14,49% 13,52% 

Grupo 

2 

6,64% 10,23% 12,29% 19,88% 21,29% 

Grupo 

3 

27,30% 23,54% 17,71% 13,95% 13,34% 

Grupo 

4 

5,27% 7,18% 7,46% 11,60% 11,83% 

Grupo 

5 

16,62% 16,53% 23,25% 22,90% 23,30% 

Grupo 

6 

1,06% 1,26% 1,61% 1,45% 1,82% 

Grupo 

7 

1,88% 1,79% 2,39% 1,73% 2,09% 

Grupo 

8 

1,49% 1,80% 2,01% 2,28% 2,22% 

Grupo 

9 

0,29% 0,24% 0,16% 0,20% 0,31% 

Grupo 

10 

9,82% 9,31% 8,19% 8,75% 8,51% 

Não 

classif. 

8,41% 5,98% 6,52% 2,71% 1,71% 

 

TOTAL 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Fonte: DATASUS 
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Tabela 3. Número total de partos de acordo com as regiões 

brasileiras (2013 - 2017) 
 Número de partos 

Região 

Norte 

1.570.289 

(10,69%) 

Região 

Nordeste 

4.117.411 

(28,04%) 

Região 

Centro-Oeste 

1.206.443 

(8,21%) 

Região 

Sudeste 

5.809.611 

(39,56%) 

Região 

Sul 

1.977.963 

(13,47%) 

TOTAL 14.682.289 

Fonte: DATASUS 

 

 A Tabela 2 mostra os 10 grupos de Robson de acordo 

com sua região, mostrando a porcentagem de cada um. O 

DATASUS adiciona ainda os que não se encaixam em nenhum 

desses grupos, ditos como nascidos vivos não classificados por 

ausência em respeito aos itens necessários. Essa categoria 

expõe o déficit da coleta de dados através da qualidade do 

preenchimento da Declaração de Nascido Vivo (DNV) durante 

a assistência à essa mulher, visto o somatório observado. 

 De acordo com o Manual para a análise da Classificação 

de Robson disponibilizado pela OMS, pode-se avaliar a 

qualidade dos dados obtidos e avaliar o tipo de população e 

suas características (NAKAMURA-PEREIRA, 2016; WHO, 

2017). 

  O Manual indica a avaliação do somatório dos grupos 1 

e 2, com o intuito de verificar a proporção de mulheres com 

apenas um filho e aquelas com mais de um, que deve resultar 

em 35-42%. Nessa pesquisa foi possível identificar que todas 
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as regiões brasileiras o número de nulíparas foi menor, 

demonstrando o maior quantitativo de multíparas em todo o 

Brasil.  

 Usualmente os grupos 3 e 4 representam 30% da 

população, o que não é constatado por esse estudo, o qual em 

todas as regiões analisadas essa porcentagem foi maior do que 

o esperado. Uma razão para o tamanho desses dois grupos 

serem menores é o tamanho maior do grupo 5, o que 

geralmente é acompanhado de alta taxa de cesárea (WHO, 

2017).  

 Em relação ao grupo 5, o seu resultado está diretamente 

ligado com a taxa de cesariana, no qual, em locais com uma 

baixa taxa, esse valor usualmente é inferior a 10%. Segundo a 

OMS (2017), se o tamanho deste grupo for maior do que essa 

taxa significa que ela foi elevada no passado, principalmente 

nos grupos 1 e 2. Além disso, de acordo com Abreu et al. 

(2019), o grupo 5 é composto por multíparas com pelo menos 

uma cesárea anterior, o que reforça o ponto de vista que a 

cesárea prévia eleva a indicação de parto cirúrgico em 

gestações futuras (LEAL, 2014). 

 Levando em consideração a proporção entre os grupos 

1 e 2, nota-se que apenas as regiões Norte e Nordeste possuem 

a razão 2:1 ou maior do que a mesma, preconizada pela OMS 

(2017), enquanto as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste 

apresentam respectivamente, as razões 0,72, 0,63 e 1,49. Isso 

determina que há suspeita da baixa qualidade dos dados, no 

qual existe nulíparas recebendo ocitocina para acelerar o 

trabalho de parto e sendo erroneamente classificadas como 

induzidas. De outro modo, se os dados estiverem corretos, uma 

razão baixa indica alta proporção de indução/cesárea eletiva 

em nulíparas, o que pode significar uma população de alto risco 
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ou no caso do Brasil, uma alta taxa de cesárea eletivas em 

nulíparas, mesmo naquelas mulheres de baixo risco (LEAL, 

2014; FEITOSA e MOURA, 2017). 

O tamanho do grupo 9, ainda de acordo com o Manual 

da Classificação de Robson (2017), é importante para constatar 

se há classificação errônea dessas gestantes com 

apresentação pélvica ou outras condições e se apresentar um 

quantitativo maior do que 1%, não observado nesse estudo. 

Pesquisas condizentes com essa condição enfatizam a 

veracidade das informações coletadas. 

Quando observado as regiões brasileiras como um todo 

através do SCRDG, o Norte é caracterizado por ser 

predominantemente rural, como afirma Silva et al. (2019), o qual 

relata que o Norte apresentou o menor grau de urbanização 

dentre todas as regiões do Brasil no período de 1991 e 2010. 

De acordo com o Relatório da Federação Brasileira de Hospitais 

(FBH) (2018), essa região possui apenas 230 hospitais 

privados, onde 81,3% destes possuem fins lucrativos, que 

corresponde a 59,6% dos atendimentos nessa região. 

 Ademais, por esse déficit de assistência do Norte, as 

mulheres possuem menos acesso à hospitais e até mesmo à 

serviço de atendimento com uma coleta de dados adequada. 

Com isso, a predisposição é que essas gestantes culminem em 

um parto normal tanto pela dificuldade de acesso ao serviço de 

saúde, como pela tendência social das mulheres dessa região 

à essa escolha, visto a predominância dos povos indígenas. 

 Esse quantitativo se reflete nos dados obtidos com a 

Classificação de Robson, no qual o Norte possui os grupos 1 e 

3 com o maior quantitativo, que são os grupos de nulíparas e 

multíparas que tiveram o parto eutócico. Essa repercussão se 

estende para o Nordeste, apesar do mesmo corresponder a 
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cerca de quatro vezes mais nascidos vivos, que totalizou mais 

de 4 milhões nesse período de 5 anos analisados, como 

observado na Figura 1. Nessa imagem nota-se que além dos 

dez grupos de Robson, ela possui também aquele quantitativo 

que não foi avaliado (NA) por terem dados incompletos na DNV 

para a correta classificação. 

 

Figura 1. Valores absolutos dos 10 grupos da Classificação 
de Robson na Região Nordeste (2013 - 2017). 

 

Fonte: DATASUS 

 

 Com os resultados verificados a partir da análise do 

Nordeste, observa-se que o maior quantitativo pertence às 

gestantes do grupo 1 e 3, representadas pelas nulíparas e 

multíparas sem cesárea anterior. Esse resultado mostra a 

menor taxa de cesáreas nessa localidade, o qual não corrobora 

com a maioria dos estudos com o uso da Classificação de 
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Robson, expondo o resultado adequado do Nordeste (ABREU 

et al., 2019). 

Segundo o Ministério da Saúde (2017), a região 

Nordeste é a segunda com maior número de leitos existentes e 

também de leitos do SUS, além de totalizar quase mil hospitais 

particulares (FBH, 2018). Apesar disso, o Nordeste ainda 

conseguiu manter os grupos 2 e 5 com quantidades menores 

do que os grupos 1 e 3, os conjuntos daquelas mulheres que 

realizaram cesariana e parto eutócico respectivamente, e, por 

consequência, manteve em comparação uma maior taxa de 

partos normais. 

 No Centro-Oeste o grupo de multíparas com cesariana 

prévia ainda é o mais elevado, representando cerca de 226 mil 

gestantes em um total de 971.769 nascidos vivos. Apesar disso, 

satisfatoriamente o conjunto de nulíparas com parto normal 

possui o segundo maior quantitativo; mas não muito distante do 

grupo 2, o qual é responsável pelo elevado valor do grupo 5. 

 O estudo de Bezerra et al. (2015) que analisou a taxa de 

cesariana no Distrito Federal (DF) mostrou que a maior 

proporção de partos cesáreos, bem como as maiores rendas 

per capita estão localizadas na área central do DF, interligando 

a escolha de via de parto com a condição socioeconômica da 

gestante e ainda com uma melhor assistência, visto o maior 

número de consultas pré-natais. 

 Estudos afirmam ainda que o elevado número de 

cirurgias cesarianas está relacionado à fatores como a 

fragilidade na formação do médico de acompanhar uma 

gestação e a falta de auxílio para a gestante na escolha pelo 

parto normal, considerando a comodidade do parto cesáreo no 

qual o mesmo pode se adequar e programar o melhor horário 



CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON E A TAXA DE CESARIANAS NAS REGIÕES 

BRASILEIRAS 

275 
 

deste procedimento cirúrgico (BEZERRA et al., 2015; NAKANO 

et al., 2015). 

 Ademais, a cesariana é vista como um bem de consumo 

e conclui por ser supervalorizada, além do seu custo elevado, 

seja esse setor privado ou público. É necessário examinar as 

excessivas intervenções médicas e o uso abusivo das 

medicalizações, caracterizando um processo 

predominantemente fisiológico como um evento médico 

(BEZERRA et al., 2015). 

 Na região Sudeste, o quadro mostra de modo evidente o 

perfil hospitalocêntrico discutido anteriormente, dispostos na 

Figura 1. O grupo 5 corresponde a 1.067.786 dos nascidos 

vivos, enquanto o grupo 2 integra 926.796, no qual eles  

somados totalizam 42,79% de todos os nascidos vivos em 5 

anos nessa região. 

A partir dessa imagem podemos observar fatores que 

classificam uma multípara, que antes pertencia ao grupo das 

nulíparas, considerando as variáveis de gestação única, 

cefálica e maior de 37 semanas gestacionais. Isso significa que 

aquela gestante que no momento em que era classificada como 

grupo 1, eventualmente participará no futuro do grupo 3, e 

aquela inicialmente do grupo 2, pertencerá ao grupo 5. Com 

isso em mente, nota-se que diferente da região Nordeste, o 

Sudeste é caracterizado por um número elevado dos grupos 2 

e 5, o que explica a alta taxa de cesariana dessa região, 

reafirmando o perfil hospitalocêntrico. 
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Figura 2. Valores absolutos dos 10 grupos da Classificação 
de Robson na Região Sudeste (2013 - 2017). 

 
Fonte: DATASUS 

O Sudeste possui a maior concentração de hospitais 

privados quando comparado às outras regiões do Brasil, com 

um total de cerca de 1.800. Por se tratar de um serviço privado, 

a indução que a mulher sofre através dos familiares, conhecidos 

e até mesmo da equipe médica para a escolha de via de parto 

ser a cesariana é maior (O’DONOVAN; O’DONOVAN, 2018). 

Além do mais, argumentos como a maior dor no parto normal e 

outros fatores culturais influenciam diretamente no psicológico 

dessa mulher que incorpora assim, a cirurgia abdominal como 

uma via de parto moderna, segura e “normal” (NAKANO et al., 

2015).   

É importante frisar ainda que a proporção de 

beneficiários de planos de saúde no Sudeste é bastante 
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superior à de hospitais privados, diferente das outras regiões e 

expondo assim, o déficit nesse setor (FBH, 2018). 

 Já no Sul, apesar do menor valor total quando 

comparado ao Sudeste, as porcentagens dessas duas regiões 

se assemelham. Quando analisadas as categorias da 

Classificação de Robson, o grupo 5 no Sul equivale a 23,30% e 

no Sudeste, 22,90% e no grupo 2 o primeiro representa 21,29% 

e o segundo, 19,88%.  

 Esses valores elevados de cesariana podem ser 

creditados à diferença cultural e socioeconômica das mulheres, 

influenciados ainda pela categoria da internação, reafirmando a 

taxa mais elevada naquelas gestantes internadas por convênio 

particular (SARAIVA, 2017). 

 Desse modo, a Classificação de Robson 

possibilita uma análise ampla do quadro brasileiro, analisando 

a incidência de cirurgias cesarianas com dados simples 

coletados durante a assistência na maternidade. Apesar disso, 

Robson (2013) cita ainda que se os dados parecerem de certa 

forma “estranhos”, afirma para imaginar a possibilidade de erro 

na coleta de dados, com o argumento que nenhum hospital 

coleta dados corretamente o tempo todo. 

 Saraiva (2017) salienta que a cesárea, embora seja uma 

intervenção que salva vidas, é um procedimento que envolve 

riscos maternos e fetais quando realizada sem fatores que a 

justifiquem. Nesses casos há uma maior probabilidade de 

morbidades maternas como trombose venosa, histerectomia e 

transfusão, além de não reduzir o risco de morbidade neonatal. 

 A superioridade atribuída às tecnologias médicas em 

relação às modificações gravídicas e fisiológicas que irá ocorrer 

e sua associação com a ideia de evolução é parte do panorama 

de utilização da cesárea. Verifica-se desse modo, que as taxas 
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de cesárea continuarão aumentando independente da fonte de 

financiamento, a menos que sejam implantadas novas ações e 

estratégias de redução (PARIS, 2014; NAKANO et al., 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

A gestação é um processo fisiológico natural do corpo da 

mulher, e em sua minoria, há indicação para uma cirurgia 

cesariana. Apesar disso, os hospitais brasileiros, seja ele do 

setor público ou privado, ainda mantém a taxa de cesárea 

acima daquela preconizada pela OMS. A mesma, com o 

objetivo de avaliar essa incidência no mundo, optou pelo uso da 

Classificação de Robson por ser simples e de fácil 

aplicabilidade. 

Nesse estudo foi possível avaliar que as regiões Norte e 

Nordeste possuem um maior valor dos grupos sem cesariana 

quando comparado aos grupos que tiveram uma cesariana 

prévia, resultado esse distinto das outras regiões brasileiras, no 

qual o desfecho ainda é desfavorável. Isso corrobora com as 

condições socioeconômicas de cada localidade, no qual 

aquelas com maior poder social possuem uma maior taxa de 

cesáreas. 

Além disso, esse estudo possui limitações como a falta 

de dados mais recentes e a necessidade de uma melhor coleta 

dos dados no momento da assistência. Portanto, é necessário 

mais estudos acerca desse tema e mais do que isso, deve-se 

pensar soluções para esse quadro preocupante de cesarianas 

desnecessárias que estão sendo realizadas em todo o território 

brasileiro. 
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RESUMO: O objetivo do estudo foi identificar o conhecimento 
produzido sobre os benefícios da Classificação de Robson na 
redução de cesáreas desnecessárias. Trata-se de uma revisão 
integrativa, no mês de setembro de 2019. Foram consultadas 
três bases de dados (MEDLINE, LILACS E BDENF) e captadas 
todas as publicações disponíveis até a data da coleta, com os 
descritores Cesárea, Classificação, Enfermagem Obstétrica 
nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram encontrados 
3.835 estudos e destes, utilizados 14 artigos após os critérios 
de inclusão e a leitura na íntegra dos mesmos. Os resultados 
apontaram benefícios para a população atendida, 
monitoramento e avaliação de indicadores e qualificação dos 
serviços de saúde. E com a utilização dessa classificação 
houve redução dos altos índices de cesarianas, além de, ser 
uma ferramenta que auxilia na redução de morbimortalidade 
infantil e materna. Visto que, o número de cesarianas crescente, 
é decorrente de vários fatores que podem ser evitados por meio 
da utilização da Classificação de Robson, uma vez que é 
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possível solucionar a maioria das causas que relacionam a alta 
incidência deste procedimento. Face ao exposto, se faz 
necessário uma orientação das ações assistenciais nos 
hospitais, pautada na Classificação de Robson, com vistas a 
uma melhor assistência a mulher. 
Palavras-chave: Classificação. Enfermagem obstétrica.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A Classificação de Robson é um sistema que elenca as 

mulheres em dez grupos de acordo com suas características 

obstétricas, quais sejam: paridade, início do parto, idade 

gestacional, apresentação/situação fetal e número de fetos. 

Essa ferramenta é totalmente inclusiva e mutuamente 

exclusiva. Inclusiva, pois abrange todas as mulheres atendidas 

no serviço. Mutuamente exclusiva porque cada uma delas será 

atribuída em grupo único dos dez grupos selecionados (WHO, 

2015).  

Assim, esse instrumento deve ser utilizado como padrão, 

mundialmente, no tocante a avaliar taxa de cesáreas e evitar 

que essa cirurgia seja praticada sem indicação médica. Visto 

que, não há indicativos de que quando realizada sem 

indicações traga benefícios à mulher e ao bebê por se tratar de 

uma intervenção cirúrgica e invasiva (WHO, 2015). 

Deste modo, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), as taxas aceitáveis de cesariana para uma proporção 

global considerada ideal é de 10 a 15% (WHO, 2015). No 

entanto, tem-se mostrado um aumento de cesáreas nos últimos 

anos. Na Europa, essa taxa encontra-se em torno de 20% a 

22% e nos Estados Unidos é de 32,8%. Já o Brasil apresenta 

uma das taxas mais elevadas com percentual de 57%. (UNA-

SUS, 2015). Com destaque para a região Nordeste com taxa de 
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55%, e ocupando a segunda região do Brasil com maior 

realização desse tipo de abordagem (BRASIL,2015).  

Destarte, o aumento na taxa de cesárea tornou-se uma 

questão de saúde pública no Brasil e no mundo, uma vez que 

seus índices epidemiológicos e sua realização indiscriminada 

favorecem o aumento dos riscos potenciais de 

morbimortalidade maternos e perinatais, em cerca de cinco 

vezes maior em relação ao parto vaginal, quando realizadas 

sem indicações clínicas (WEIDLE, 2014). 

Visando o combate dessa problemática, foram lançados, 

no Brasil, várias iniciativas e documentos ministeriais, como por 

exemplo, a criação de um sistema de monitoramento online 

onde será quantificado as cesáreas nos serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Objetivando reduzir a realização desse 

tipo de procedimento cirúrgico quando desnecessário e por 

meio desse acompanhamento realizar ações para incentivar o 

parto normal, e também a implantação do projeto Parto 

Cuidadoso e do projeto Apice On (BRASIL,2018). 

O Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) 

para Cesariana também merece destaque por se tratar de 

parâmetros que devem ser seguidos pelos serviços de saúde 

publicado pelo Ministério da Saúde em 2016 (BRASIL, 2017).  

Destaca-se também a Classificação de Robson a qual, a OMS, 

torna um instrumento padrão a ser utilizado mundialmente para 

avaliar, monitorar e comparar taxas de cesáreas. Instituindo um 

Manual sobre o modo de utilização, implementação e 

interpretação da ferramenta (WHO, 2017).  

 E mesmo com várias iniciativas ainda assim, as altas 

taxas de cesariana representam um desafio em todo o mundo. 

Assim, surge o interesse de conhecer a respeito da 
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Classificação de Robson e seus benefícios como estratégia 

para monitoramento e redução das cesarianas desnecessárias. 

Diante do exposto, elaborou-se a seguinte questão 

norteadora: quais os benefícios proporcionados pela 

Classificação de Robson ao monitorar parto cesáreo? Com o 

objetivo de identificar os benefícios que a Classificação de 

Robson contribui na redução de cesáreas desnecessárias.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, com o intuito de 

coletar dados relevantes acerca do assunto em questão. Para 

a revisão seguiu-se as etapas: identificação da questão de 

pesquisa, busca na literatura nas bases de dados cruzando os 

descritores, avaliação dos artigos científicos selecionados 

conforme os critérios de inclusão e exclusão, análise dos dados 

e apresentação dos resultados encontrados. 

 Seguindo essas etapas os artigos foram coletados 

nas por meio de busca bibliográfica no mês de setembro de 

2019, nas bases de dados: MEDLINE (Literatura Internacional 

em Ciências da Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde) e Banco de Dados em 

Enfermagem (BDENF).  

Nessa amostra foram captadas todas as publicações 

disponíveis de 2009 até o mês de setembro de 2019.  

Iniciou-se pela leitura dos resumos e depois os artigos 

foram lidos na íntegra para coleta de dados, tendo por critérios 

de inclusão: artigos completos com disponibilidade eletrônica e 

gratuita nas bases de dados com publicação em português, 

inglês e espanhol e que abordassem sobre Classificação de 

Robson para a redução de cesáreas baseando-se na questão 
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norteadora. Foram excluídas cartas ao editor; editoriais; teses, 

monografias e estudos repetidos e irrelevantes à temática.  

Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos.  

 
Fonte: Dados da pesquisa. Natal, RN, Brasil, 2019. 

 

Nessa busca encontrou 3.835 estudos, mediante a 

utilização dos seguintes descritores indexados no MESH 

(Medical Subject Headings): cesarean section (Cesárea), 

classification (Classificação), obstetric nursing (Enfermagem 

obstétrica). Com o cruzamento dos descritores resultou nos 

seguintes dados: cesarean section AND Obstetrics nursing 

(MEDLINE= 144, LILACS=62, BDENF=37); cesarean section 

AND classification (MEDLINE=130, LILACS=8, BDENF=1); 

classification AND Obstetrics nursing (MEDLINE=2.202, 

LILACS=702, BDENF=541); cesarean section AND Obstetrics 

nursing AND classification (MEDLINE=5, LILACS=2, 

BDENF=1). 

Os artigos encontram-se descritos de acordo com a 

identificação do artigo, país em que foi realizada cada pesquisa, 

objetivo, método e ano do estudo. Em seguida, listou-se os 

benefícios da Classificação de Robson para a redução das 

taxas de cesáreas, mediante a contagem do número de vezes 
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que cada uma apareceu e agrupadas por semelhança. Os 

resultados foram apresentados na forma descritiva e analisados 

por meio dos protocolos ministeriais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após análise dos artigos selecionados foi possível 

identificar que todos os textos trouxeram conceitos e 

informações sobre a classificação de Robson e os seus 

benefícios. 

Para esse estudo foram analisados 14 artigos que 

atenderam aos critérios de inclusão e exclusão previamente 

estabelecidos. Abaixo, no Quadro 1, encontra-se a 

caracterização desses estudos com o país em que foi realizada 

cada pesquisa, objetivo, método e ano do estudo.  

 

Quadro 1: Caracterização dos artigos segundo país, 

objetivo e método. Rio Grande do Norte, RN, 2019.  

Id Título País Objetivo Método Ano 

A Capacitação 

de Diferentes 

Profissionais 

na Aplicação 

da 

Classificação 

de Robson 

Brasil Identificar a 

facilidade do 

entendimento dos 

participantes 

quanto ao conteúdo 

teórico da 

Classificação de 

Robson 

apresentada; 

quantificar os 

acertos de casos 

reais do exercício 

prático da 

Classificação de 

Intervenção 2019 
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Robson pelos 

participantes e 

identificar a 

facilidade dos 

participantes na 

aplicação prática da 

Classificação de 

Robson com o uso 

do Quadro 

Direcionador 

B Implementati

on of the 

Robson 

classification 

in clinical 

practice:Lithu

ania’s 

experience 

Lituâni

a 

Implementar a 

classificação de 

Robson em todos 

os hospitais 

lituanos que 

prestam assistência 

obstétrica, 

identificar os 

grupos-alvo de 

mulheres que mais 

influenciam a taxa 

de cesárea e 

determinar se o 

sistema de 

classificação 

implementado pode 

funcionar como 

uma auditoria 

ferramenta para 

reduzir a taxa de 

cesárea. 

Coorte 

Prospectivo 

 

2017 
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C Relato de 
cesariana em 
Quebec 
usando o 
sistema de 
classificação 
Robson 
 

Canad

á 

Reportar a taxa de 
cesárea de acordo 
com o sistema de 
classificação de 
Robson na 
população de 
Quebec. 
 

Descritivo 2017 

D Evolution of 

cesarean 

categories in 

a modified 

Robson 

classification 

in a single 

center from 

2002 to 2012 

due to high 

rate of 

maternal 

pathology 

França  

 

Avaliar as 

mudanças na taxa 

de cesáreas ao 

longo de um 

período de 10 anos, 

entre 2002 e 2012, 

no Departamento 

de Obstetrícia e 

Ginecologia do 

Hospital Pitié-

Salpêtrière, Paris, 

França, dentro dos 

10 grupos de nossa 

versão modificada. 

da classificação de 

Robson e comparar 

essas taxas com os 

resultados 

reportados de 

outras instituições. 

 

Retrospecti

vo 

2016 

E 

 

Comparative 

analysis of 

cesarean 

section rates 

using 

Robson Ten-

Group 

Classification 

Japão Esclarecer a 

indicação para 

cesariana usando o 

sistema de 

classificação de dez 

grupos de Robson e 

esclarecer a 

variação do centro 

Coorte 

retrospectiv

o 

 

2016 
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System and 

Lorenz curve 

in the main 

institutions in 

Japan 

usando a curva de 

Lorenz nas 

principais 

instituições no 

Japão. 

 

F The Robson 

ten‐group 

classification 

system for 

appraising 

deliveries at 

a tertiary 

referral 

hospital in 

Brazil 

Brasil Avaliar a 
distribuição de 
mulheres de acordo 
com o sistema de 
classificação de 10 
grupos de Robson e 
a ocorrência de 
morbidade materna 
grave por via de 
parto em um 
hospital terciário de 
referência. 
 

Retrospecti
vo 
descritivo 
transversal 
 

2015 

G Cesarean 

section rates 

in Lithuania 

using 

Robson Ten 

Group 

Classification 

System 

Lituâni

a 

Analisar as taxas de 

cesariana usando o 

Sistema de 

Classificação de 

10z grupo de 

Robson (TGCS) e 

identificar os 

principais 

contribuintes para a 

taxa geral de CS na 

Lituânia. 

 

Transversal 

prospectivo 

 

2015 

H Cesarean 

rates and 

severe 

maternal and 

neonatal 

outcomes 

according to 

Tailân

dia 

Para avaliar as 

taxas de cesariana 

e os resultados 

maternos e 

neonatais em cada 

grupo no Sistema 

de Classificação 

Transversal  2018 
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the Robson 

10‐Group 

Classification 

System in 

Khon Kaen 

Province, 

Thailand 

Robson de 10 

Grupos (TGCS).  

I Quality 

assurance: 

The 10‐

Group 

Classification 

System 

(Robson 

classification)

, induction of 

labor, and 

cesarean 

delivery 

Irlanda Descrever a 

metodologia do 

Sistema de 

Classificação de 10 

Grupos usando 

dados de 2013 do 

National Maternity 

Hospital, 

Dublin,Irlanda. 

Descritivo 

 

2015 

J Robson Ten 

Group 

Classification 

System 

applied to 

women with 

severe 

maternal 

morbidity 

Brasil Avaliar a 

distribuição de 

mulheres de acordo 

com o sistema de 

classificação de 10 

grupos de Robson e 

a ocorrência de 

morbidade materna 

grave por via de 

parto em um 

hospital terciário de 

referência. 

 

Retrospecti

vo 

descritivo 

transversal 

 

2015 

K Analysis of 

cesarean 

delivery at 

Assiut 

University 

Egito Avaliar a viabilidade 

do uso do Sistema 

de Classificação 

Robson de dez 

grupos (TGCS) 

Retrospecti

vo 

2013 
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Hospital 

using the Ten 

Group 

Classification 

System 

para indicações de 

parto cesáreo (CD) 

em nível 

institucional. 

L The 

Application of 

the Ten 

Group 

Classification 

System 

(TGCS) in 

Caesarean 

Delivery 

Case Mix 

Adjustment. 

A Multicenter 

Prospective 

Study 

Itália Avaliar se o sistema 

de classificação de 

dez grupos (TGCS) 

pode ser usado no 

ajuste de mix de 

casos. 

Prospectivo 2013 

M Robson 

Classification 

System 

Applied to 

Induction of 

Labor 

Portug

al  

Avaliar o impacto 

da indução do 

trabalho de parto na 

taxa global de 

cesarianas e de 

analisar as taxas de 

cesarianas de 

acordo com o 

método de indução 

do trabalho de parto 

utilizado e com o 

grupo de Robson. 

Retrospecti

vo 

2018 

N Tasa de 

cesáreas por 

grupos de 

robson en 

una 

institución de 

Colôm

bia 

Avaliar o uso da 

cesariana como via 

de parto em uma 

instituição pública 

de nível médio de 

complexidade e 

Descritivo 

transversal 

2016 
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mediana 

complejidad 

de la ciudad 

de bogotá, 

2012-2014 

caráter 

universitário, por 

meio da 

implementação do 

modelo de Robson, 

e identificar os 

grupos com maior 

probabilidade de 

serem levados a 

esse procedimento. 

Fonte: Dados da pesquisa. Natal, RN, Brasil, 2019.    

 

O médico irlandês Michael Robson, em 2001 realizou 

estudo, no qual agrupou as gestantes de acordo com  suas  

características  obstétricas  em  10  grupos  de  acordo  com  5 

características  obstétricas de cada gestante e  que devem ser 

coletadas no ato da admissão nas maternidades: 1 -Paridade 

(nulípara ou multípara com ou sem cesárea anterior), 2 -início 

do parto (espontâneo, induzido ou cesárea antes do início do 

trabalho de parto), 3-Idade gestacional (termo ou pré-termo), 4-

Apresentação/situação fetal (cefálica, pélvica ou transversa) e 

5-Número de fetos (único e múltiplo) (Robson, 2001).  

O Sistema de Classificação de Robson (SCR) ou 

Classificação dos 10 Grupos de Robson foi eleito pela OMS 

como o sistema mais adequado para a classificação da 

distribuição populacional das características obstétricas para 

realização de cesarianas e propõe um documento a utilização 

mundial da classificação de Robson como um instrumento 

padrão de avaliação, comparação e monitoramento das taxas 

de cesarianas (OMS, 2015; MOURA, 2017).  

 O uso dessa classificação almeja reduzir os altos índices 

de cesarianas, ao observar e salientar intervenções que sejam 

relevantes e que façam diferenças, além de ser uma ferramenta 
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que auxilia na redução de morbimortalidade infantil e materna, 

como uma consequência a diminuição de cesarianas 

desnecessárias (FROTA, 2019).     

 

Vale ressaltar que os benefícios da Classificação de 

Robson no monitoramento das taxas de cesariana foram 

elencados e organizadas por sinônimos, conforme apresenta o 

quadro a seguir. Dentre os benefícios elencados receberam 

destaque: Identificador de grupos de riscos, avaliador de taxa 

por grupo e comparação de taxa de cesáreas (entre instituições, 

grupos), conforme apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Benefícios da Classificação de Robson no 

monitoramento de cesáreas.  

Benefícios Quantidade de artigos que referem 
cada benefício 

Instrumento de Auditoria 3 

Comparação de taxa de cesáreas 
(entre instituições, grupos) 

5 

Estratégias para reduzir as taxas 
de cesáreas 

4 

Identificador de grupos 
específicos 

6 

Avaliador de taxa por grupo 6 

Padronização de informações 3 

Dados qualificados  1 

Indicador de cuidados obstétricos  3 

Fácil manuseio   1 
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Fonte: Dados da pesquisa. Natal, RN, Brasil, 2019. 

 

Esta classificação já traz grandes vantagens por 

organizar as mulheres de forma inclusiva e mutuamente 

exclusiva. O que torna possível conhecer o perfil das mulheres 

que estão sendo submetidas a cesárea e ainda se há grupos 

específicos realizando esse procedimento em excesso. 

(UNICEF, 2017). 

Robson; Murphy; Byrne (2015) afirmam em seu estudo 

que a Classificação de Robson é de fácil interpretação para ser 

ensinada. Além do que, a padronização fornece o perfil 

referente às mulheres atendidas e se há qualificação dos dados 

coletados. E por meio desse padrão de auditoria torna-se 

simplificado observar qualquer mudança nos tamanhos dos 

grupos, eventos ou ainda resultados. 

Dessa forma, a Classificação de Robson é considerada 

um instrumento de auditoria e um sistema de simples manuseio 

que pode ser implantado facilmente nas instituições por ter 

grupos definidos. E por meio dessa classificação é possível 

realizar estudos e comparar taxas de cesáreas, além de, poder 

implementar estratégias voltadas à redução das taxas de 

cesáreas em determinados grupos (MOREIRA et al, 2019) 

Bem como, ter uma padronização no monitoramento 

desse procedimento cirúrgico com qualidade de dados 

coletados de maneira que se tenha incentivo dos gestores no 

desenvolvimento de estratégias visando a redução de taxas de 

cesáreas e assim impulsionar que os profissionais sejam 

capacitados para manusear o sistema de Classificação de 

Robson. (MOREIRA et al, 2019) 

Um outro benefício mencionado é que a taxa de 

cesáreas é utilizada como indicador de qualidade obstétrica, 

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Robson%2C+Michael
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Murphy%2C+Martina
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Byrne%2C+Fionnuala
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visto que, redução de taxa cesariana pode estar refletir 

cuidados adequados e eficientes. (MASO et al., 2013). 

Clode (2017), reafirma o que diz o próprio autor da 

classificação em que este sistema não se trata apenas de uma 

forma de classificar as mulheres submetidas à cesariana, mas 

também uma forma de auditar, os eventos e os desfechos em 

Obstetrícia que envolve todas as parturientes. 

Confirmando os resultados apresentados no quadro 2, 

segundo ABDEL‐ALEEM (2013), o uso da Classificação de 

Robson numa instituição torna-se uma tarefa de planejamento 

estratégico para grupos específicos com o intuito de reduzir as 

taxas de cesáreas para que haja uma melhora nos resultados 

dentro da própria instituição. O benefício elencado Estratégia 

Para Reduzir Taxa de Cesáreas foi citado em quatro dos artigos 

selecionados, e seis, referente a identificação de grupos 

específicos. 

Vargas et al. (2018), também demonstra em seu estudo 

que por meio da Classificação de Robson é possível comprar 

as diferenças existentes entre as taxas de CS em cada grupo, 

além de conseguir comparar com as relatadas em estudos 

anteriores, permitem identificar os grupos específicos e assim 

visualizar a problemática para combater a alta taxa de cesárea.  

Segundo Clode (2017), o sistema de Classificação de 

Robson analisa na instituição os parâmetros de qualidade 

proposto e ainda propor a sua utilização para comprar os dados 

entre instituições e regiões. Favorecendo por meio dos dados 

já coletados que a gestante classificada anteriormente seja 

inserida em um grupo mais apropriado em uma gestação 

posterior. 

Baseando-se na alta demanda de cesáreas realizadas 

vale compreender que os benefícios desta Classificação 

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Abdel-Aleem%2C+Hany
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Abdel-Aleem%2C+Hany
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Abdel-Aleem%2C+Hany
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quando implementada nas instituições, torna-se necessário 

classificar os partos por grupos e padronizar a denominação 

das indicações para indução de trabalho de parto, e os critérios 

e indicações para a realização de parto cesáreo eletivo. Visto 

que, o conjunto dessas informações permitirá conhecer os 

grupos específicos e as necessidades destes na criação de 

estratégias para reduzir as taxas de cesáreas. (JIMÉNEZ-

HERMÁNDE, 2016). 
 

 

CONCLUSÕES  

 

Tendo em vista os aspectos analisados, observa-se o 

crescente número de cesarianas como uma realidade no Brasil 

e no mundo, sendo eles decorrentes de vários fatores, e que 

podem ser evitados por meio da utilização da Classificação de 

Robson. Visto que, é possível solucionar a maioria das causas 

que proporcionam a alta incidência deste procedimento, muitas 

vezes, de forma desnecessária.  

Desta forma, a Classificação de Robson se torna uma 

importante ferramenta no auxílio da identificação dos grupos-

alvo, servindo como orientação para as políticas públicas e 

investimentos, com o intuito de reduzir as taxas de cesáreas, 

beneficiando assim, as ações de implementações ou 

intervenções nesse âmbito.  

Portanto, faz-se necessário que os profissionais 

entendam os benefícios da utilização dessa ferramenta de 

classificação e que estejam devidamente qualificados para a 

utilizá-la, ofertando assim uma assistência de qualidade às 

gestantes. 
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Logo, faz-se necessário o incentivo para que novos 

trabalhos possam ser realizados nesse âmbito da pesquisa, 

ressaltando a importância da Classificação de Robson, o que 

fornecerá atualização para os profissionais de saúde e 

sociedade. Assim, torna-se interessante aos serviços de saúde, 

a realização de capacitações, adequando as necessidades do 

nosso país, bem como a de protocolos que facilitem a execução 

dessa ferramenta durante a assistência.   
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RESUMO: A menopausa é um processo fisiológico que marca 
o fim do período reprodutivo feminino, porém muitas vezes 
interfere no cotidiano do referido público por sua sintomatologia. 
Dessa forma a  Terapia de Reposição Hormonal (TRH), por sua 
vez, surgiu como alternativa, na perspectiva de minimizar esses 
efeitos. Objetivou-se identificar  as possíveis consequências da 
terapia de reposição hormonal. Trata-se de uma revisão 
integrativa, com abordagem qualitativa, o levantamento dos 
dados abrangeu a BVS e as seguintes bases de dados: SciELO, 
LILACS e BDENF entre os meses de , com os descritores: 
Terapia de reposição de estrogênios; menopausa; terapia de 
reposição hormonal; Risco. A busca dos artigos ocorreu entre 
agosto e  outubro de 2019 e foram selecionados 12 artigos 
Reconhecido como tratamento mais satisfatório, a TRH deve 
ser realizada com critérios bem definidos pelo médico em 
comum acordo com o paciente haja vista as contraindicações 
importantes que esta pode causar. Os riscos e benefícios 
devem ser avaliados individualmente por cada sujeito que deve 
ter autonomia por fazer ou não a TRH. Portanto, a TRH surge 
como medida terapêutica eficaz contra os  sintomas 
vasomotores e alterações urogenitais acarretados pela 
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menopausa.  Desempenha ainda efeito protetor contra a 
osteoporose.  
Palavras-chave: Terapia de reposição de estrogênios. 
Menopausa. Terapia de reposição hormonal.   
 
INTRODUÇÃO 

 

A menopausa é um processo fisiológico que marca o fim 

do período reprodutivo feminino.  Normalmente, ocorre em 

mulheres na faixa etária entre 45 a 55 anos de idade. 

Caracteriza-se pela cessação permanente da menstruação, 

redução drástica dos níveis séricos dos hormônios ovarianos, o 

que pode resultar em um série de mudanças físicas e 

emocionais a curto, médio e longo prazo (GELATTI et al., 2015).  

Os estudos de Pardini (2014) revelam que muitas 

mulheres podem ser acometidas por manifestações de ondas 

de calor chamadas de fogachos, suores noturnos, assim como 

bexiga hiperativa, incontinência urinária, infecções recorrentes 

do trato urinário, atrofia e secura vaginal, aumento da incidência 

de osteoporose e de doenças cardiovasculares. 

A carência de estrogênio provoca degeneração das 

fibras de colágeno, configurando em modificações importantes 

em pele e cabelo. Que se tornam escassos e ressecados, 

surtindo negativo na autoestima da mulher (ROCHA; PEREIRA; 

CARNEIRO, 2018) 

Salienta-se ainda a presença de alterações emocionais 

refletindo na diminuição da libido, insônia, alerações de humor, 

e depressão (MANICA; BELLAVER;ZANCANARO, 2019).  

Nesse contexto, foi desenvolvida na década de 60 e 

aperfeiçoada ao longo dos anos, a Terapia de Reposição 

Hormonal (TRH), também conhecida como estrogenoterapia. 

Surgindo como alternativa para repor as concentrações dos 
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hormônios estrogênio e progesterona, com intuito de amenizar 

os transtornos decorrentes da menopausa (SOUZA et al., 

2019).  

O acontecimento fisiológico da menopausa, acompanha  

geralmente sintomatologia significativa, interferindo assim no 

cotidiano e bem estar das mulheres. Tendo a TRH como 

escolha mais indicada para a redução dos sintomas (OLIVEIRA 

et al., 2016). 

 Segundo Pardini (2014), A TRH quando iniciada na 

perimenopausa contribui para a redução da mortalidade. Um 

estudo de metanalise ratifica sua afirmação, pois reuniu cerca 

de 16.000 mulheres com idade média de 55 anos, por meio 

deste concluiu-se que houve uma redução da mortalidade em 

84% nas pacientes tratadas com TRH, ou seja a cada 119 

mulheres, cinco não foram a óbito, comparadas as que não 

receberam tratamento.  

No entanto, o uso da TRH divide opiniões dos 

profissionais especialistas no assunto e gera receio no publico 

feminino, uma vez que o tema provoca dúvidas no que tange o 

custo-benefício que envolve a sua utilização (SOUZA et al., 

2019).  

O estudo justifica-se sob a ótica da importância da TRH 

no evento do climatério, visando corroborar para a promoção da 

qualidade de vida nas mulheres envolvidos nesse contexto. 

Diante do exposto, questiona-se: quais as 

consequências da terapia de reposição hormonal na 

menopausa? E para responder a esse questionamento, 

objetivou-se identificar  as possíveis consequências da terapia 

de reposição hormonal.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo revisão de 

literatura integrativa, com abordagem qualitativa. A busca de 

dados ocorreu entre agosto e outubro de 2019. O levantamento 

bibliográfico abrangeu a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas 

seguintes bases de dados: Base de Dados Específica da 

Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Literatura Internacional em Ciências da Saúde 

(MEDLINE). Para o refinamento da busca foram utilizados os 

descritores: “Terapia de reposição de estrogênios”; 

“menopausa”; “terapia de reposição hormonal”; “risco”; com 

base na terminologia em saúde (DeCS-BIREME) e mediante a 

seguinte combinação dos operadores booleanos: “Terapia de 

reposição de estrogênios” and “menopausa” (13 artigos); 

“terapia de reposição hormonal” and “menopausa” (47 artigos); 

“terapia de reposição hormonal” and “risco” (14 artigos) e 

“menopausa” and “riscos” (29 artigos). Os critérios de inclusão 

adotados foram: artigos publicados entre os anos de 2014 a 

2019, disponibilizado gratuitamente em português, em textos 

completos e periódicos. Excluíram-se os artigos que não 

correspondessem à temática, carta ao editor e notas prévias. 

Após a utilização dos critérios de seleção e leitura minuciosa 

dos artigos 12 manuscritos constituíram  essa revisão.  Para 

tanto, foram adotadas as seis etapas indicadas para a 

constituição da revisão integrativa da literatura: 1) seleção da 

pergunta de pesquisa; 2) definição dos critérios de inclusão de 

estudos e seleção da amostra; 3) representação dos estudos 

selecionados em formato de tabelas, considerando todas as 

características em comum; 4) análise crítica dos achados, 
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identificando diferenças e conflitos; 5) interpretação dos 

resultados e 6) reportar, de forma clara, a evidência encontrada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise dos artigos, percebeu-se que cada pesquisa 

tinha uma abordagem sobre a TRH e para maior clareamento, 

o quadro abaixo traz uma síntese para facilitar a compreensão 

dos resultados e da discussão. 

 

Quadro 1. Caracterização dos estudos quanto as principais 
informações dos artigos e livros, quanto ao ano de 
publicação, autor,  título,  objetivos e conclusões. Natal, 
2019. 

ANO AUTORES TÍTULOS OBJETIVOS CONCLUSÕES 

2014 PARDINI, 
Dolores. 

Terapia de 
reposição 
hormonal 
na 
menopaus
a 

Resumo da 
literatura em 
relação aos 
princípios da 
terapia 
hormonal, 
numa visão 
simples e 
global, que 
servem como 
plataforma 
comum sobre 
questões 
relacionadas 
aos vários 
aspectos do 
tratamento 
hormonal. 

Os consensos 
atuais são 
unânimes quando 
relatam que 
os benefícios da 
THM são 
máximos quando 
iniciada 
na 
perimenopausa. 
A mulher de 50 a 
59 anos ou com 
menos de 10 
anos de 
menopausa é o 
grupo alvo e 
representa a faixa 
de mulheres na 
qual os benefícios 
na 
grande maioria 
das vezes 
superam os 
riscos. 
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2015 LENTE, 
Clóviany 
Lorena; 
VELASQUE
, Leandra 
Fiori. 

Efeitos da 
terapia 
hormonal 
na 
menopaus
a: Revisão 
de 
literatura. 

Avaliar 
os riscos e 
benefícios em 
relação à 
Terapia 
Hormonal 
realizada em 
mulheres na 
etapa da 
menopausa. 

A escolha sobre 
aderir ou não a 
TRH por curto 
prazo deve ser 
tomada em 
conjunto médico e 
paciente após 
serem informadas 
da melhor 
evidência 
disponível. 

2015 GELATTI, 
Gabriela 
Tassotti et 
al. 

Via de 
administra
ção da 
reposição 
hormonal 
utilizada 
por 
mulheres 
pós-
menopaus
a e a sua 
relação 
com os 
fatores de 
risco 
cardiovasc
ulares 
apresenta
dos. 

Identificar a 
via utilizada 
para a 
administração 
de TRH por 
mulheres pós-
menopausa, 
bem como 
relacionar a 
via com os 
fatores de 
risco 
cardiovascula
res 
apresentado 
pelas 
mesmas.  

Observou-se que 
a terapia de 
reposição 
hormonal, por via 
vaginal, deve ser 
a via de escolha 
para as mulheres 
hipertensas e 
com 
hipertrigliceridemi
a, além de ser 
uma opção, mais 
segura em 
relação a TRH por 
via oral para 
prevenção de 
tromboembolismo 
venoso, além de 
promover efeito 
cardioprotetor. 

2016 OLIVEIRA, 
Polyanna 
Carôzo de; 
CERQUEIR
A,Eneida de 
Moraes 
Marcílio; 
MEIRELES, 
José 
Roberto 
Cardoso. 

Avaliação 
de danos 
genéticos 
e 
apoptose 
em 
mulheres 
menopaus
adas que 
fazem uso 
da terapia 
de 

Avaliar por 
meio do teste 
de 
micronúcleo 
em células 
esfoliadas da 
mucosa oral 
agenotoxicida
de de 
hormônios 
empregados 
na terapia de 

O TRH não induz 
danos 
cromossômicos. 
Entretanto, 
devido ao efeito 
antiapoptótico, 
permite a 
proliferação de 
células 
geneticamente 
danificadas, está 
assim 
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reposição 
hormonal. 

reposição 
hormonal 
(TRH). 

potencialmente 
associada ao 
processo de 
transformação 
maligna. 

2016 ALVES, 
Fabíola K. 
et al. 

Inserção 
de um 
programa 
de 
treinament
o dos 
músculos 
do 
assoalho 
pélvico na 
Atenção 
Básica à 
saúde 
para 
mulheres 
na pós-
menopaus
a. 

Avaliar a 
efetividade da 
inserção de 
um programa 
de 
treinamento 
dos músculos 
do 
assoalho 
pélvico na 
Atenção 
Básica à 
Saúde sobre 
os sintomas 
urinários e 
sobre a força 
muscular em 
mulheres na 
pós-
menopausa 

A inserção do 
treinamento dos 
músculos do 
assoalho pélvico 
em um programa 
de atenção básica 
à saúde foi capaz 
de diminuir a 
incontinência 
urinária, além de 
aumentar a força 
dos músculos do 
assoalho pélvico 
em mulheres na 
pós-menopausa 

2018 ROCHA, 
Bruna Maria 
de Almeida; 
PEREIRA, 
Maria do 
Socorro 
Vieira; 
CARNEIRO
, Jefferson 
Queiroz. 

Terapias 
compleme
ntares: 
fitoterapia 
como 
opção 
Terapêutic
a no 
climatério 
e 
menopaus
a. 

Realizar 
revisão sobre 
os aspectos 
biopsicossoci
ais das 
mulheres em 
relação às 
alterações 
fisiológicas e 
psicológicas 
no 
climatério e na 
menopausa, 
além de 
analisar 
terapêuticas 
alternativas, 
como uso de 

O uso de plantas 
medicinais como 
Glycine Max L., a 
Cimicífuga 
racemosa L. 
Morus nigra L. 
são comumente 
utilizadas por 
mulheres nessa 
fase para 
reposição dos 
fitormônios, o que 
demonstra a 
relevância das 
práticas 
alternativas, 
como estratégia 
para o alívio dos 
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plantas 
medicinais e 
utilização de 
fitormônios 

sintomas, 
melhora e 
compreensão 
dessa fase como 
constituinte e 
integran 
te do seu ciclo de 
vida. 

2018 ALCÂNTAR
A, Denise 
Soares, et 
al.  

A vivência 
do 
climatério 
por 
mulheres 
atendidas 
em uma 
unidade 
básica de 
saúde no 
município 
de Gurupi-
TO. 

Compreender 
a vivência das 
mulheres 
atendidas em 
uma Unidade 
Básica de 
Saúde da 
cidade de 
Gurupi-TO. 

O estudo mostrou 
a a importância 
da 
atuação do 
enfermeiro nas 
diversas fases do 
ciclo 
de vida da 
mulher, 
promovendo 
melhor qualidade 
de vida à 
população em 
questão. 

2018 SELBAC, 
Mariana 
Terezinha, 
et al.  

Mudanças 
comporta
mentais e 
fisiológica
s 
determina
das pelo 
ciclo 
biológico 
feminino – 
climatério 
à 
menopaus
a. 

Investigar as 
ações do 
estrogênio no 
período que 
caracteriza o 
climatério/me
nopausa. 

Percebe-se que 
no climatério 
ocorre uma 
redução drástica 
nos níveis de 
estrogênio, que 
culmina com a 
ausência 
estrogênica na 
menopausa e 
esse fato acarreta 
desequilíbrio de 
diferentes 
sistemas, até 
atingir uma nova 
adaptação 

2019 SALAGAME
, Usha G et 
al.  

Uso de 
terapia 
hormonal 
na 
menopaus

Investigar a 
relação entre 
a TRH e o 
câncer de 
mama, para 

O uso atual, mas 
não passado, de 
TRH está 
associado ao 
aumento do risco 
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a (MHT) e 
risco de 
câncer de 
mama por 
subtipos 
de 
receptores
: 
resultados 
do estudo 
New York 
Wales 
South 
Wales 
Lifestyle 
and 
EvAluation 
of Risk 
(CLEAR). 

os subtipos de 
receptores 
tumorais 
definidos com 
a expressão 
positiva de 
estrogênio 
receptor 
positivo 
(ER+), 
estrogênio e 
progesterona 
receptor 
positivo 
(ER/PR+) ou 
estrogênio e 
progesterona 
receptor 
positivo e 
negativo para 
receptor do 
fator de 
crescimento 
epidérmico 
humano 2 
(ER/PR/HER2
-). 

de câncer de 
mama, com riscos 
mais altos 
relatados para ER 
+, ER + e PR + e 
ER + / PR + / 
Subtipos HER2- 

2019 SOARES, 
Mirella L. 
Bezerra; 
BATISTA, 
Maria S. 
Nóbrega; 
SOUZA, 
Milena N. 
Alves 

Benefícios 
da terapia 
de 
reposição 
hormonal 
oral na 
qualidade 
de 
vida de 
mulheres 
climatérica
s. 

Analisar 
quais os 
benefícios da 
terapia de 
reposição 
hormo 
nal 
oral na 
qualidade de 
vida de 
mulheres 
climatéri 
cas. 

É fundamental 
acompanhament
o médico para 
avaliação 
individua 
lizada 
e indicação da 
melhor opção 
terapêutica de 
reposição 
hormonal, sendo 
importante a 
informação 
sobre o uso da 
menor dose 
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efetiva em um 
breve 
tempo. Um 
climatério bem-
sucedido é uma 
das pré 
condições para 
um 
envelhecimento 
saudável. 

2019 MANICA, 
Jucelia; 
BELLAVER, 
Emyr Hiago; 
ZANCANAR
O, Vilmair. 

Efeitos 
das 
terapias 
na 
menopaus
a: uma 
revisão 
narrativa 
da 
literatura. 

Consiste em 
uma revisão 
de 
informações 
relativas 
ao tratamento 
dos sintomas 
da 
menopausa, 
avaliando as 
terapias 
realizadas em 
mulheres. 

A decisão de 
adotar ou não 
uma terapia deve 
ser debatida entre 
médico e paciente 
individualmente, 
ressaltando as 
consequências 
, os efeitos 
colaterais e 
contraindicações 
dessas terapias, a 
fim de 
estabelecer seu 
custo benefício. 

2019 SOUZA, 
Natália 
Rúbia 
Rodrigues 
et al. 

Relação 
entre 
terapia de 
reposição 
Hormonal 
no 
climatério 
e o 
desenvolvi
mento 
de 
neoplasias
. 

Abordar riscos 
e benefícios 
do uso dessa 
terapêutica. 

No uso da TRH é 
importante 
estabelecer a 
duração do 
tratamento e 
necessidade de 
acompanhament
o médico para 
prevenir efeitos 
adversos 
graves. Deve-se 
optar pela 
escolha da menor 
dose efetiva e 
por vias de 
administração 
específicas, 
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uma vez que os 
riscos e 
benefícios são 
pouco 
elucidados. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Na observação do quadro supracitado, observa-se que  

os objetivos referem-se a avaliação e investigação das 

consequências do uso da TRH na menopausa e as principais 

conclusões apontam que a efetividade do tratamento irá 

depender do tempo de inicio, de uso, dose e via de 

administração. Os benefícios superam os riscos, porém há 

riscos consideráveis e diante disso,  a escolha de aderir ao 

tratamento deve ser tomada em conjunto médico e paciente, a 

fim de avaliar as possiveis consequências.   

Para algumas mulheres o climatério traz insegurança e 

conflitos, por representar a perda da capacidade de reprodução, 

o envelhecimento, além do desconforto da sintomatologia, 

devendo assim ter uma assistência melhor direcionada 

(ALCÂNTARA et al., 2018). 

O contexto em que vive a mulher com menopausa tem 

influencia psicológica, que acaba refletindo nos sintomas e no 

tratamento. Ocorre muitas vezes em momentos como, a viuvez, 

a saída dos filhos de casa, os sinais de envelhecimento, a 

aposentadoria e dessa forma configura em insegurança e 

tristeza, sendo necessário apoio multidisciplinar (SELBAC et al., 

2018). 

Segundo a Associação Brasileira de Climatério 

(SOBRAC) (2014), a terapia de reposição hormonal é o 

tratamento mais satisfatório no que diz respeito ao alívio dos 

sintomas vasomotores.  
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Para que seja iniciado o esquema de TRH, faz-se 

necessário uma análise criteriosa, levando-se em consideração 

a avaliação clínica, exames complementares, contraindicações 

absolutas e relativas, priorizando sempre a vontade da 

paciente, o tempo de menopausa, bem como as condições 

fisiológicas (BRASIL, 2016).  

A TRH pode ser administrada através da via oral, 

intramuscular, vaginal, transdérmica, percutânea, como por 

meio de implante subcutâneo (PARDINI,2014). 

A via oral atua, principalmente, na redução dos sintomas 

vasomotores, melhora as alterações de humor, reduz a perda 

de massa óssea, evitando o surgimento da osteoporose. 

Entretando oferece maior risco de tromboembolismo venoso 

(TEV) e hipertensão arterial sistêmica (HAS) (SOARES; 

BATISTA; SOUSA, 2019). 

Deste modo, a via vaginal tem sido considerada a melhor 

opção para  administração da TRH, tendo em vista a boa 

aceitabilidade entre o público feminino, o alívio das 

manifestações urogenitais, a possibilidade da prescrição de 

baixas doses e a boa absorção pelo organismo. Apresentando 

menor incidência de casos de TEV e doenças cardiovasculares 

(GELATTI et al., 2015).  

Para um bom resultado terapêutico, há a necessidade de 

observação médica, avaliando as peculiaridades de cada 

paciente, como também a ponderação de riscos e benefícios 

(SOARES; BATISTA; SOUSA, 2019). 

O estrogênio classifica-se em natural ou sintético. Pode 

ser administrado sozinho ou combinado com a progesterona.  

No último caso, há possibilidade de ser feito o esquema cíclico, 

quando o estrogênio é utilizado continuamente e a 

progesterona de dez a doze dias por mês. Enquanto no 
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esquema contínuo estrogênio e progesterona são empregados 

sem intervalo (PARDINI, 2014).  

De acordo com Pardini (2014), O uso de estrogenio e 

progesterona associados está relacionado a maior risco de 

tromboembolismo venoso.  

 Souza et al, (2019), afirma que “O risco do evento 

tromboembólico é maior no uso de terapia combinada quando 

ocorre por via oral e durante o primeiro ano de reposição.” 

Importante ressaltar que o tratamento da TRH não 

ultrapasse cinco anos de uso, priorizando-se a prescrição de 

baixas doses, pelo menor tempo possível. O tratamento deve 

ser capaz de surtir efeito positivo quanto aos sintomas 

provocados pela menopausa, devendo ser interrompido logo 

que se alcance os resultados esperados ou quando ofereça 

risco a saúde da mulher. (BRASIL, 2016).  

Conforme a Associação Brasileira de Climatério (2014) o 

tempo de duração da TRH deve ser de acordo com os objetivos 

da prescrição, assim como a dose e a via de administração 

devem ser ponto importantes na tomada de decisão para iniciar 

a terapia, obedecendo os critérios de segurança para utilização. 

O uso da terapia é uma decisão individual e deve ser avaliado 

a cada caso, observando-se a idade, risco de 

tromboembolismo, doença cardiovascular e câncer de mama 

tendo que levar em consideração a qualidade de vida e fatores 

de risco apresentados para cada individuo. 

Em virtude do elevado risco de desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, o ministério da saúde não 

recomenda que a TRH seja iniciada após 10 anos da 

menopausa e/ou em mulheres com idade superior a 59 anos 

(BRASIL, 2016). 

Embora existam diferentes formas para administração da 

terapia, como, doses e vias de administração, ainda há algumas 
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contraindicações que devem ser levadas em consideração na 

escolha para inicio da terapia, como, câncer de mama, câncer 

de endométrio, tromboembolismo agudo, hepatopatia aguda 

e/ou grave, cardiopatia grave e sangramento uterino sem causa 

diagnosticada (PARDINI, 2014) 

Discorrendo ainda sobre contraindicaçãoes, o consenso 

brasileiro de terapêutica hormonal da menopausa aponta que a 

TRH além de ser analisada individualmente, deve se observar 

a condição clínica  e o contexto de cada mulher. Sendo 

contraindicado para comorbidades como: doença hepática 

descompensada, doenças coronarianas e cerebrovascular, 

doença trombótica, lúpus eritematoso sistémico, meningeoma e 

o sangramento  vaginal de causa desconhecida (SOBRAC, 

2014) 

O ministério da saúde aponta que o uso de estrogênio 

associado a progesterona por 3 a 5 anos está associado ao 

elevado risco de desenvolvimento de câncer de mama e 

tromboembolismo venoso (BRASIL, 2016). 

Tal afirmação é ratificada por Oliveira, Cerqueira e 

Meireles (2016), pois alegam que os progestágenos são 

poderosos inibidores de morte celular, processo conhecido 

como apoptose, resultando em profileração de células 

geneticamente danificadas, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de neoplasias.  

Corroborando com o expoxto, Salagame et al (2018) 

afirma que as mulheres que fazem uso de TRH, têm risco 

elevado para câncer de mama nos subtipos de receptores 

tumorais ER+, ER+/PR+ e ER+/PR+/HER2-. E leva em 

consideração que o tempo de tratamento hormonal é um fator 

que influencia de maneira direta no processo de adoecimento.  

É Importante que a TRH quando indicada, não seja 

realizada de forma isolada, e sim associadas a hábitos de vida 
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saudáveis, tais como alimentação adequada,  prática de 

atividade física, cessação do uso de álcool e tabagismo, dentre 

outros (FEBRASGO, 2010).  

Mulheres que possuam contraindicações absolutas 

quanto ao uso da estrogenoterapia convencial, pode optar pela 

inclusão de terapias alternativas. Atualmente, existem os 

tratamentos a base de Tibolona, substância derivada de 

esteroides sintéticos, os moduladores seletivos dos receptores 

de estrogênio como o Raloxifeno, além do Pycnogenol e 

Isoflavonas provenientes de plantas (MANICA; BELAVER; 

ZANCANARO, 2019).  

Os efeitos nocivos da TRH muitas vezes excedem os 

benefícios, levando a uma redução considerável das 

prescrições médicas e fazendo muitas mulheres procurarem 

por terapias alternativas (MANICA; BELLAVER;ZANCANARO, 

2019). 

As mulheres que optam por não fazer a TRH, podem 

adotar o tratamento a base de fitoterápicos. A Cimicifuga 

racemosa, Morus alba L. e a Calendula officinalis L. tem surtido 

efeito positivo nos fogachos, a Valeriana officinalis, Glycine 

Max, Melissa officinali acalma e melhora sintomas leves e 

moderados de depressão e ansiedade. A incusão da soja na 

alimentação também está associado a diminuição e frequência 

dos fogachos (ROCHA; PEREIRA; CARNEIRO, 2018).  

A pesquisa realizada por Alves et al. (2016) revelou que 

a realização de exercícios dos músculos do assoalho pélvico 

em menopausadas com problemas urogenitais, resultou em 

fortalecimento do tônus muscular da região, melhora da 

incontinência urinária, contribuindo assim para redução do uso 

de medicações e melhor qualidade de vida  

Tratando do risco-benefício da TRH, é destacado como 

alguns dos principais riscos, os cânceres de mama e de 
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endométrio, muito embora apresente como benefício, a 

diminuição da atrofia urogenital, melhorar do humor e redução 

dos sintomas vasomotores (MANICA; BELLAVER; 

ZANCANARO, 2019). 

O Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study 

(HERS) e o Women’s Health Initiative (WHI), realizaram 

estudos randomizados de grande porte e abrangência sobre os 

risco e benefícios da TRH. Os pesquisadores do HERS 

concluiram que o tratamento realizado com estrogenios equinos 

conjugados acompanhados de acetato de 

medroxiprogesterona, aumentou a incidência de eventos 

tromboembólicos e doenças renais. As vonluntárias que 

participaram dos estudos do WHI faziam uso de estrogénos 

combinado com a progestina, no qual foi identificado alto índice 

de cânceres invasivos, principalmente o de mama, sendo esse 

um motivo para interrupção do estudos, por ter obtido 

resultados amedrontadores (LENTE; VELASQUE,2015). 

A exposição prolongada aos estrogenios endógenos ou 

exógenos não neutralizados pela progesterona aumentam a 

probabilidade para desenvolvimento de hiperplasia e câncer de 

endométrio, chegando a ser 6 a 8 vezes maior a possibilidade 

do câncer acontecer em mulheres que façam uso do estrogênio 

(LENTE; VELASQUE,2015). 

Todavia, o estudo WHI não conseguiu descobrir a 

diferença no acometimento de câncer do endométrio em 

mulheres que utilizaram reposição hormonal e as que não 

usaram. O risco para aparecimento do câncer de mama 

aumenta cerca de 2,3% ao ano para quem realiza a TRH. Esses 

dados foram obtidos através de estudos epidemiológicos com 

analise atual de 51 estudos e cerca de 90% dos dados 

coletados são a nível mundial (LENTE; VELASQUE,2015). 
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CONCLUSÕES  

 

A TRH surge como medida terapêutica eficaz contra os  

sintomas vasomotores e alterações urogenitais acarretados 

pela menopausa e  desempenha ainda efeito protetor contra a 

osteoporose. Constatou-se que a via vaginal demonstrou ser a 

mais segura, uma vez que oferece menor risco de 

tromboembolismo. Contudo, os dados analisados evidenciaram 

que o uso do estrogênio combinado com a progesterona, em 

doses elevadas, por  tempo prolongado, indicam maior chance 

de desenvolvimento de tromboembolismo venoso, neoplasias, 

sobretudo o câncer de mama. 

Não obstante a TRH associada a hábitos de vida 

saudável e a assistência multidisciplinar, se faz essencial para 

o bom resultado terapêutico. É necessário análise individual, 

considerando o contexto e condições clínicas de cada mulher, 

os possíveis riscos e benefícios, com o objetivo de melhora na 

sintomatologia e qualidade de vida.  

Diante da importância do evento da menopausa, espera-

se que esse estudo corrobore para discussões e reflexões dos 

profissionais de saúde, em busca de alternativas e resoluções 

para a promoção da saúde de mulheres inseridadas nesse 

cenário. 
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RESUMO: A indução do trabalho de parto ocorre quando tal 
processo não acontece de forma espontânea, podendo ser feito 
de maneira farmacológica ou não. O método farmacológico 
mais utilizado é o Misoprostol. Os desfechos da aplicação de tal 
método podem se diferenciar dependendo de diversas 
circuntâncias. Sabe-se que a paridade materna interfere nos 
desfechos do parto, pois ocorrem diversas modificações no 
útero e cérvix uterina após o parto. Com isso, o trabalho atual 
teve como objetivo avaliar a influência da paridade materna no 
processo de indução do trabalho de parto em gestantes de alto 
risco. Foram coletados os dados de 100 mulheres que 
passaram pelo processo de indução por misoprostol em uma 
Maternidade de alto risco da Paraíba. Os dados foram 
analizados no sistema compultacional SPSS. As nulíparas 
apresentaram uma idade materna menor e um grau de 
escolaridade maior comparadas as multiparas. Ambos os 
grupos realizaram em sua maioria 6 a 10 consultas pré-natais. 
A maior marte dos partos induzidos foram justificados por 
Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) com (23%), as gestantes 
multíparas tomaram mais doses e levaram um tempo de 
indução maior até o parto. Com relação ao tipo de parto, 66,7% 
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das multíparas evoluíram para parto normal comparado as 
39,3% das nulíparas. 
  
Palavras-chave: Parto. Misoprostol. Indução. 
 

INTRODUÇÃO 

  

A gestação é um evento fisiológico, e por esse motivo, 

ocorre na sua maioria dos casos sem intercorrências. Mas em 

15% das gestações existem riscos para a mãe e/ou para o feto, 

com uma possibilidade de evolução desfavorável. Os fatores 

que podem ocasionar riscos gestacionais podem estar 

presentes antes da gravidez, por antecedentes familiares e/ou 

pessoais, além de características sociodemográficas 

desfavoráveis; história reprodutiva anterior ou condições 

clínicas da gestação atual. Por isso, é necessário um 

acompanhamento para a reclassificação desse risco durante a 

gestação ou mesmo durante o trabalho de parto (BRASIL, 

2012).   

O trabalho de parto trata-se de um evento natural que 

acontece no corpo da mulher, através do qual o útero gravídico, 

por meio de sucessivas contrações musculares, expulsa o feto 

com idade gestacional entre 37 e 24 semanas (COSTA et al, 

2015). Quando esse processo não ocorre de maneira 

espontânea o trabalho de parto pode ser induzido, ocorrendo 

uma estimulação das contrações uterinas de maneira 

coordenada e eficaz (DE JESUS et al, 2017).  

Apesar da indução de parto ser empregada desde muitos 

anos, os métodos naturais aplicados no passado, como por 

exemplo, o óleo de rícino, era pouco eficaz. Nos últimos anos, 

o estudo de novos métodos e a capacidade de diagnósticos de 

complicações com o bebê ainda intra útero mais precoces 
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fizeram com que tivesse um alto índice de crescimento de 

partos induzidos (QUITOLINA SCAPIN et al, 2018). 

O processo de indução pode ocorrer de maneira 

farmacológica e não farmacológica, e dentre as formas 

farmacológias o misoprostol (análogo da prostaglandina E1) se 

destaca como fármaco indutor que apresentam maior eficácia 

no processo de trabalho de parto. A utilização de tal fármaco é 

uma das mais conhecidas e pesquisadas, sendo de fácil acesso 

e de baixo valor (DA CORREGGIO et al, 2014). 

 O levantamento realizado por De Jesus (2017) 

descreveu o misoprostol como o método para indução do 

trabalho de parto mais utilizado entre os anos de 2005 e 2015, 

seguida da utilização da ocitocina como fármaco indutor. A 

contraindicação mais importante para o uso dessa medicação 

é a cesárea anterior, devido ao risco iminente de rotura uterina 

que ocorre aproximadamente em 5% das mulheres com 

gestação a termo e cicatriz uterina prévia.  

O mecanismo de ação do misoprostol se dá pela ligação 

seletiva aos receptores prostanóides EP-2 / EP-3 no miométrio, 

onde proporciona um aumento do influxo de cálcio assim 

induzindo as contrações uterinas. Já na cérvix uterina ele atua 

aumentando a quantidade de água permitindo a dissolução das 

fibras colágenas e assim facilitando o processo de dilatação 

cervical (AVCI et al, 2018).  

A literatura mostra que diversos fatores podem interferir 

nesse processo de indução, como por exemplo  idade materna 

avançada, características do colo, obesidade materna, 

prematuridade e grande peso fetal (GALVÃO, 2019), porém 

ainda não se sabe a influência da paridade materna em tal 

processo.  

Sabe-se que a nuliparidade e a grande multiparidade 

entram como condições que implicam em circunstâncias 
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desfavoráveis para a gestação e interfere diretamente no 

trabalho de parto (BRASIL, 2012), como também quando 

relacionado com à indução por misoprostol, a maior parte das 

mulheres induzidas são nulíparas (MACEDO, 2016; 

QUITOLINA SCAPIN et al, 2018). 

A partir disso, esse trabalho teve como objetivo analisar 

a influência da paridade no processo de indução do trabalho de 

parto em gestantes de alto risco.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma pesquisa descritiva documental com 

caráter exploratório e uma abordagem quantitativa. A coleta dos 

dados foi realizado através dos prontuários das gestantes 

internadas na Maternidade do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW), referência em atendimentos a gestantes de 

alto risco localizada em João Pessoa – PB. Após ser aprovada 

pelo Comitê de ética em Pesquisa do HULW com o número do 

CAAE: 41020815.0.0000.5188. 

Foram verificados um total de 100 prontuários de gestantes 

de alto risco internas no HULW no período de Setembro de 

2018 a Março de 2019. 

 Como critérios de elegibilidade foram incluídas gestantes 

com idade superior a 18 anos, que apresentava uma gestação 

caracterizada de alto risco, que tiveram o trabalho de parto 

induzido pelo fármaco misoprostol e que aceitasse participar da 

pesquisa assinando o termo de consedimento livre e 

esclarecido.  

Os dados foram coletados por meio dos prontuários e 

possibilitaram as seguintes variáveis: dados sociodemográficos 

e clínicos (idade materna, escolaridade e número de consultas 

pré-natais,paridade, idade gestacional), características e 
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desfechos do processo de indução (justificativa da indução, 

número de doses administradas, tempo do início da indução ao 

parto, tempo entre a última dose e o parto, tipo de parto, 

intercorrências maternas e neonatais pós-parto).  

Após a coleta dos dados foi realizada uma análise estatística 

descritiva quantitativa, tabelas de frequência e tabelas 

cruzadas, com o intuito de verificar aspectos relevantes à 

pesquisa, para tal foi utilizado o sistema computacional 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para 

Windows 10. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise dos prontuários coletados de 100 

mulheres, onde 61 eram nulíparas e 39 multíparas, foi possível 

observar diversas variáveis, dentre elas a idade materna, tendo 

como média a idade de 27,6 anos. As gestantes nulíparas 

tiveram uma média de 25,1 anos, já as multíparas de 31,5 anos. 

Tal quantitativo de idade materna corrobora com diversos 

estudos onde apontam ser a faixa etária de 20 a 30 anos como 

a que mais apresenta mulheres induzidas (SILVA 2018; 

QUITOLINA SCAPIN et al, 2018). 

Ao analisar a distribuição de nulíparas e multíparas em 

relação à faixa etária de idade materna (Tabela 1), 65,6% das 

nulíparas se enquadraram na faixa etária de 18-25 anos, já a 

distribuição das gestantes multíparas em relação a faixa etária 

foi mais igualitária em todas as categorias. No estudo de 

Barboza e colaboradores (2017) pode-se observar que as 

mulheres mais jovens mostram uma associação significativa 

para primiparidade. 

Quanto ao grau de escolaridade as nulíparas apresentaram 

ter um grau mais elevado, visto que 73,8% das nulíparas e 
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46,2% das multíparas tinham ensino médio a superior (Tabela 

1). Presume-se que mães com maior nível de escolaridade 

sejam de classes econômicas mais elevadas, com  um menor 

quantitativo de filhos e um maior acesso aos conhecimentos de 

cuidados com a saúde bem como com a prevenção da gravidez 

(LOPES FILHO e NETO, 2018).  

No que se refere ao número de consultas pré-natais 

realizadas, ambos os grupos em sua maioria realizaram entre 6 

a 10 consultas (Tabela 1). Esse índice mostrou ser superior ao 

mínimo de 6 consultas recomendado pelo ministério da saúde 

(BRASIL, 2013). O quantitativo elevado de consultas pode estar 

correlacionado com o fato das gestações serem de alto risco, 

nescessitando assim de um maior acompanhamento. Estudos 

demonstram que um acompanhamento de qualidade durante o 

pré-natal é capaz de diminuir os índices de morbidade e 

mortalidade tanto materna quanto infantil, visto que o 

reconhecimento de fatores de risco gestacional durante o pré-

natal possibilita adequadas orientações e encaminhamentos 

(TOMASI et al, 2017). 

Por se tratar de mulheres com gestações de alto risco, a 

presença de intercorrências sugere que a maior parte 

gestações analisadas fazem parte do grupo de fatores de risco 

classificado pelo Ministério da Saúde como doenças obstétricas 

na gestação atual (BRASIL, 2012). 

O processo de indução deve ser realizado quando a avaliação 

médica constata que a criança estará mais segura fora do útero 

materno que dentro dele ou para um melhor prognóstico para a 

mãe (BRASIL, 2012). Essa justificativa pode explicar o 

quantitativo de partos prematuros, que foi mais frequente nas 

multíparas (23,1%) quando comparado as nulíparas (8,2%). O 

fato do processo de indução do trabalho de parto ter ocorrido 
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antes das 37 semanas de gestação supõe que houve a 

necessidade de assegurar a saúde materna e/ou fetal.   

 

Tabela 1. Dados Sociodemográficos e clínicos  

  Nulíparas Multíparas 

Idade Materna 

 

18-25 anos 

26-32 anos 

33-39 anos 

40-45 anos 

  

 

65,6% 

19,7% 

13,1% 

1,6% 

  

 

23,1% 

28,2% 

38,5% 

10,3% 

Escolaridade 

 

Sem escolaridade 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Ausente no prontuário 

  

 

1,6% 

21,3% 

55,7% 

18,1% 

3,3% 

  

 

2,6% 

46,2% 

43,6% 

2,6% 

5,1% 

Consultas pré-natais 

 

1-5 consultas 

6-10 consultas 

>11 consultas 

Ausente no prontuário 

  

 

8,2% 

65,6% 

24,6% 

1,6% 

  

 

10,3% 

56,4% 

33,3% 

0% 
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Intercorrências gestacionais 

 

Sim 

Não 

 

 

73,8% 

26,2% 

 

 

76,9% 

23,1% 

Idade gestacional 

 

Pré-termo 

A termo 

Pós-termo 

  

 

8,2% 

90,2% 

1,6% 

  

 

23,1% 

76,9% 

0% 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Segundo o Manual de gestação de alto risco do MS (2012), 

as gestantes com bom controle glicêmico e sem intercorrências 

gestacionais podem aguardar a evolução espontânea do 

trabalho de parto, já aquelas que apresentam um controle 

metabólico inadequado ou complicações associadas o parto 

pode ser antecipado. 

A realização da indução do trabalho de parto foi em sua 

maioria justificado pela presença de Diabetes Mellitus 

Gestacional (DMG) com 23%. Esse dado reflete a prevalência 

da DMG no Brasil, sendo o distúrbio metabólico mais comum 

observado no período gestacional presente entre 3% e 25% das 

gestações, podendo ser o responsável por cerca de 7% das 

complicações gravídicas do país (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2016). As demais justificativas para a indução 

foram Amniorrexe (15%) Síndromes Hipertensivas (SH) com 

(12%) dos casos, DMG e SH (9%), Pós datismo (8%) como 

também alteração no volume do liquido amniótico (8%) e outras 
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justificativas (11%), e em 14% dos casos essa justificativa 

estava ausente no prontuário (Gáfico 1).  

 

Gráfico 1 – Justificativa para a indução. 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A dosagem do fármaco misoprostol deve ser administrada 

em intervalos de 4 horas para iniciar uma cascata do trabalho 

de parto mais eficaz (HARMAN, 2019), a partir disso fomos 

avaliar o número de doses administradas como também o 

tempo total de indução. 

Em relação ao número de doses administradas durante o 

processo de indução, 73,7% das nulíparas e 59% das 

multíparas tomaram de 1 á 3 doses, as gestantes multíparas 

precisaram de mais doses durante a indução (Tabela 2).  

Já quando observado o tempo entre o início da indução ao 

parto, esse apresentou ser mais elevado no grupo das 

multíparas com uma diferença de 4 horas e 3 minutos quando 

comparado as nulíparas. Esse fato pode estar associado tanto 

ao quantitativo maior de doses utilizadas pelas multíparas como 
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também ao grande quantitativo de multíparas que evoluíram 

para o parto normal (66,7%) quando comparado com as 

nulíparas, onde apenas 39,3% progrediu para o parto vaginal 

(Tabela 2). 

Em um estudo realizado por WALLSTRÖM, T. e 

colaboradores (2019) com gestantes nulíparas que passaram 

por indução por misoprostol foi observado que o tempo todal da 

indução ao parto foi em média 21,6 horas, similar ao observado 

no atual estudo.  

O tempo entre a administração da última dose ao parto 

mostrou-se maior no grupo das gestantes nulíparas, 

apresentando uma diferença de 4 horas. Tal dado pode ser 

justificado pelo fato da cervix diferenciada na mulher nulíparas 

e multípara, por já ter passado por uma gestação anterior. 

A literatura apresenta que as gestantes nulíparas tem um 

maior risco de evoluir para o parto por cesariana após a indução 

do trabalho (SANTOS e RAMALHO, 2016). 

Importante ressaltar que o Ministério da Saúde estabelece 

como necessário uma vigilância cuidadosa nos casos de 

gestantes com trabalho de parto induzido por misoprostol, a 

avaliação das contrações uterinas a cada 30 minutos, a 

monitorização das funções vitais da mulher, como também 

orienta a gestante à deambular e se alimentar normalmente 

(BRASIL, 2012). 

No estudo de WALLSTRÖM, T e colaboradores (2019), 

80,4% das gestantes nulíparas evoluiram para parto normal, 

quantitativo esse bem superior ao do atual estudo, onde apenas 

39,3% evoluíram para parto via vaginal. Tal dado pode ser 

justificado pela infusão de ocitocina presente na maior parte 

(68%) das induções, potencializando assim as contrações 

uterinas. 
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Cabe destacar que apesar de ser uma população de alto 

risco o tipo de parto não necessariamente tem que ser cesáreo, 

já que tal desfecho não depende exclusivamente da história 

pregressa materna, como também das circunstâncias 

apresentadas pela mãe e feto no momento do parto (BRASIL, 

2012).  

Os dados coletados demonstraram que todas as multíparas 

da pesquisa tiveram os partos anteriores por via vaginal, visto 

que o processo de indução é contraindicado nos casos de 

gestantes com cesariana prévia, pois eleva o risco de ocorrer 

rotura uterina (BRASIL, 2012). 

 

Tabela 2. Características e desfechos do processo de indução 

  Nulíparas Multíparas 

Número de doses 

 

1 dose 

2-3 doses 

4 doses 

5-7 doses 

8 doses 

  

 

31,1% 

42,6% 

6,6% 

14,8% 

4,9% 

  

 

20,5% 

38,5% 

10,3% 

23,1% 

7,7% 

 

Tempo do início da 

indução ao parto 

 

29 hrs 15 min 

 

33 hrs 18 min 
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Tempo última dose 

ao parto 

14 hrs 36 min 10 hrs 36 min 

Tipo de Parto 

 

Normal 

Cesárea 

  

 

39,3% 

60,7% 

  

 

66,7% 

33,3% 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Ao analisar a justificativa para realização da cirurgia 

cesariana (Gráfico 2) foi possível observar que a maior parte foi 

realizadas por falha da indução (29%), seguido de 

cardiotocografia não tranquilizadora (19%). No gráfico 2 ainda 

podemos observar que um grande quantitativo de justificativas 

para a evolução para o parto cesáreo estavam ausentes nos 

prontuários analizados, totalizando 14% da amostra. Outro 

dado que deve ser analizado é o baixo quantitativo da 

justificativa pós datismo (4%), dado esse que difere das demais 

literaturas, onde apresentam tal justificatica sendo uma das 

mais utilizadas.  
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Gráfico 2. Justificativa para a realização da cesariana. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Ministério da Saúde no Brasil considera falha no processo 

de indução do trabalho de parto quando após 6 doses da 

administração de misoprostol for detectado durante as 

avaliações que não ocorreu trabalho de parto ativo, ou seja não 

houve presença de contrações uterinas eficazes para a 

evolução do trabalho de parto (Brasil 2012). 

Dentre as mulheres que evoluíram para o parto cesáreo com 

a justificativa de falha no processo de indução foi possível 

observar que uma grande parte das gestantes eram mulheres 

que já haviam passado por uma gestação anteriormente como 

é possível observar no Gráfico 3. 

Em uma pesquisa realizada por Galvão (2019) mostrou que 

as características do colo uterino como dilatação e comprimento 

cervical são fatores de risco para a falha do processo de 

indução, podendo justificar tal quantitativo, já que as 

características do colo uterino são diferentes em nulíparas e 

multíparas.  
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Gráfico 3. Paridade das gestantes que evoluíram para 

cesárea por falha na indução.  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nos últimos anos o Brasil vem apresentando altos índices de 

realização de operações cesarianas, atualmente é o modo de 

nascimento mais comum realizado no país (BRASIL, 2015). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) nos últimos 

20 anos a realização do parto por via cirúrgica se transformou 

em uma “epidemia” em todo o mundo (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2015).  

O grande quantitativo de cesárea realizada na atual pesquisa 

é preocupante já que grande parte das gestantes que evoluíram 

para esse tipo de parto eram nulíparas. Tal desfecho pode ser 

determinante para o futuro obstétrico da mulher, já que a 

realização da primeira cesariana tende a associar a realização 

de parto cesárea na próxima gestação, como também 

determinante para continuidade dos altos índices de tal 

operação no país (ISHIKAWA et al, 2018).  

O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia (ACOG) 

recomenda que gestantes que apresenta uma cesariana 
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anterior passe pela prova de trabalho de parto (PTP), como 

também apresenta índices de 60-90% de sucesso após a prova, 

apresentando quantitativo mínimo de complicações quando 

acompanhada e monitorada durante o PTP (LAVADO etal, 

2016). 

A taxa de partos cesáreos relativamente elevados no estudo 

atual pode refletir a conduta do serviço, a falha no cumprimento 

do intervalo de administração do fármaco, ou até mesmo a 

resposta biológica do organismo materno a droga. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos dados analizados foi possível observar que as 

gestantes multíparas precisaram tomar uma quantidade maior 

de doses como também um tempo de indução maior para 

evoluir para o parto normal, já as gestantes nulíparas em sua 

maioria tomaram menos doses e demoraram menos tempo no 

trabalho de parto, tendo a maior parte progredindo para a 

cirurgia cesariana. Mostrando desse modo, que tanto o 

processo de indução por misoprostol como os desfechos se 

mostram diferenciados quanto a paridade materna. 

É importante ressaltar que se tratando de pesquisa com 

fontes, existe uma falta de informações nos prontuários e 

subnotificações de dados. Porém essas fontes são de extrema 

importância se preenchidos corretamente, pois podem ser 

indicativos fieis da realidade. 
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RESUMO: O câncer de mama é causado por uma multiplicação 
desordenada de células na glândula mamária. E é uma das 
maiores causas de morbimortalidade em todo o mundo, no 
Brasil apresenta-se como a neoplasia maligna mais incidente 
nas mulheres, assim como a principal causa de morte por 
câncer, e hoje um relevante problema de saúde pública. 
Diversos esforços vêm sendo realizados a fim de identificar os 
determinantes desse câncer, como os fatores de riscos, em 
foco os alimentos inflamatórios. A importância da dieta na 
abordagem ao câncer de mama já é reconhecida, entretanto, os 
componentes alimentares necessitam ser mais bem 
fundamentados. Logo, o objetivo deste trabalho foi averiguar na 
literatura os alimentos que apresentam potencial inflamatório e 
favorecem o risco de câncer de mama.  Trata-se de uma revisão 
da literatura, realizada por meio de pesquisa de artigos 
originais, publicados nos últimos cinco anos, em inglês e 
português. O efeito da dieta para o câncer de mama tem sido 
uma área crescente de pesquisa durante os últimos anos 
devido o grande aumento do câncer de mama e de a 
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alimentação ser um fator de risco modificável. A dieta é um forte 
influenciador da inflamação sistêmica crônica. Os  estudos  
avaliados  nesta  revisão  demonstram  que  o  potencial  
inflamatório  da  dieta  representa  um importante fator de risco 
para o câncer de mama. 
Palavras-chave: Dietas. Inflamação. Câncer de mama. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O câncer de mama é causado por uma multiplicação 

desordenada de células na glândula mamária.  E é hoje um 

relevante problema na saúde pública no Brasil. Sendo a 

neoplasia maligna mais incidente nas mulheres na maior parte 

do mundo. De acordo com as estatísticas mundiais do 

Globocan 2018 (BRAY, 2018), foram estimados 2,1 milhões de 

casos novos de câncer e 627 mil óbitos pela doença.  

No Brasil, as estimativas de incidência de câncer de mama para 

o ano de 2019 são de 59.700 casos novos, o que representa 

29,5% dos cânceres em mulheres. Em 2016, ocorreram 16.069 

mortes de mulheres acometidas pelo câncer de mama no país 

(INCA, 2019). 

Vem sendo realizados pesquisas nacionais para o 

acompanhamento de fatores de risco e de proteção para 

doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Alguns dados 

contribuem para conhecer a frequência de fatores de risco e de 

proteção relacionados à incidência do câncer de mama na 

população brasileira, tais como excesso de gordura corporal, 

consumo de bebidas alcoólicas, atividade física e aleitamento 

materno (INCA, 2019). 

As pesquisas epidemiológicas identificaram condições 

individuais como o estilo de vida e as questões ambientais que 

aumentam a probabilidade do desenvolvimento do câncer de 
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mama, assim como os fatores de risco não modificáveis como 

os hereditários, hormonais e reprodutivos, certos tipos de 

doença benigna da mama, idade e raça. E outros fatores 

ambientais ou comportamentais que podem ser modificáveis, 

como reposição hormonal, ingestão de bebidas alcoólicas, 

excesso de gordura corporal, radiação ionizante em tórax e uso 

de tabaco que podem ser reduzidos e conseguentemente não 

serem um fator de risco para o câncer de mama (INCA, 2019). 

A interação dos fatores de risco ambientais e o perfil genético 

individual pode ter grande influencia no início e 

desenvolvimento do processo carcinogênico.Tendo destaque 

atribuído à influência dos padrões alimentares e de seus 

constituintes dietéticos na modulação do risco de vários 

cânceres, devido seu impacto e possibilidade de intervenção 

(NOGUEIRA et al., 2019). 

A relação entre diversos tipos câncer e fatores alimentares é 

complexa. E é possível que uma dieta rica em gordura possa 

influenciar o desenvolvimento do câncer de mama com base no 

fenótipo do câncer. Pois, o excesso de gordura corporal, além 

de favorecer  um estado inflamatório crônico, afeta diretamente 

os níveis de vários hormônios, como a insulina e os hormônios 

sexuais, criando um ambiente de desenvolvimento de diversos 

tipos de câncer, inclusive o de mama (INCA, 2019). 

O alto consumo de gorduras é um fator bem estabelecido para 

desenvolvimento de câncer de mama (DOMINGUES, 2017). 

Além disso, o aumento de peso nas pacientes em tratamento é 

comum e a obesidade é considerada um grande fator de risco 

para a ocorrência de metástase, e pode repercutir no sistema 

metabólico e cardiovascular favorecendo um prognóstico 

negativo para o câncer de mama, aumentando as taxas de 

mortalidade dessa população (DOMINGUES, 2017). Sendo 
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assim, é muito importante conhecer o câncer de mama e como 

a alimentação pode influenciar na prevenção e no tratamento 

dessa doença. 

Sobrepeso e obesidade são fatores de risco estabelecidos para 

câncer de mama e outras doenças crônicas, tendo uma 

prevalência crescente nas últimas décadas na maior parte do 

mundo (NCD et al., 2016). Segundo estimativas recentes, cerca 

de meio milhão de casos de câncer foram atribuídos a um alto 

índice de massa corporal (IMC) somente no ano de 2012 

(ARNOLD et al., 2015). Os efeitos desse desenvolvimento 

tornaram-se mais evidentes em regiões de alta renda, como a 

América do Norte e Europa Ocidental, pois os níveis de 

sobrepeso e obesidade têm sido consistentemente altos (NCD 

et al., 2016). A obesidade ou o ganho de peso têm sido 

associados à qualidade da ingestão alimentar (FUNG et al., 

2015 ) e ao prognóstico do câncer de mama (CHAN et al., 

2014). 

O consumo excessivo de alimentos industrializados, ricos em 

calorias, gorduras saturadas, ácidos graxos trans, açúcares 

simples e sódio, somado ao consumo reduzido de alimentos 

saudáveis como as verduras, legumes e frutas, foi demonstrado 

como padrão alimentar favorável ao desenvolvimento do câncer 

de mama (NOGUEIRA et al., 2019). 

Assim como outro fator de risco para o câncer de mama são os 

tipos de carnes que passam pela exposição a hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (HAPs), um grupo de mais de 100 

produtos químicos diferentes que são formados durante a 

combustão incompleta de carvão, óleo e gás e outras 

substâncias orgânicas como o tabaco e estão em carne 

grelhada e/ou defumada, foi associado à incidência elevada de 

câncer de mama. No processo que podem passar as carnes 
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como grelhar e assar, é que fazem com que os HAPs sejam 

gerados através da pirólise de produtos à base dessas carne 

quando a gordura escorre da carne para uma superfície 

aquecida e produz fumaça que reveste os alimentos com esses 

compostos. As exposições dietéticas à HAP da carne 

defumada/grelhada, a principal fonte de exposição à HAP entre 

as pessoas não fumantes, foram associadas à incidência de 

câncer de mama, com estimativas de efeito variando de 1,47 a 

2,21 ao comparar com a ingestão de alimentos saudáveis 

(PARADA et al., 2016). 

Os alimentos  podem  apresentar um  caráter inflamatório, 

dependendo  dos  seus componentes  dietéticos.   Os alimentos  

pró-inflamatório,  típico  da dieta ocidental,  tem  associação  

positiva  com  a  carcinogênese mamária,  caracterizando-se  

principalmente pela ingestão de pães, massas, carnes 

vermelha e processada, embutidos, produtos alimentícios 

refinados e açúcares simples (NOGUEIRA et al., 2019). 

A inflamação, é uma resposta fisiológica do corpo na presença 

de uma lesão tecidual ou a estímulos inflamatórios, 

representando um fator de risco conhecido para vários tipos de 

câncer, incluindo o câncer de mama (NOGUEIRA et al., 2019). 

O conhecimento sobre a relação entre o câncer de  mama e o 

potencial inflamatório da dieta ainda não está devidamente 

esclarecido. Na carcinogênese, estudos demonstraram 

aumento nos níveis séricos de marcadores inflamatórios,  como  

as  citocinas  e  quimiocinas,  que  sinalizam  um status de  

inflamação subclínica e  formam  um  microambiente  favorável  

à iniciação  tumoral,  crescimento  e  invasão  metastática 

(SIMONE et al., 2018). 

A alimentação pode desempenhar um papel na regulação da 

inflamação crônica, como mostra a relação entre fatores 
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alimentares e níveis sanguíneos de alguns marcadores 

inflamatórios (HAGHIGHATDOOST et al., 2017).  

Existem várias abordagens para avaliar o potencial inflamatório 

da dieta, e o mais utilizado é o índice inflamatório da dieta (IID), 

que foi realizado para avaliar e oferecer informações 

quantitativas sobre o potencial inflamatório da dieta 

(NOGUEIRA et al., 2019). 

O presente artigo tem por objetivo averiguar na literatura os 

alimentos que apresentam potencial inflamatório e favorecem o 

risco de câncer de mama, assim como alguns tipos de alimentos 

que possam favorecer o surgimento, ou causar algum dano 

para as pessoas que já foram acometidas pelo câncer de 

mama. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa de bibliográfica, realizada nas 

seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), Medline e PubMed, em inglês e 

português. Foram excluídos da pesquisa artigos com data 

inferior  ao ano de 2014. As consultas via on-line foram feitas 

utilizando as palavras-chaves: dieta, inflamação, risco de 

câncer, câncer de mama. 

Para realização desse estudo,  foram feitas pesquisa pela 

busca dos descritores sobre o tema que gerou vários  artigos. 

Após a utilização dos  critérios de exclusão, restou-se 50 

artigos, que em seguida passou pela análise dos títulos e 

resumos, resultando ao final do processo 20 artigos para 

composição deste trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O efeito da dieta para o câncer de mama tem sido uma área 

crescente de pesquisa durante os últimos anos devido o grande 

aumento do câncer de mama e de a alimentação ser um fator 

de risco modificável. 

A dieta é um forte influenciador da inflamação sistêmica crônica. 

Por exemplo, padrões alimentares "não saudáveis" (por 

exemplo, dietas ao estilo ocidental ricas em gorduras, 

carboidratos refinados e proteínas) estão associados a níveis 

mais altos de inflamação, enquanto dietas "mais saudáveis" 

(por exemplo, dietas mediterrâneas com alto teor de frutas, 

vegetais, e peixe) estão associados a níveis mais baixos de 

inflamação (AHLUWALIA et al., 2014). Isso é impactante, 

considerando que a inflamação crônica, incluindo dieta 

inadequada, está associada aos principais distúrbios crônicos 

como o câncer. 

Após o diagnóstico de câncer de mama, as mulheres são 

confrontadas com escolhas comportamentais e alimentares, à 

medida que tentam melhorar seu prognóstico a longo prazo. As 

mudanças na alimentação é uma área em que essa mulheres 

acometidas pelo câncer de mama podem optar para fazer 

mudanças mais saudáveis no seu dia-a-dia. Para ajudar nessa 

tomada de decisão, estão disponíveis recomendações e 

dietrizes (RUNOWICZ et al., 2016). 

Não existem recomendações para que essas mulheres façam 

a ingestão de carne cozida em alta temperatura, incluindo a 

ingestão de carne grelhada, grelhada e defumada, embora, em 

relação à prevenção primária da incidência de câncer de mama, 

seja recomendado que as mulheres devam limitar a ingestão de 

carnes processadas e carne cozida a alta temperatura devido à 
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formação de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e outros 

produtos químicos cancerígenos durante o processo de 

cozimento (BRANCO et al., 2016). 

A ingestão desse tipo de carne é uma fonte altamente 

prevalente de HAP entre mulheres americanas  e tem sido 

associada à incidência de câncer de mama (BRANCO et al., 

2016). 

Diante disso os índices de qualidade da dieta são baseados em 

definições de diretrizes alimentares. Já o índice inflamatório 

dietético (IID) é um índice dietético novo que se baseia em 

pesquisas revisadas, com foco na dieta e inflamação, e é 

padronizado para a ingestão alimentar média mundial 

(NOGUEIRA et al., 2019). 

A inflamação  subclínica  tem  atuação  intensificada  na  

fisiopatologia do  câncer  de  mama, quando  associado  a  

outros  fatores  de  risco,  por exemplo  as  alterações  

hormonais  que  ocorrem  no  período da menopausa e o 

excesso de peso corporal. nessas condições, o potencial pró-

inflamatório da dieta, indicado por  escores  elevados  de  IID,  

parece  aumentar  o  risco  de  desenvolvimento  de  câncer  de  

mama, principalmente em mulheres obesas na pós-menopausa 

(NOGUEIRA et al., 2019). 

As dietas pró-inflamatórias seguem o padrão alimentar 

ocidental, sendo hipercalóricas, hiperlipídicas e favoráveis ao 

ganho de peso e conseguentemente à obesidade. Dietas 

hipercalóricas estimulam a síntese do IGF-1 (fator de 

crescimento semelhante à insulina 1) e a ativação do seu 

receptor (IGF-1R). Esse receptor possui propriedade tirosina 

quinase que catalisa a fosforilação de proteínas que estão 

envolvidas em vias inflamatórias e de proliferação celular, como 

a MAPK (proteína quinase mitógeno-ativada), crescimento 
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celular, translação e inibição da apoptose (NOGUEIRA et al., 

2019). 

Diante disso um índice inflamatório foi desenvolvido para 

quantificar o potencial inflamatório de dietas individuais (IID). A 

versão atual do IID foi modificada por Shivappa et al. (2014a), 

considerando  dados  dietéticos  de  inquéritos  alimentares  de  

11  países  e  o  efeito  inflamatório  global  de parâmetros 

alimentares específicos. O escore desse índice foi criado para 

avaliar cada alimento quanto a um efeito positivo ou negativo 

na inflamação. O índice inflamatório de todos os parâmetros 

alimentares reflete no processo inflamação na dieta e foi 

estudado para prever níveis circulantes da proteína C reativa de 

alta sensibilidade da proteína em fase aguda (hs-CRP) e da 

Interleucina 6 (IL6) plasmática, que são indicadores de resposta 

inflamatória. A hipótese é que um escore do índice inflamatório 

da dieta mais alto (indicando dieta pró-inflamatória) aumenta o 

risco de ocorrência de câncer de mama (SHIVAPPA et al., 

2014a). 

Para  uma proposta  atualizada,  Shivappa et  al. (2014a) 

utilizaram a proteína C-reativa (PCR) ultrassensível como 

marcador inflamatório para modificação e validação do IID a 

partir de dados  do  estudo  longitudinal Seasonal  Variation  of  

Blood  Cholesterol  Study (SEASONS),  realizado  em 

Worcester, nos Estados Unidos. Os pesquisadores construíram 

a versão atual do IID, por meio de várias revisões da literatura, 

considerando o período de 1950 a 2010, para o qual avaliaram 

1943 artigos, os quais  receberam,  cada um,  pontuação  

referente  ao  efeito  do  parâmetro  alimentar  sobre  a  

inflamação: +1, para indicar efeito pró-inflamatório; -1, para 

indicar efeito anti-inflamatório; e 0, para indicar ausência de 

efeito sobre a inflamação. 
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A atualização realizada em 2014, teve como objetivo avaliar o 

efeito de 45 parâmetros alimentares sobre as concentrações 

dos marcadores inflamatórios: interleucina 1 beta (IL-1β), 

interleucina 4 (IL-4), interleucina 6 (IL-6), interleucina 10 (IL-10), 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e PCR. Os 45 parâmetros 

alimentares incluíram nutrientes e compostos bioativos: alecrim, 

alho, açafrão, ácido fólico, ácidos graxos  monoinsaturados  e  

poliinsaturados,  antocianidinas,  ácidos  graxos  saturados,  

ácidos  graxos trans, álcool, β-caroteno, cafeína, carboidratos, 

cebola, chás verde e preto, colesterol, energia, eugenol, ferro, 

fibras, flavan-3-ol,  flavonóis,  flavonas,  flavononas,  gengibre,  

gorduras  totais,  isoflavonas,  magnésio,  ômega-3, ômega-6, 

orégano, pimenta, proteínas, riboflavina, saffron, selênio, zinco, 

niacina, tiamina,vitaminas A, B6, B12, C, D e E (SHIVAPPA et 

al., 2014a).   

O monitoramento do consumo alimentar através dos nutrientes 

é uma abordagem que tem se mostrado satisfatória para 

detectar a relação entre dieta e o câncer de mama. A avaliação 

desses padrões alimentares com diferentes biomarcadores se 

faz importante. Além disso, a associação desses padrões pode 

caracterizar melhor o processo da dieta e das possíveis 

alterações que possam desencadear no câncer. 

Foram encontrados diversos estudos que evidenciam a 

alimentação como um grande fator de risco tanto para o 

desenvolvimento de alguns cânceres, quanto para recidivas. 

Assim como os fatores modificáveis, como por exemplo o 

excesso de peso que também está relacionado a esse risco, 

assim como as formas de tratamento que acabam fragilizando 

essas mulheres como também parecem colaborar com o 

aumento do peso, dificultando o resultado de um bom 

prognóstico. 
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Tabela 1. Importantes conclusões entre o potencial inflamatório 
da dieta e o risco de câncer de mama. 
Autor 

(ano) 

Desenho 

de 

  Estudo 

Tamanho  

da 

Amostra 

Idade  

(anos) 

   Variáveis Estudadas          Conclusões 

 

Ge 

et al.  

(2015) 

Caso -

controle 

8.399 50 –74 Fatores  de  risco  para  câncer  

de  mama (clínicos, hormonais, 

reprodutivos, familiares  e  de  

estilo  de  vida);  consumo 

alimentar; índice de massa 

corporal (IMC) 

Os  achados  mostram  uma  

ausência  real de associação entre 

o IID  e  o  risco  de  neoplasia 

mamária  na  pós-menopausa. 

Shivappa 

et al. 

(2015) 

Coorte 45.257 (Não  

Especific

ada) 

 

Fatores de risco para câncer 

de mama (clínicos, hormonais, 

reprodutivos, familiares e de 

estilo de vida); consumo 

alimentar; uso de 

multivitamínicos e altura. 

A dieta pró-inflamatória parece 

aumentar o risco do 

desenvolvimento da neoplasia, 

especialmente em mulheres na 

pós- menopausa. 

Shivappa 

et al. 

(2017a) 

Caso - 

controle 

5.157 20 –74 IMC, paridade, estado 

menopausal, consumo 

alimentar; história familiar para 

câncer de mama. 

A dieta pró-inflamatória está 

associada ao aumento do risco 

dessa neoplasia. 

Shivappa 

et al. 

(2017b) 

Coorte 

Prospectivo 

33.817 55– 69 

 

Fatores de risco para câncer 

de mama; consumo alimentar; 

IMC e nível de escolaridade. 

A dieta pró-inflamatória, parece 

aumentar o risco de 

desenvolvimento  da câncer de 

mama, em especial nas obesas na 

pós- menopausa. 

Huang 

et al. 

(2017) 

Caso - 

controle 

1.691 

 

25– 70 

 

IMC, raça ou etnia, atividade 

física, consumo alimentar, 

nível educacional, tabagismo, 

história reprodutiva, estado 

Escores elevados de IID, nas 

dietas mais pró-inflamatórias, 

foram positivamente favoráveis ao 

risco de câncer de mama. 
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menopausal, história familiar 

de câncer de mama. 

Tabung 

et al. 

(2016) 

 

Coorte 

Prospectivo 

 

122.788 50– 79 

 

IMC, raça ou etnia, atividade 

física, nível educacional, 

tabagismo, consumo alimentar, 

história familiar de câncer de 

mama, uso de anti-inflamatório 

não esteroide (AINE). 

O potencial inflamatório da dieta 

antes do diagnóstico de câncer de 

mama está relacionado à morte. 

Tabung 

et al. 

(2017) 

Coorte 

Prospectivo 

 

70.988 50– 79 IMC, raça ou etnia, atividade 

física, consumo 

alimentar, nível educacional, 

tabagismo, história familiar de 

câncer de mama. 

O potencial inflamatório da dieta 

influencia, o desenvolvimento de 

fenótipos específicos para esse 

tipo de neoplasia. 

Gardeaz-

abal 

et al. 

(2018) 

Coorte 

Prospectivo 

10.713 “mulhere

s de 

meia-

idade” 

IMC, raça/etnia, atividade 

física, consumo alimentar, 

nível educacional, prática de 

amamentação, reposição 

hormonal, tabagismo, história 

familiar de câncer de mama. 

Não houve fatores favoráveis entre 

o potencial inflamatório da dieta e 

ocorrência dessa neoplasia. 

Jalali 

et al. 

(2018) 

Caso-

controle 

408 30 IMC, raça/etnia, atividade 

física, consumo alimentar, 

nível educacional, tabagismo, 

história familiar de câncer de 

mama. 

Dietas pró-inflamatórias podem 

aumentar o risco da neoplasia 

mamaria na pré-menopausa. 

Jang 

et al. 

(2018) 

Coorte 

Prospectivo 

511 (idade 

pré- 

meno 

pausa < 

50 anos e 

IMC, raça/etnia, atividade 

física, consumo alimentar, 

nível educacional, tabagismo, 

história familiar de câncer de 

mama. 

Dietas pro-inflamatórias foram 

associadas ao risco da recidiva e 

da mortalidade por câncer de 

mama, nas mulheres (< 50 anos), 
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pós- 

menopau

sa: ≥ 50 

anos) 

no estado pré- menopáusico e 

características do tipo de tumor. 

Vahid 

et al. 

(2018) 

Caso-

controle 

293 20– 80 IMC, atividade física, nível 

educacional, tabagismo, 

consumo alimentar, história 

familiar de câncer de mama, 

estado menopausal, situação 

conjugal, emprego, número de 

filhos. 

Dietas pró-inflamatórias foram 

associadas ao aumento do risco 

dessa neoplasia, quando 

comparadas aos tipos de dietas 

anti-inflamatórias. 

Fonte: adaptado de NOGUEIRA et al., (2019). 

 

Dietas hiperlipídicas, ricas em gorduras saturadas, aumentam o 

risco de câncer de mama por estímular à síntese de citocinas 

inflamatórias, em especial a IL-6, envolvida na via da proteína 

STAT3 (transdutores de sinal e ativadores de transcrição 3), 

responsável pela inibição da apoptose e aumento da 

proliferação celular no tecido mamário (SHIVAPPA et al., 

2017a). 

Nesta  revisão, os estudos que foram desenvolvidos por  Ge et  

al. (2015) e Gardeazabal et  al. (2018)  não demonstraram uma 

associação entre o potencial inflamatório da dieta e o risco de 

neoplasia mamária em mulheres na pós-menopausa. Diante 

disso, é importante lembrar que Ge et al. (2015) não 

descartaram a existência dessa associação, pois os dados 

alimentares obtidos para avaliação do IID foram referentes ao 

período de um ano, que pode ser pouco espaço de tempo para 

representar adequadamente uma dieta pró-inflamatória e de 

efeito crônico para o favorecimento de um alto índice de câncer 

de mama devido uma alimentação não saúdavel. Em  
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acréscimo, Gardeazabal et  al.  (2018)  atribuíram  os  seus 

resultados ao pequeno número de casos observados (n=100 

diagnósticos) na coorte de 10.713 universitárias espanholas, 

acompanhadas pelo período de 10,3 anos, com relação a não 

ter havido fatores favoráveis entre o potencial inflamatório da 

dieta e ocorrência do câncer de mama. 

Referente à interação  entre  dieta  e  genótipo  individual, 

Tabung et  al. (2017)  sugeriram que  o potencial inflamatório da 

dieta tem influência diferenciada para o risco de neoplasia 

mamária, de acordo com os diversos  subtipos  moleculares  

identificados  para  a  doença. No  estudo  mostrado,  dietas  

altamente  pró-inflamatórias  apresentaram contribuição  de 

risco  superior  a  100%  em  mulheres com  tumores  dos 

subtipo molecular  Human Epidermal growth factor Receptor-

type 2 (HER2)  superexpresso,  caracterizado  por  negatividade  

dos  receptores  de  estrogênio  (ER-)  e progesterona  (PR-), 

com  positividade  do  receptor  tipo  2  do  fator  de  crescimento  

epidérmico  humano (HER2++). Por outro lado, o aumento do 

risco de neoplasia mamária não foi observado entre as 

mulheres com tumores  do  subtipo molecular  triplo  negativo  

(ER-,  PR-e  HER2-) que consumiam dietas  pró-inflamatórias 

(TABUNG et al., 2017). Portanto, o risco de morte por câncer 

de mama em mulheres que tem o hábito de consumir dietas que 

são pró-inflamatórias é provavelmente maior de acordo com os 

estudos encontrados. 

 

CONCLUSÕES  

 

As causas do câncer de mama ainda não estão totalmente 

definida. Mais são vários os mecanismos que podem levar ao 

desenvolvimento e progressão dessa doença, dentre eles está 
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o estilo de vida e os hábitos alimentares. Hoje já existem 

estudos de que alguns alimentos podem retardar ou 

desacelerar a doença, assim como também podem acelerar a 

doença, por isso a importância de novos estudos acerca dos 

itens que podem ser modificados mediante a prevenção do 

câncer de mama assim como no resultado de um bom 

prognóstico. 

Os estudos avaliados nesta revisão demonstram que o 

potencial inflamatório da dieta representam um importante fator 

de risco para as mulheres que são acometidas pelo câncer de 

mama. Portanto, a relação dos fatores dietéticos com o câncer 

de mama, e seus possíveis papéis como causadores e 

facilitadores deste tipo de câncer são amplamente 

reconhecidos pela literatura, embora não se encontrem 

totalmente esclarecidos devido suas causas multifatoriais.  

Desta forma, pesquisas nesta área devem ser estimuladas, 

uma vez que reconhecida a necessidade do entendimento 

sobre os mecanismos de ação de determinados alimentos 

como causas modificáveis para prevenção e controle do câncer 

de mama. 
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RESUMO: As ações de planejamento reprodutivo 
compreendem, primariamente, as razões pelo qual o homem, a 
mulher e/ou casal planejam a concepção ou anticoncepção, 
entretanto, estão dispostas inúmeras barreiras para a 
efetivação desse cuidado. Este estudo objetivou avaliar a 
dinâmica do planejamento reprodutivo nas equipes de saúde da 
família sob a conjuntura do panorama de usuárias e 
enfermeiros em uma cidade do interior do Ceará. Trata-se de 
um estudo de campo, descritivo, qualitativo envolvendo 8 
usuárias do serviço público de planejamento familiar e 5 
enfermeiros atuantes na atenção primária. A coleta de dados se 
deu a partir de entrevistas, apropriando-se do método de 
saturação de falas e analisados a luz de Bardin para 
consecução de resultados fidedignos. Os principais achados 
indicam a inscipiência das participantes sobre o planejamento 
reprodutivo, bem como a instabilidade dos profissionais para o 
segmento da consulta, associado à baixa formação na área, 
corroborando, em sua maior parte, com as evidências da 
literatura nacional e internacional. Neste ínterim, evidenciou-se 
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que falar sobre reprodução e saúde sexual ainda é um tabu para 
a maioria das mulheres, o que se configura como fator 
dificultador para este cuidado, cabendo ao profissional 
estabelecer vínculo e relação de confiança com a população por 
ele assistida. 
Palavras-chave: Cuidados primários de saúde. Planejamento 
familiar. Contracepção. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As ações de Planejamento Reprodutivo (PR) 

compreendem, primariamente, as razões pelo qual o homem, a 

mulher e/ou casal planejam a concepção ou anticoncepção. A 

Constituição Federal e a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, 

determinam que é dever do Estado a promoção de informações 

científicas, métodos e recursos para regulação da fecundidade 

no Brasil (SILVA et al., 2016; LÉLIS et al., 2019). 

Com o decorrer dos anos, muitas transmutações e 

aperfeiçoamentos da política que salvaguarda o planejamento 

reprodutivo foram instituídas. Atualmente, ela está mantida na 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM), com metas que visam a redução da 

morbimortalidade materna e perinatal por causas evitáveis; e 

garantia da promoção congruente dos serviços que fomentam 

assistência em saúde à mulher nesta área, pautada no respeito 

dos direitos humanos das usuárias (LÉLIS et al., 2019; SILVA; 

NUNES, 2017). 

A Atenção Primária à Saúde (APS), é a principal porta de 

entrada para o serviço público de saúde no país. Apoiada por 

esse serviço, a Estratégia Saúde da Família (ESF),  deve 

oferece a mulher o alcance da assistência integral para a 

promoção de sapiências e recursos que convenham a sua 
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saúde sexual e reprodutiva. O atendimento decorrente a esse 

eixo se dá principalmente pelo profissional enfermeiro, a partir 

do Sistema Único de Saúde (SUS), juntamente a equipe 

multiprofissional da ESF (FRANZE et al., 2019). 

Este tipo de serviço está ofertado na Atenção Básica 

(AB) devido ao aminguamento de procedimentos invasivos-

complexos que concernem a área predita. Desse modo, o 

desenvolvimento de condutas que sobressaem a assistência, 

enquadram-se em assuntos da própria reprodução, 

encaminhamento para assistência especializada em caso de 

abortamento, investigação de esterilidade, anticoncepção, 

prevenção do câncer de colo uterino e de mama, 

acompanhamento de pré-natal, identificação de violência 

sexual, dentre outros (SILVA; NUNES, 2017). 

A importância desse segmento particular, que é a 

assistência ao Planejamento Familiar – ou reprodutivo – 

atualmente, justifica-se pela necessidade de distinguir a grande 

cadeia pertencente à saúde dos indivíduos neste âmbito. 

Assim, a consulta de PR busca prevenir desde Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) a gravidezes indesejadas 

(SILVA et al., 2019). 

O Planejamento Reprodutivo se tornou então um eixo 

inserido nas agendas de políticas públicas, do movimento social 

feminista, de instâncias sem correlação direta com o governo, 

e da mídia global, respaldado, hoje, pelas Nações Unidas. Essa 

importância que se tem dado a esta política, discorre por 

compreender a sua relevância no que tange ao respeito dos 

direitos e decisões sob a perspectiva da própria reprodução e 

sexualidade (FIUZA et al., 2015). 

Embora exista a política governamental de PR, que, por 

sua vez, estabelece as diretrizes e regulamenta a implantação 
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e implementação das ações no Brasil, é prevalente a dificuldade 

de acesso aos serviços, além da má qualidade da atenção, 

dificuldade de integrar ações e a oferta limitada de métodos 

contraceptivos (LÉLIS et al., 2019; SILVA; NUNES, 2017). 

Essas inadequações estão nítidas por fatores como o 

conhecimento limitado dos usuários sobre os métodos 

contraceptivos, uso inadequado, falta de continuidade e 

seguimento no manejo de métodos, desarticulação entre as 

atividades educativas e clínicas, e na relação interpessoal 

autoritária entre pacientes e promotores de saúde. Tais 

situações podem indicar qualidade incipiente dos serviços de 

planejamento reprodutivo (PORTELLA et al., 2015) 

Levando em consideração a relevância dessa temática 

para a saúde da população em foco e constatado a carência de 

estudos sobre a qualidade da assistência em planejamento 

reprodutivo, acredita-se que os resultados deste estudo possam 

fornecer dados que evidenciem deficiências na implementação 

da política de PR, bem como potencialidades que orientem a 

elaboração de intervenções que visem melhorar a assistência à 

saúde sexual e reprodutiva. 

Esta pesquisa objetiva avaliar a dinâmica do 

Planejamento Reprodutivo nas equipes de saúde da família sob 

a conjuntura do panorama de usuárias e enfermeiros em uma 

cidade do interior do Ceará. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo 

do tipo descritiva e abordagem qualitativa. 

A pesquisa qualitativa, permite que o pesquisador 

mantenha contato direto com seu objeto de estudo, uma vez 
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que ele estará inserido no ambiente a ser estudado, exigindo 

uma maior dedicação para o seu desenvolvimento. O mesmo 

pode compreender as questões estudadas dentro da atmosfera 

da pesquisa, mas, sem qualquer manipulação dos dados 

apresentados (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Os critérios utilizados para a pesquisa contemplaram o 

método hipotético-dedutivo que permitiu formular hipóteses 

para expressar as dificuldades de um problema, resultando na 

dedução de suas consequências, o qual se inicia com um 

problema ou uma lacuna do conhecimento científico, passando 

pela formulação de hipóteses e por um processo de inferência 

dedutiva, o qual testa a predição da ocorrência de fenômenos 

abrangidos pela referida hipótese (PRONADOV; FREITAS, 

2013). 

Assim, a abordagem descritiva, proporcionou mais 

pessoalidade com a questão de pesquisa, tornando-a explícita 

e construindo hipóteses sobre ela, expondo as principais 

características da população alvo ou fenômenos comuns a ela, 

demandando técnicas padronizadas de coleta de dados, por 

meio da abordagem qualitativa. O procedimento técnico 

utilizado foi a pesquisa participativa, desenvolvida através da 

interação entre o pesquisador e os participantes, com vistas a 

transparência das informações colhidas (PRONADOV; 

FREITAS, 2013). 

O desenvolvimento do estudo se deu em 5 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) situadas num município da Região 

Centro-Sul Estado do Ceará, que está localizado a 407 km de 

distância da capital estadual, Fortaleza, e possui uma 

população estimada de 23.807 habitantes (IBGE, 2010). 

A Atenção Primária à Saúde foi determinada como 

ambiente para busca de amostras, levando em consideração a 
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sua constituição como porta de entrada na rede de saúde 

pública do país. Desse modo, destaca-se que as unidades 

básicas contam com um número considerável de mulheres que 

adentram a essas instituições de saúde para usufruir dos 

serviços de planejamento familiar ofertados. Associado a esse 

último ponto, o profissional enfermeiro enquadra-se, 

atualmente, como o principal promotor de condutas anexas a 

esse tipo de incumbência. 

As populações-alvo elegidas foram: enfermeiros 

atuantes nas UBSs e mulheres em idade fértil que fazem uso 

do serviço de PR público. Os critérios de inclusão empregados, 

foram: 1): Enfermeiros atuantes na ESF, que realizam 

atendimento referente ao PR há no mínimo seis meses; 2) 

Mulheres em idade reprodutiva, pertencentes à faixa etária de 

18 a 49 anos; usuárias das UBS inseridas no programa de 

planejamento familiar do município. 

Do mesmo modo, como critérios de exclusão, têm-se: 1): 

Enfermeiros que estavam licenciados durante o período de 

coleta de dados. 2): Não ter procurado pelo menos uma 

consulta de planejamento familiar no primeiro semestre de 

2019; apresentar alguma limitação de comunicação e não estar 

em condições clínicas e/ou emocionais para participar da 

pesquisa. 

A escolha de identificar a vivência do enfermeiro 

justificou-se pela perspectiva de analisar a qualidade da 

abordagem adotada para com as usuárias durante as consultas 

de planejamento familiar, com foco na integralidade do cuidado 

à saúde da mulher, abrangendo a prevenção de ISTs, 

orientação ao casal, planejamento da concepção e 

anticoncepção, com ênfase nos métodos contraceptivos 

hormonais. Uma vez que é reconhecida perante a literatura 
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nacional especializada a fundamental importância da atuação 

eficaz do enfermeiro para o desenvolvimento efetivo e 

consistente do planejamento reprodutivo.  

Portanto, acredita-se que a associação do levantamento 

feito a partir dos profissionais, alusivo à perspectiva da usuária, 

favorece para uma maior compreensão acerca da temática em 

questão. Haja vista que são elas que vivenciam cotidianamente 

a realidade dos serviços de saúde, sob diferentes perspectivas 

enquanto paciente, acompanhante, dentre outras categorias, e, 

apresentam ainda legitimidade suficiente para discorrer acerca 

da qualidade da assistência prestada pelas instituições. 

Após o processo de elegibilidade dos participantes, a 

amostra compôs-se de oito mulheres usuárias e cinco 

enfermeiros, apropriando-se do método de saturação de falas 

para as entrevistas. 

Os dados foram coletados no período de março a maio 

de 2019 em cinco unidades eleitas: quatro pertencentes à zona 

urbana, e uma pertencente à zona rural do município, mediante 

entrevista gravada, na qual para os profissionais indagou-se 

questões acerca do tempo de formação, atuação, vínculo 

empregatício, jornada de trabalho,  formações extracurriculares 

na área de planejamento reprodutivo e entendimento sobre a 

importância da abordagem para a vida das pacientes. Para as 

mulheres: aspectos sociodemográficos, entendimento sobre o 

que é e para que serve o planejamento familiar, e quanto a 

qualidade do serviço ofertada a elas nos serviços. 

No que se refere à análise dos dados, optou-se por 

seguir os pressupostos de Bardin (2011), referente à análise de 

conteúdo, sendo definida como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, uma vez que o mesmo possui três 

fases: 1) Pré-análise, considerada como uma fase de 
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organização, envolvendo a leitura flutuante, na qual o 

investigador lê todo o material com o propósito de organizá-lo; 

2) Exploração do material a qual codificou os dados, processo 

pelo qual os dados são transformados e agregados em 

unidades; e 3) Tratamento dos resultados e sua interpretação, 

necessitando o pesquisador retornar ao referencial teórico, a 

fim de embasar as investigativas, tendo em vista a síntese dos 

resultados alcançados juntamente à luz da literatura científica. 

O estudo respeitou e obedeceu aos aspectos éticos e 

legais e princípios descritos na Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério 

da Saúde, que trata das normas e diretrizes que regulamentam 

as pesquisas envolvendo seres humanos, como autonomia, 

beneficência, não maleficência e justiça (BRASIL, 2012). O 

princípio da autonomia foi obedecido por meio da leitura pelos 

participantes da pesquisa do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), após informação detalhada acerca dos 

objetivos e rumos da pesquisa.  

Além disso, a pesquisa foi submetida à Secretaria 

Municipal de Saúde, com a finalidade de obtenção da 

autorização para sua realização no município, mediante o 

Termo de Anuência, e, posteriormente, foi cadastrada na 

Plataforma Brasil e encaminhada ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Regional do Cariri (URCA), 

obtendo parecer favorável de nº 3.245.680. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para realizar a análise dos dados coletados, as 

respostas colhidas durante a entrevista foram separadas de 

acordo com cada grupo: 1) Usuárias-Mulheres em idade fértil, 
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representadas pela letra U; 2) Enfermeiros, representados pela 

letra E, a fim de manter o sigilo da identificação dos 

entrevistados, seguidos de um numeral que representa a ordem 

dos dados coletados. 

 

QUADRO 1 – Conhecimento das mulheres participantes sobre 
o planejamento reprodutivo. Jucás-CE, Mai., 2019. 

U1 “Planejamento familiar reprodutivo são ações no 

qual a mulher ou casal realizam juntamente com a 

equipe de enfermagem para prevenir uma gravidez 

indesejada ou planejar uma gestação segura 

conforme indicado”. 

U2 “É onde a gente planeja se quer ter filhos ou não”. 

U6 “É quando a gente toma remédio pra não 

engravidar”. 

U7 “É planejar como vai ser sua família, principalmente 

a questão da reprodução e número de filhos”. 

U8 “A quantidade de filhos que quero ter”. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Mediante as falas anteriormente citadas, pode-se 

perceber um déficit de conhecimento por parte das usuárias 

acerca da abrangência do PR, sendo que a maior parte delas o 

entende apenas como meio para evitar uma gravidez 

indesejada, atrelando-o unicamente à anticoncepção. 

A mulher deve possuir conhecimentos e interesses 

quanto aos delineamentos ofertados pelo profissional. Esta, 

deve instigar ao seu provedor quanto a informações objetivas a 

respeito dos métodos prescritos, no que condiz ao seu efeito, 

possíveis reações adversas, utilização correta da medicação, 

hábitos que condicionem a inibição dos efeitos farmacológicos 
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desejados e reconhecimento da própria performance dos 

processos reprodutivos (PORTELLA et al., 2015). 

A busca pelo serviço de planejamento reprodutivo é 

uma crescente limiar, levando em consideração o 

reconhecimento da mulher quanto a oferta desse tipo de serviço 

gratuitamente no SUS. Porém, ainda se tem a visão direcionada 

apenas para a redução da natalidade, isolando o interesse e 

disposição para a busca da saúde sexual e reprodutiva como 

um todo (SILVA; NUNES, 2017). 

Sendo impotante salientar assim, que a inclusão dos 

assuntos que fazem parte desse tópico estejam em 

consonância com a prescrição dos métodos contraceptivos, tais 

como educação em saúde sobre ISTs, explanação dos métodos 

disponíveis no serviço, e estimulação da parceria nas consultas 

subsequentes (AMRAN et al., 2019). 

Existem questões específicas para a baixa instrução 

sobre a importância da consulta de planejamento reprodutivo e 

reconhecimento dos fulcrais desse segmento, podendo estar 

intimamente associados com os fatores socioeconômicos de 

cada indivídua, tais como: baixa escolaridade, relações 

conjugais, baixa renda e faixa etária. Estes pressupostos 

podem interferir diretamente em respeito da omissão dessa 

importância pela mulher (SILVA; NUNES, 2017; ROCHA et al., 

2016). 

 

QUADRO 2 – Compreensão dos profissionais de enfermagem 
sobre planejamento reprodutivo e perspectiva mais trabalhada 
na prática. Jucás-CE, Mai., 2019. 

E2 “A gente tem uma opção de se trabalhar tanto a 

concepção, quanto a anticoncepção, uma forma de 

planejar o desejo das mulheres e homens de 



DINÂMICA DO ATENDIMENTO EM PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA: OBRIGAÇÃO OU AUTONOMIA? 

364 
 

constituir suas famílias. Mas a gente trabalha mais 

a anticoncepção porque a busca dos usuários é 

mais para prevenir uma gravidez do que pra 

planejar ter um filho”. 

E4 “Assim como todos os outros atendimentos, deve 

ser uma atenção individualizada, valorizando o 

interesse de cada usuária, suas dúvidas, para 

então decidir a melhor orientação, porque uma 

coisa que serve pra uma pessoa pode não se 

aplicar a outra, então temos que individualizar o 

atendimento de cada uma. A procura maior é pela 

anticoncepção”. 

E5 

 

 

 

  

“Trabalhar a saúde da mulher como um todo, 

incluindo também o parceiro quando possível. 

Também acho que não serve apenas para escolher 

um método contraceptivo, mas também para tornar 

possível uma gestação, favorecendo uma liberdade 

de escolha, abordando também a questão das 

IST’s. Na minha rotina elas procuram pela 

anticoncepção, raramente concepção”. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Quanto às prescrições dos anticoncepcionais, o 

enfermeiro é o principal atuante no serviço, pois compete a ele 

a escolha adjunta com a paciente sobre o melhor método a ser 

adotado. A Lei do Exercício Profissional do Enfermeiro 

7.498/1986 e a Resolução COFEN nº 271/2001 o respalda 

sobre a prescrição de anticoncepcionais orais, entretanto, 

quando a mulher deseja trocar a medicação ou utilizar algum 

método injetável, é preciso que ela seja direcionada ao médico 

(DOMBROWSKI; PONTES; ASSIS, 2013). 
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Como observado, a assistência em PR tem se 

reduzido na maioria dos casos à anticoncepção, confirmando a 

veracidade na fala das usuárias. Embora os profissionais 

demonstrem consciência da amplitude desse atendimento, falta 

ainda a aplicação prática da iserção dos outros assuntos 

inerentes a consulta. 

Considerando os variáveis vieses que originam a 

deficiência da assistência, inclinada aos enfermeiros dos 

serviços da ESF, a desmotivação e falta de aperfeiçoamento 

científico repercutem fortemente na imperícia para a promoção 

ideal da saúde reprodutiva da mulher, a qual é requisito 

essencial para viabilizar a consulta de planejamento reprodutivo 

ideal (FRANZE et al., 2019). 

Uma pesquisa realizada em Rio Branco, Acre, 

envolvendo 65 enfermeiros, inquiriu a estes profissionais sobre 

as orientações indispensáveis para a prescrição do 

anticoncepcional, como os efeitos adversos. 90% da amostra 

total enfatizou que desempenham essas orientações, 

principalmente a respeito das vantagens e desvantagens do 

medicamento (DOMBROWSKI; PONTES; ASSIS, 2013). 

Em contrapartida, a literatura científica revela que os 

profissionais não estão de fato capacitados para a prestação e 

desenvolvimento de ações características do planejamento 

reprodutivo. Uma vez que esta não condiz apenas sob a 

prescrição de medicamentos para evitar a natalidade, mas 

também em capacitar a mulher sobre outras questões que 

versam com essa demanda (PORTELLA et al., 2015; FRANZE 

et al., 2019). 

Segundo um relatório postado pelo Ministério da 

Saúde (MS) de uma avaliação realizada com as equipes de 

Saúde da Família, revelou que mais da metade dos 
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profissionais enfermeiros e médicos não estão capacitados 

para desenvolvimento de atribuições que o planejamento 

familiar requer por ausência de formações extracurriculares na 

área de PF e saúde coletiva (DOMBROWSKI; PONTES; 

ASSIS, 2013). 

Assim, são percebidas as lacunas que se tem hoje 

nos sistemas ofertadores desse tipo de serviço, uma vez que a 

ação resume-se apenas a oferta medicamentosa, olvidando o 

conjunto de palestras, educação em saúde e exploração dos 

meios que devem estar disposto e divulgado à mulher nestes 

momentos (SENDEROWICZ, 2019). 

 

QUADRO 3 – Avaliação das mulheres sobre a assistência 
recebida e escolha do método contraceptivo. Jucás-CE, Mai., 
2019. 

U1 “É de ótima qualidade, pois recebo orientações 

quanto ao uso da pílula e preservativo, sou 

orientada quanto a avaliação das mamas e do 

exame citopatológico para prevenir o câncer e sobre 

uma gestação segura incluindo a importância do 

pré-natal.  A prescrição ocorreu durante uma 

consulta ginecológica onde fui orientada como 

tomar as pílulas de forma segura pelo médico e por 

escolha própria optei pela pílula”. 

U3 “É bom o atendimento. Eu comprava os 

comprimidos por conta, aí um dia fui no posto fazer 

prevenção e a enfermeira perguntou se eu usava 

algum contraceptivo, eu disse que sim e ela disse 

que no posto tinha, aí desde esse dia eu vou todo 

mês pegar a receita com ela. Eu pude escolher o 

melhor, pois no posto tinha o que eu usava”. 
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U4 “Considero o atendimento normal, com os 

problemas que tem em todo lugar. Eu levava minha 

segunda filha para as consultas mensais aí a 

enfermeira tocou nesse assunto. Eu expliquei pra 

ela que não queria ter que tomar comprimido todo 

dia, ela foi e me indicou a injeção mensal, então tive 

a oportunidade de escolher o melhor método pra 

mim”. 

U7 “Acho boa a assistência. Desde quando tive meu 

primeiro filho nos acompanhamentos do PSF, eu 

comecei a usar. Quem me passa a receita é a 

enfermeira a cada três meses. 

Eu uso o ciclo 21 porque é o que tem no posto, até 

agora estou me dando com ele”. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Nota-se que a classificação dos atendimentos 

descritos pelas mulheres enquadram-se, quase em sua 

totalidade, em ótimos. Entretanto, numa visão mais complexa, 

concernente ao que preconiza a política de PR, observa-se que 

os profissionais desempenham a consulta de maneira viciosa, 

com enfoque apenas na prescrição do anticoncepcional. 

Essa satisfação pode ser justificada pela carência de 

intrução referente aos outros métodos dispostos nos sistemas 

que fornecem esse tipo de atendimento, no qual as medicações 

mais requeridas são a pílula, os anticoncepcionais injetáveis e 

o preservativo, respectivamente nesta ordem (BARROS; NUNES, 

2017). 

Já, quando observado em mulheres mais 

profundamente conceituadas sobre o assunto, percebe-se o 

descontentamento destas sobre o manuseio da consulta pelos 
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prifissionais, principalmente em se tratando de expor os 

inúmeros métodos existentes no mercado público e privado, 

bem como o práxis da negligência por não elucidar os principais 

benefícios e malefícios, taxando-os, assim, como provisor 

desqualificado (CALLEGARI et al., 2019). 

Sobre outra perspectiva, foi possível identificar 

também que a demanda para as consultas de PR são 

extremamente escassas, de modo que o serviço é ofertado em 

apenas um dia por semana e um turno do dia. Muitas vezes, 

esse atendimento se dá através de outras demandas da 

unidade, como na consulta de puericultura e exame para coleta 

de material para citopatologia de câncer do colo uterino. 

Diante disso, o resultado anteriormente apresentado 

corrobora com os produtos das pesquisas de Amran et al. 

(2019) e Portela et al. (2015), as quais descrevem que as 

buscas das mulheres pelos serviços de planejamento familiar, 

ocorre essencialmente para a aquisição de anticoncepcionais, 

sem interesse por outras condutas que competem a consulta. 

Assim, ressalta-se a importância da realização de 

atividades que ultrapassem a disseminação de medicamentos, 

mas que visem propagar saberes indexados dessa temática, 

findando a estimulação da propriedade erudita da mulher, e 

ainda a autonomia para escolhas e decisões que representem 

seus arbítrios enquanto promotora do seu próprio cuidado 

(ROCHA et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES 
 

O presente estudo se propôs a analisar a assistência de 

enfermagem no âmbito do planejamento reprodutivo e as 

percepções das usuárias sobre este serviço. Ficou evidenciado 
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que falar sobre reprodução e saúde sexual ainda é um tabu para 

a maioria das mulheres que frequentam as UBS, o que se 

configura como fator dificultador para este cuidado, cabendo ao 

profissional estabelecer vínculo e relação de confiança com a 

população por ele assistida. 

Diante disso, se percebe a vulnerabilidade dos 

profissionais quanto a promoção integral da consulta de PR às 

mulheres, por não insistir em ações que coalescem a saúde 

sexual e reprodutiva da mulher. Destarte, é necessário que a 

mulher entenda a importância em se cobrar ademais ações 

atinentes ao tipo de assistência, buscando entender 

basilarmente do que se trata a consulta e quais são seus 

direitos enquanto usuária dos sistemas. 

No entanto, é preciso também que os gestores de saúde 

garantam a oferta de insumos suficientes para as demandas, 

além de oferecer a diversidade de métodos para que a mulher 

possa estar melhor situada e fazer sua escolha de forma livre, 

informada e segura, fazendo valer os seus direitos sexuais e 

reprodutivos. 

Conclui-se, portanto, que as usuárias estudas nessa 

pesquisa desconhecem as primordiais condutas condizentes a 

consulta de planejamento reprodutivo, sofrendo dessa forma 

negligências acerca de seus direitos por não estarem 

recebendo o cuidado integral que deveria ser ofertado a elas. 

Sugere-se, por fim, que as ações de planejamento 

reprodutivo superem o simples ato da dispensação de 

anticoncepcionais, assim como promovam relações familiares, 

e sociais mais saudáveis, contribuindo para uma troca de 

experiências sobre as condições de vida, ensejando uma 

participação ativa do parceiro e de todos os membros da equipe 

multiprofissional.  
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RESUMO: Introdução: O período da gravidez é caracterizado 
como uma experiência subjetiva e singular na vida da mulher, 
onde por vezes este momento é cercado de expectativas e 
sonhos, dessa forma a perda perinatal pode gerar neste 
indivíduo um imenso sofrimento psíquico, podendo acarretar 
uma desestruturação familiar. Objetivo: analisar produções 
científicas acerca da Perda Perinatal e o luto vivenciado pelas 
mulheres. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura, em três bases de dados científicas (Bireme, SciELO 
e Pubmed), durante o mês de outubro e 
novembro.  Resultados e discussão: Para a pesquisa foram 
selecionados 16 artigos que atendem ao objetivo proposto, os 
principais achados da literatura foram: O luto complicado e suas 
manifestações clínicas. A desestruturação familiar como 
consequência da perda perinatal, como lidar com o luto e o 
papel da equipe multidisciplinar diante do enfrentamento do 
luto.   Conclusão: É evidenciada a importância da pesquisa 
visto que ainda existe no Brasil uma má abrangência da 
assistência às mães que sofrem perdas puerperais e vivenciam 
o luto, nesse contexto ocorre uma fragilidade na formação do 
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profissional, bem como na oferta institucional de assistência, 
gerando lacunas que advém de poucas pesquisas relacionadas 
a temática com ênfase na saúde da mulher e no luto puerperal. 

Palavras-chave: Morte Perinatal. Enfermagem. Luto.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A gravidez e o nascimento de uma criança trazem 

consigo um significado social, emocional, e psicológico, sendo 

uma experiência subjetiva e única na vida da mulher. Não 

obstante, a sua perda independente do período gestacional em 

que ocorra, desencadeia também respostas a nível fisiológico, 

psicológico, emocional e social. (WATSON et al., 2019; 

PEREIRA et al., 2018; LEDUFF; BRADSHAW; BLAKE, 2017; 

WOOL; CATLIN, 2019; CALDERER et al., 2018). 

Contudo, essa perda ou quebra da continuidade da 

gravidez, pode ocorrer durante qualquer período da gestação, 

sendo classificada como: Perinatal (antes das 20 semanas de 

gestação), natimorto (durante as 20 semanas de gestação e 

peso acima de 500g), morte neonatal (até 28 dias após 

nascimento). As mulheres enlutadas diante dessas situações 

tendem a experimentar mais profundamente sentimentos 

tristeza, vergonha, culpa, raiva e impotência. Portanto,  essas 

formas de externalizar o sofrimento variam de acordo com a 

crença, cultura, tradição ou experiências anteriores vivenciadas 

(LEDUFF; BRADSHAW; BLAKE, 2017; NUZUM; MEANEY; 

O’DONOGHUE, 2018; MEREDITH et al., 2017). 

Em contrapartida, na perda perinatal vale ressaltar que 

as consequências podem se estender para uma gravidez 

subsequente, gerando incertezas na mulher quanto sua 

capacidade de fertilidade, aumentando risco de depressão e 
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níveis de ansiedade. Quando a mãe está exposta ao processo 

de perda de um bebê ao qual era esperado por ela e por sua 

família, a base familiar passa a enfrentar questões incomodas 

que os impõe modificar toda a dinâmica de vida que estavam 

planejando, deixando-os em uma vivência de luto mais 

complicado, visto que esse processo pode se tornar traumático 

e gatilho para futuros distúrbios psicológicos como citado 

anteriormente (PEREIRA et al, 2018) 

Relacionado às mulheres que vivenciaram todo o 

processo de morte fetal, o  diagnóstico de luto complicado é o 

mais prevalente, tendo como característica ser um sofrimento 

intenso, prolongado, incapacitante e angustiante, se tornando 

um grave problema de saúde desencadeado, afetando não 

apenas a genitora, mas todo o ciclo familiar em que está 

inserida. O desenvolvimento desse luto é mais comum na 

população feminina, quanto mais jovem o período gestacional 

da perda mais intensa a dor. Se, natimorto a vivência e 

apreciação da dor é diferente, visto que  são meses de 

planejamento e expectativas  para aquele momento que 

culminam em um parto sem sinais vitais, neste caso é 

importante que se tenha tempo e apoio conjunto da equipe de 

saúde, bem como das pessoas do seu ciclo de amizade, para 

poder superar (PARIS; MONTIGNY; PELLOSO, 2016). 

Portanto, a partir do momento em que ocorre a perda, é 

importante que a equipe de saúde esteja preparada para 

acolher e estabelecer vínculo de confiança com a mãe e seus 

familiares, garantindo que as informações sejam 

compartilhadas, respeitando o sofrer da genitora, comunicando 

de maneira objetiva, clara e compassiva, permitindo que a 

família tenha seu próprio espaço para externar seus 

sentimentos e dúvidas. Garantindo então que seja 
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proporcionado um cuidado efetivo no processo de luto da 

família (ICHIKAWA, 2017). 

Diante do exposto, observa-se que a Perda Perinatal é 

um problema que por si, acarreta danos ao bem-estar 

primordialmente da mulher, é imprescindível diante disto que os 

profissionais de saúde, estejam capacitados e sensíveis a 

acolher essa demanda e realizar possíveis encaminhamentos 

para outros profissionais, realizando e garantindo a 

integralização do serviço. 

Este estudo faz-se extremamente relevante, pois tem 

como objetivo, analisar artigos da literatura a nível nacional e 

internacional, sobre a perda perinatal e a experiência 

vivenciada pelas mulheres. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo trata-se de uma revisão integrativa de artigos 

científicos, contemplando um apanhado de assuntos 

específicos acerca da  temática de Perda Perinatal e apresenta 

como objetivo analisar a produção científica sobre a experiência 

de mães frente a uma perda perinatal.  As fontes de 

informações utilizadas foram os bancos de dados Bireme 

(Biblioteca Virtual em Saúde), MEDLINE (Sistema Online de 

Busca e Análise de Literatura Médica), PubMed e SciELO 

(Scientific Eletronic Library Online), onde foram realizadas 

buscas manuais que seguiram etapas e critérios pré-

estabelecidos, iniciadas no dia 10 de outubro de 2019 e 

finalizadas no dia 12 de novembro de 2019. 

 Durante a primeira etapa foi elaborada a pergunta 

norteadora, sendo ela: “Como é vivenciado o luto por mulheres 

que sofreram perda perinatal?” Para busca na Bireme e SciELO 



ENFRENTAMENTO DO LUTO POR MULHERES, FRENTE A PERDA PERINATAL: 

UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

376 
 

os descritores utilizados foram: Luto AND Morte Perinatal. Para 

o PubMed os descritores foram: Mourning AND Death Perinatal. 

A próxima etapa consistiu na seleção dos estudos compreende 

uma triagem, à qual se analisou os seguintes critérios de 

elegibilidade: a) estudos contemplando os descritores 

determinados anteriormente, b) estudos em texto completo c) 

estudos com ano de publicação entre 2015 a 2019. No PubMed 

foi acrescentado como critério de elegibilidade: a) estudos em 

texto completo grátis, b) estudos com humanos. A partir destes 

critérios, ocorreu a leitura dos títulos e resumos dos estudos 

para conclusão da triagem através da análise dos demais 

critérios de elegibilidade: a) estudos sobre o impacto da perda 

neonatal na vida da genitora, b) verificação e exclusão de 

estudos duplicados, aos quais foi contabilizada uma única vez. 

A partir da seleção dos estudos na triagem, houve a 

leitura dos textos na íntegra com o objetivo de uma análise 

criteriosa dos estudos pré-selecionados e verificação dos 

critérios para inclusão ou exclusão destes. Os critérios de 

inclusão seguidos foram: a) estudos com enfoque na 

experiência das mães frente uma perda perinatal, b) estudos 

que apresentem o impacto dessa perda na vida das genitoras. 

Como critério de exclusão foram elencados: a) estudos com 

enfoque patológico do neonato, b) estudo que não apresentem 

a vivência do luto pelas mulheres. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resultado da primeira busca nas bases de dados se 

deu através da união dos descritores com o operador booleano, 

resultando em 358 artigos na Bireme, 410 na PubMed e 4 na 

SciELO (total: 772). Após a introdução dos filtros e análise com 
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os critérios da triagem, esses números reduziram para 21, 10 e 

2 (total: 33), respectivamente. Posteriormente, foram lidos os 

textos na íntegra e observados os critérios de inclusão e 

exclusão totalizando 16 artigos incluídos no estudo, sendo 9 na 

Bireme,  na PubMed 5 e 2 na SciELO. 

Tabela 1: Descrição da amostra de artigos, quanto à banco de 

dados, periódicos, ano de publicação, autores, título e 

metodologia de pesquisa.  

Banco 
de 

dados 

Periódico Ano  Autor (es) Titulo Metodolo
gia 

SciEL
O 

Rev. da 
Escola de 
Enferma- 
gem da 

USP 

201
6 

PARIS, G. 
F; 

MONTIGN
Y, F; 

PELLOSO, 
S.M. 

 

Factors 
associate
d with the 
grief after 
stillbirth: a 
comparati
ve study 
between 
Brazilian 

and 
Canadian 
women. 

Estudo 
transversa

l 

SciEL
O 

Revista 
Paulista 

de 
Pediatria 

201
8 

PEREIRA, 
M. U. L et 

al., 

 

Comunica
ção da 

notícia de 
morte e 
suporte 

ao luto de 

Estudo 
qualitativo 
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mulheres 

que 
perderam 

filhos 
recém-

nascidos. 

PubMe

d 

PLoS 

ONe 

201

8 

NUZUM, D; 

MEANEY, 

O; 

O’DONOG

HUE, K. 

The 

impact of 

stillbirth 

on 

bereaved 

parents: 

A 

qualitativ

e study 

Qualitativo 

PubMe

d 

BMC 

Pregnanc

y and 

Childbirth 

201

8 

CASSIDY, 

P. P. 

 

Care 

quality 

following 

intrauterin

e death in 

Spanish 

hospitals: 

results 

from an 

online 

survey. 

Estudo 

descritivo 

traversal 
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PubMe

d 

J Obstet 

Gynecol 

Neonatal 

Nurs 

201

7 

SCOTT, S. 

F et al., 

 

Care 

Experienc

es of 

Women 

who Used 

Opioids 

and 

Experienc

ed Fetal or 

Infant 

Loss. 

Estudo 

Qualitativo 

Descritivo 

PubMe
d 

Journal of 
Women’s 

Health 

201
6 

GOLD, K. 
J. 

 

Depressio
n and 

Posttraum
atic Stress 
Symptom

s After 
Perinatal 
Loss in a 
Populatio
n-Based 
Sample. 

Estudo 
Longitudi- 

nal 

PubMe

d 

Annals of 

Palliative 

Medicine 

201

9 

WOOL, C; 

CATLIN, A. 

Perinatal 

bereavem

ent and 

palliative 

care 

- 
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offered 

throughou

t the 

healthcare 

system 

Bireme BMC 

Pregnanc

y and 

Childbirth 

201

9 

WATSON, 

J et al. 

Pregnanc

y and 

infant 

loss: a 

survey of 

families’ 

experienc

es in 

Ontario 

Canadá 

Estudo 

transversa

l 

Bireme Rev 

enferm 

UFPE on 

line 

201

7 

 

ICHIKAWA

, C. R. F. 

 

O 

Cuidado á 

Família 

Diante da 

Perda 

Neonatal: 

Uma 

Reflexão 

Sob a 

Estudo 

qualitativo 
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Ótica da 

Teoria da 

Complexi

dade. 

Bireme Journal 

Psychoso

matic 

Research 

201

7 

HUTTI , M. 

H et al. 

Predictin

g grief 

intensity 

after 

recent 

perinatal 

loss 

 

Estudo 

observaci

onal 

Bireme Matronas 

Prof 

201

8 

CALDERE

R, A et al. 

Muerte 

perinatal: 

acompaña

miento a 

mujeres y 

parejas 

Estudo de 

revisão 

bibliográfi

ca 

Bireme Adv 

Neonatal 

Care 

201

7 

LEDUFF, L. 

D 

BRADSHA

W, W. T; 

Transition

al Objects 

to 

Faciliate 

Grieving 

Estudo de 

revisão 

sistemátic

a 
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BLAKE, S. 

M. 

Following 

Perinatal 

Loss 

Bireme BMC 
Pregnanc

y and 
Childbirth 

201
7 

MEREDITH
, P et al. 

 

“Not just a 
normal 

mum”: a 
qualitative 
investigati

on of a 
support 

service for 
women 
who are 
pregnant 
subseque

nt to 
perinatal 

loss. 

Estudo 
qualitativo 

Bireme BMC 

Pregnanc

y & 

Childbirth 

201

5 

RICHARDS

, J et al. 

 

Monther’s 

perspectiv

es on the 

perinatal 

loss of a 

co-twin: a 

qualitive 

study. 

Estudo 

qualitativo 
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Bireme J Nurses 

Prof Dev 

201

5 

RONDINEL

LI, J et al. 

 

Factors 

related to 

nurse 

comfort 

when 

caring for 

families 

experienci

ng 

perinatal 

loss: 

evidence 

for 

bereavem

ent 

program 

enhancem

ent. 

Estudo de 

pesquisa 

online 

Transvers

al 

Bireme Revista da 

Escola de 

Enfermag

em da 

USP 

201

6 

ALMEIDA, 

F. 

A;  MORA

ES, M.S; 

CUNHA, M. 

L.R. 

Cuidando 

do 

neonato 

que está 

morrendo 

e sua 

Descritivo 

exploratóri

o 
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família: 

vivências 

do 

enfermeir

o de 

terapia 

intensiva 

neonatal 

Fonte: Elaboração da autora. 

De acordo com a base de dados, a amostra é constituída 

por: na SciELO 12,5% (2), na PubMed 31,25% (5), Bireme 

56,25% (9).  Relacionado ao ano de publicação: em  2015 

12,5% (2), 2016 18,75% (4), 2017 31,25% (5), 2018 25% (4), 

2019 12,5% (2). Da totalidade dos artigos, foi observado, maior 

produção no ano de 2017. 

No tocante a temática, todos os artigos abordam o luto 

perinatal, porém, é perceptível que o enfoque não está apenas 

na mãe, mas também direciona-se o olhar para os familiares, 

durante esse processo de sofrer.   

Para caracterizar o luto, este tem por definição: “Ser uma 

consequência da experiência de perda onde acontece mediante 

um término de uma relação, projeto ou sonho. Sendo descrito 

como um sofrimento intenso gerado pela perda, como um 

processo dinamizado, individual e multidimensional pelo qual 

quem está sofrendo a perda atravessará”  (ICHIKAWA, 2017). 

Colaborando para com o autor supracitado, um estudo 

vem por meio a evidenciar que  para os pais, a perda de um 

filho vem a desencadear-se como um evento devastador, pois 
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engloba três tempos: O passado com a construção dos sonhos, 

a frustração  e sofrimento do presente bem como a incerteza do 

futuro (ALMEIDA; MORAES; CUNHA, 2016). 

Este processo de luto se dá de maneira dolorosa, lenta 

sendo capaz de distanciar a pessoa enlutada dos afazeres que 

estejam ligadas ao objeto perdido, gerando perda de interesse. 

Portanto algumas mães utilizam-se de negação e 

racionalização da perda para enfrentar esse momento (LOPES 

et al., 2017).  

 Outro estudo realizado com mães de gravidez 

gemelar  destaca que o luto neste processo pode deixar os pais 

com sentimentos de confusão e desamparo, tornando esse 

momento mais complexo, afetando diretamente a capacidade 

de relacionar-se com o bebê sobrevivente (RICHARDS, 2015). 

Segundo evidenciado em um estudo, o luto complicado 

está associado concomitantemente a sintomas depressivos e 

de ansiedade principalmente em mulheres brasileiras se 

comparadas com as canadenses. Isso deve-se primordialmente 

a presença de grupos de apoio para esse público no Canadá 

(PARIS; MONTIGNY; PELLOSO, 2016). 

A manifestação clínica  desse luto nas famílias expostas 

a uma perda perinatal, foi destacada em estudos, onde pode 

ser observado que mulheres têm uma maior vulnerabilidade a 

desencadear sintomas depressivos. Ao repercutir na vida 

familiar, essa perda perinatal pode gerar grandes repercussões, 

seja afetando a vida conjugal do casal, aumentando o número 

de separações ou até mesmo no planejamento de próximas 

gestações bem como sintomatologia de ansiedade e estresse. 

(GOLD, 2016). 

Quando ocorre o falecimento de um bebê, os parentes 

também são afetados pelo luto, visto que cada pessoa já criou 
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uma expectativa e vínculos em relação a sua chegada. Neste 

processo toda a família deve ser englobada no cuidado, visando 

prevenir que as atitudes destes expressem sentimentos de 

negatividade para com a mãe (LOPES et al., 2017). 

Mediante o exposto acima, cabe ressaltar que uma 

pesquisa destaca que a atenção às famílias frente a uma perda 

gestacional é uma das áreas mais descobertas de atendimento 

nos sistemas de saúde do mundo todo. Para mudar essa 

realidade é importante que os profissionais possam ampliar sua 

formação de modo  a conseguir ter subsídios para apoiar e 

oferecer a devida atenção às mulheres e seu companheiro 

(CALDERER et al., 2018) 

Dessa forma é imprescindível que sejam realizadas 

estratégias de intervenção para melhorar a comunicação, e a 

escuta ativa. Além disso, mesmo que importante a realização 

de um acompanhamento psicológico durante o período de luto, 

a oferta do mesmo ainda é tido em lacunas. Relacionado ao 

bebê é importante destacar que, um estudo evidenciou que 

apesar de estarem em momentos finais da vida e mesmo diante 

da redução de abordagens que busquem a terapêutica, os 

recém-nascidos recebem na Unidade de Terapia Intensiva 

tratamentos agressivos. Por isso, os Cuidados Paliativos por 

sua vez, quando permissíveis para recém-nascidos ou 

familiares, este se dando independente do tempo ou 

diagnóstico, pode ser executado da seguinte maneira: como 

oferta de apoio físico e emocional no momento da morte, 

comunicação clara e com compaixão, 

proporcionar  acompanhamento a família durante o luto e 

possibilitar a tomada de decisões compartilhada (ICHIKAWA, 

2017). 
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 Alguns estudos em suas mais diferentes 

contextualizações voltadas a morte perinatal, trazem algumas 

intervenções que podem facilitar a vivência do processo de dor 

frente a essa perda, podendo evitar possíveis quadros clínicos 

de saúde na vida da mulher, dentre os recursos alocados para 

este fim pode-se destacar: Criação de recordações, onde a mãe 

e seu companheiro podem recriar memórias afetivas 

relacionadas ao período de gravidez, através de desenhos. 

Outro tipo é a fotografia do recém-nascido, bem como cortar 

uma mecha do cabelo do bebê, colocar nome no recém-

nascido. Bem como permitir o contato físico e visual, 

impressões digitais, dentre outros aspectos (CALDERER, et al., 

2018). 

Ademais, em um estudo descritivo pode ser equiparado 

a vivência do luto relacionado a fatores sociais, culturais e 

religiosas, onde a espiritualidade por sua vez dispõe de um 

alicerce espiritual que pode amenizar o sofrer no momento, 

sendo um apoio incontestável durante o processo dessa perda.  

O contexto familiar por sua vez pode exercer grande influência 

de modo mental e físico, proporcionando afeto, sentimentos de 

proteção ao sujeito (GONÇALVES, P. C; BITTAR, C. M. L, 

2016) 

Estando cada vez mais atrelada a área da saúde, a 

espiritualidade tem se tornado uma maneira de buscar conforto 

em todos os momentos, bem como meio de prevenção para 

possíveis patologias que podem se desenvolver após uma 

perda (LOPES et al., 2017). 

Em contrapartida outra intervenção citada como meio de 

diminuir ou amenizar o sofrimento psíquico, são os objetos de 

transição onde serão validados os significados da maternidade 

e paternidade, mesmo que fisicamente tenham sido 
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breves.  Portanto a equipe de enfermagem bem como a de 

medicina devem orientar os pais quando a vivência de um 

estado saudável do luto (LEDUFF; BRADSHAW; BLAKE, 

2017). 

A equipe multiprofissional por sua vez precisa estar 

familiarizada com os pais para garantir e compreender o apoio 

pode ser direcionado a essa situação, os profissionais podem 

ofertar aos pais possibilidades de terem recordações dos seus 

filhos, sendo um importante papel desenvolvido neste processo, 

visto que segundo as mães estas preferem os cuidadores que 

estão próximos a sua realidade, rostos familiares, que 

conheçam seus planos, decisões e experiências. Partindo 

desse pressuposto, um acompanhamento efetivo onde se 

permita o contato com o bebê é cientificamente comprovado 

que é capaz de  minimizar sintomas de estresse pós-traumático 

(MEREDITH et al., 2017; RICHARDS, 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

  A perda de um filho é uma experiência onde revela que 

as mães estão mais propensas a desenvolver problemas 

psíquicos diante do seu sofrimento no processo de luto. 

Portanto, com base na literatura existente, essa experiência é 

de modo pessoal e individual onde cada mulher vivencia a sua 

maneira. Além disso, tau impacto afeta diretamente a 

autoestima da mulher, bem como nos sues projetos futuros e 

constituição familiar.  

  Considerando o processo de luto, é dado destaque ao 

profissional e sua assistência de modo reflexiva sobre a 

importância de um suporte acolhedor, cabendo ao profissional 

ampliar seu conhecimento, estar preparado e sensibilizar-se, de 
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modo a oferecer apoio e intervenções efetivas que minimizem 

a sintomatologia do luto complicado, visando a sensibilização, 

humanização, e compreensão a dor vivenciada pela mulher. 

Este reconhecimento do luto materno ao partir da equipe e dos 

familiares, abre um espaço para que a mulher enlutada possa 

expressar sentimentos, angústias, medos e frustrações.   

 Por fim, para que o profissional possa ofertar  essas 

intervenções cabe a instituição apoia-lo de modo a contribuir 

com a formação desse profissional, fornecendo subsídios para 

um acompanhamento efetivo e resolutivo.  
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RESUMO: O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais 
frequente, afetando milhares de mulheres em todo o mundo. 
Considerado um grave problema de saúde pública, o câncer é 
a segunda causa de morte por doenças crônicas no Brasil, 
tornando-se um problema complexo enfrentado pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) em razão de aspectos epidemiológicos, 
econômicos e sociais. É imprescindível uma assistência integral 
de qualidade ao indivíduo com câncer, para que os diversos 
aspectos que o acometem e a seus familiares possam ser 
identificados e acompanhados em qualquer etapa deste 
enfrentamento, seja no diagnóstico, tratamento, reabilitação, 
cura ou até mesmo em recidiva ou terminalidade. O desconforto 
do tratamento associado às prolongadas internações gera no 
indivíduo sofrimento, tristeza, angústia e enfentar essas 
alterações exige maior resiliência por parte do paciente e de 
seus familiares. O enfrentamento deste processo está 
relacionado ao fator espiritual, onde buscar na espiritualidade 
um sentido para vivenciar este processo pode ajudar pessoas 
com doenças crônicas, tendo em vista que a espiritualidade 
modifica a forma como as pessoas vêem a situação, 
propiciando o alívio da angústia e da dor. Apoiar o cuidado na 
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espiritualidade é fundamental, tendo em vista que esta faz parte 
da vida da maioria dos indivíduos. 
Palavras-chave: Enfrentamento. Câncer de mama. 
Espiritualidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais 

frequente, afetando milhares de mulheres em todo o mundo. 

Estima-se que no Brasil haja o sugimento de 600 mil novos 

casos de câncer em 2019 (MENEZES et al., 2018). Segundo o 

Instituto Nacional do Câncer (BRASIL, 2017), o câncer de 

mama ocorre com mais frequência nas mulheres da região Sul 

(74,30/100 mil), Sudeste (68,08/100 mil), Centro-Oeste (55,87/ 

100 mil) e Nordeste (38,74/100 mil).  

Considerado um grave problema de saúde pública, o 

câncer é a segunda causa de morte por doenças crônicas no 

Brasil, tornando-se um problema complexo enfrentado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) em razão de aspectos 

epidemiológicos, econômicos e sociais. Desta forma, é 

imprescindível uma assistência integral de qualidade ao 

indivíduo com câncer, para que os diversos aspectos que o 

acometem e a seus familiares possam ser identificados e 

acompanhados em qualquer etapa deste enfrentamento, seja 

no diagnóstico, tratamento, reabilitação, cura ou até mesmo em 

recidiva ou terminalidade (MENEZES et al., 2018). 

O tratamento para o câncer de mama pode ser local, 

como cirurgia, radioterapia e reconstrução mamária ou 

sistêmico, como quimioterapia, hormonioterapia e terapia 

biológica, dependendo das condições da paciente, das suas 

características biológicas e o estadiamento da doença 

(BRASIL, 2017). O tratamento mais comum é a quimioterapia e 
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durante este processo terapêutico a paciente pode apresentar 

significativas alterações físicas e emocionais, como dor, fadiga, 

apatia, perda de peso, alopecia, entre outros. Associando esses 

fatores às prolongadas internações, é comum que gerem a 

paciente desconforto, estresse, sofrimento, tristeza, angústia, 

indignação e medo da morte. Enfrentar essas alterações exige 

maior resiliência por parte da paciente e de seus familiares 

(SOUSA et al., 2017). 

Além do câncer  de mama ser uma doença dolorosa e 

muitas vezes mortal, ele ocasiona muitas perdas e sintomas 

adversos na vida das mulheres que são acometidas 

acarretando, assim, perda da qualidade de vida (ZIGUER, 

BORTOLI, PRATES, 2016). Sousa, Guerra e Lencastre (2015) 

destacam o diagnóstico como um modo de ameaça para as 

mulheres e suas famílias devido à toda  dinâmica do cotidiano 

familiar ser alterada, sendo substituída por medos, angústias e 

questionamentos pelo acometimento do câncer. O primeiro 

questionamento que surge é a respeito da sobrevivência. Logo 

após, as pacientes passam a se preocupar com o tratamento, 

com o medo desse tratamento não dar certo, com a perda da 

mama e com a morte. Segundo Fonseca et al (2017), além das 

dificuldades relacionadas ao aspecto físico causadas pelas 

quimioterapias, pela perda da mama, surgem também os 

problemas emocionais e sociais ligados à cultura do seio 

enquanto aspecto privilegiado da sexualidade, maternidade e 

feminilidade. De acordo com Gusmão (2018), a mama é 

extremamente valorizada e vista como símbolo de sensualidade 

e beleza nas mulheres. Esse ponto de vista é ainda reforçado 

pela mídia e pela cultura, que se apropria desta simbologia nas 

vendas de produtos que expõem o corpo feminino, deixando 

assim a mulher acometida pelo câncer com uma autoestima 

muito mais baixa. Desse modo, a presença de uma doença que 
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afeta diretamente as mamas compromete a identidade 

feminina, visto que elas representam o amadurecimento, como 

a transição de menina para mulher (GUSMÃO, 2018). 

Segundo Gusmão (2018), o enfrentamento deste 

processo está relacionado ao fator espiritual. A espiritualidade 

diz respeito aos aspectos individuais de paz, propósito e 

crenças sobre o sentido da vida. Sendo assim, é necessário o 

entendimento de que forma as mulheres com câncer de mama 

usam a espiritualidade para este enfrentamento (GUSMÃO, 

2018). Buscar na espiritualidade um sentido para vivenciar este 

processo pode ajudar pessoas com doenças crônicas através 

da ação de neurotransmissores que promovem sensação de 

bem estar, da atenuação da frequência cardíaca e respiratória, 

bem como dos níveis de ansiedade e cortisol, além de melhorar 

o sistema imunológico. Apoiar o cuidado na espiritualidade é 

funfamental, tendo em vista que esta faz parte da vida da 

maioria dos indivíduos (SOUSA et al., 2017).  

A literatura hoje aponta que o diagnóstico e o tratamento 

do câncer  de mama afetam bastante a saúde física e emocional 

das pacientes (GUSMÃO, 2018). Segundo Laroche et al (2017), 

essas desordens podem agravar os sintomas físicos 

associados ao tratamento com quimioterapia, podendo afetar 

sua aderência e piorar a qualidade de vida dessas mulheres. 

Nesse contexto, a avaliação da qualidade de vida 

relacionada a saúde pode sofrer interferência negativa de todo 

o processo que envolve o câncer e, assim, a sua avaliação é 

um parâmetro importante na oncologia. Contudo, na qualidade 

de vida relacionada a saúde, a espiritualidade mostra-se 

bastante significativa em pessoas com câncer de mama durante 

o enfrentamento da doença (MENEZES et al., 2018). Segundo 

Ribeiro, Campos e Anjos (2019), a espiritualidade modifica a 

forma como as pessoas vêem a situação, propiciando o alívio 
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da angústia e da dor, visto que, em pacientes com câncer, o 

bem estar espiritual está relacionado a atitudes positivas de 

combate à enfermidade. 

Devido a isso, as possibilidades de enfrentamento dessa 

doença encontram-se principalmente no fator espiritual. Porém, 

nesta questão, é preciso ressaltar que os termos 

“espiritualidade” e “religião” têm significados diferentes, ou seja, 

enquanto  a espiritualidade pode ser definida como um conjunto 

de crenças e práticas específicas, normalmente dentro de um 

grupo organizado, a religião é entendida como os aspectos 

individuais de paz, propósito e conexão com crenças sobre o 

sentido da vida (GUSMÃO, 2018). 

Diante dessas diferenciações, faz-se necessário 

compreender de que modo as mulheres com câncer de mama 

recorrem  da espiritualidade/religiosidade como estratégia de 

enfrentamento durante o tratamento (GUSMÃO, 2018). 

A assistência integral as pessoas acometidas pelo 

câncer é de fundamental importância para identificar e 

acompanhar as inúmeras e diferentes repercussões que 

acometem essas pessoas, assim como aos seus familiares, 

independente de qual etapa esteja a doença, seja no 

diagnóstico, tratamento, reabilitação, cura, recidiva e/ou 

terminalidade (MENEZES et al., 2018). 

Esta pesquisa teve como objetivo averiguar como 

pacientes utilizam a espiritualidade para o enfrentamento do 

câncer de mama e de que forma tem influência na qualidade de 

vida durante este processo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada nas  

bases de dados: Google Acadêmico, Instituto Nacional do 
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Câncer (INCA), Medline e PubMed, em inglês e português. Os 

descritores e respectivos termos utilizados foram: 

espiritualidade, câncer de mama e enfrentamento. O critério 

para inclusão dos estudos baseou-se na identificação de 

informações relevantes referentes à temática, sendo excluídos  

artigos com data inferior  ao ano de 2014, os que não tiverem 

metodologia bem definida e relatos de experiência. 

Selecionandos artigos entre 2015 e 2019.  

A partir de 65 estudos identificados nas referidas bases 

de dados, foram potencialmente elegíveis 35 e após leitura dos  

artigos completos, foram selecionados e incluídos 15 artigos 

para composição deste trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Instituto Nacional do Câncer (BRASIL, 2017) define o 

câncer como um conjunto de mais de 100 doenças 

caracterizadas pelo cresimento desordenado de células que 

tem a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos. 

Diferente do crescimento das células normais, as células 

cancerosas não morrem e continuam crescendo de forma 

descontrolada, formando outras novas células anormais 

(BRAZIL, 2017). 

Os fatores de risco de câncer podem estar presentes no 

ambiente físico, podem ser herdados geneticamente e também 

dependem de condições sociais, políticas e econômicas. 

Diversas são as causas de câncer, podendo ser externas ou 

internas ao organismo. As causas externas representam de 

80% a 90% e estão relacionadas à substâncias químicas, 

irradiação, vírus e fatores comportamentais. As causas 

internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações 

genéticas representam de 10% a 20% e na maioria das vezes 
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são geneticamente predeterminadas e estão relacionadas à 

capacidade do organismo de se defender das agressões 

externas (BRASIL, 2017). 

O câncer pode surgir em qualquer parte do corpo e 

alguns órgãos serem mais afetados do que outros, podendo ser 

acometidos por tumores mais ou menos agressivos. O câncer 

de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo 

e o mais comum entre as mulheres, tendo como seu principal 

fator de risco o envelhecimento (BRASIL, 2017). De acordo com 

Silva et al (2019), pressupõe-se que no Brasil o câncer de 

mama é o primeiro tipo de câncer com maior incidência no sexo 

feminino, exluindo-se o câncer de pele não melanoma. 

O câncer de mama é visto como uma doença 

multifatorial, relacionando-se a fatores como menarca antes dos 

12 anos de idade, menopausa após os 55 anos, nuliparidade, 

primeira gravidez após os 30 anos, uso de alguns 

anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal na 

menopausa, exposição à radiação ionizante, consumo de 

bebidas alcoólicas, dietas hipercalóricas, sedentarismo e 

predisposição genética (SILVA et al., 2019). 

O sinal mais comum de câncer de mama é a presença 

de nódulo geralmente indolor, duro e irregular, embora também 

existem tumores globosos, bem definidos e com consistência 

branda. Outros sinais e sintomas são edema cutâneo 

semelhante à casca de laranja; retração cutânea; dor e inversão 

do mamilo; hiperemia, descamação ou ulceração do mamilo; 

secreção papilar, especialmente quando é unilateral e 

espontânea, podendo ser transparente, rosada ou 

avermelhada, devido à presença de glóbulos vermelhos; e 

também podem surgir linfonodos palpáveis na axila (BIRK, 

2016). 
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Conforme o Instituto Nacional do Câncer (BRASIL, 

2017), as principais formas de tratamento do câncer são 

cirurgia, radioterapia e quimioterapia. O tratamento cirúrgico 

tem como objetivo o controle local, a mínima mutilação e a 

obtenção de informações acerca da biologia do tumor e de seu 

prognóstico. A radioterapia é bastante utilizada no tratamento 

do câncer de mama e tem a capacidade de penetração da 

radiação através do bombardeamento de elétrons acelerados 

ou raios gama emitido por radiam ou outro material radiativo em 

um alvo, reduzindo e, em algumas vezes, eliminando o tumor. 

A quimioterapia adjuvante ou preventiva tem a finalidade de 

evitar o processo metastático, na qual são utilizadas 

substâncias citotóxicas capazes de destrurir as células 

cancerosas por interferir em diferentes mecanismos da síntese 

do ácido nucléico (BIRK, 2016). 

Neste contexto, o período de diagnóstico e tratamento do 

câncer de mama pode ter um grande impacto na vida das 

mulheres pelo sentimento de temor devido às experiências 

indesejadas que terão que viver com um tratamento incerto, 

doloroso, prolongado e muitas vezes angustiante e assustador 

(SILVA et al., 2019). Quando uma mulher recebe o diagnóstico 

de câncer de mama e a notícia de que precisará ser submetida 

à mastectomia ou ao tratamento quimioterápico, acarreta em 

sentimentos negativos, sofrimento, estresse e um impacto 

psicossocial, atingindo a unidade corpo, mente e espírito 

(ALMEIDA et al., 2015). 

Para Almeida et al (2015), durante a vivência do câncer 

de mama as mulheres por muitas vezes se privam de suas 

tarefas cotidianas, como o cuidado com a família, com a casa e 

o trabalho, tornando-se dependente principalmente devido aos 

efeitos adversos do tratamento e durante o período pós-

cirúrgico, necessitando de ajuda para realizar atividades as 
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quais antes eram exercidas com naturalidade. É comum que 

essa situação faça com que essas mulheres se sintam frágeis 

ou até mesmo inúteis, podendo abalar suas relações afetivas e 

isolarem-se socialmente, fazendo-se necessário que haja uma 

readaptação das atividades nesta nova fase. 

Ao descobrir o câncer, a mulher passa por algumas fases 

que podem ajudar no processo de aceitação: negação, raiva, 

barganha, depressão e aceitação. Entretanto, nem todas as 

mulheres passam por todas as fases, pois algumas não chegam 

a aceitar a doença e outras aceitam rapidamente. Isso se 

justifica pelo fato de que algumas mulheres utilizam estratégias 

para encararem esse processo de forma menos angustiante 

(OLIVEIRA; QUELUZ, 2016). 

Nos últimos anos tem-se observado como a 

espiritualidade vem sendo utilizada por pessoas com câncer 

como mecanismo de enfrentamento diante da sua ação 

protetiva contra a morbidade psicológica, relacionando-se à 

esperança de sobreviver ao câncer (SOUSA et al., 2017). 

Diante do exposto, frente à desesperança e ao 

sofrimento gerado pela descoberta da doença, pacientes e 

familiares buscam na espiritualidade um sentido positivo para 

as experiências que virão, pois acredita-se que a espiritualidade 

auxilia as pessoas com câncer a resistir às pressões e aos 

desconfortos físicos e psicológicos de forma a promover o seu 

bem-estar (SILVA et al., 2019). Almeida et al (2015), afirma que 

a espiritualidade proporciona às mulheres com câncer de mama 

sentimento de paz e a viverem com maior otimismo, 

influenciando significativamente em impulsioná-las a enfrentar 

as dificuldades e continuar a vida de forma tranquila e com força 

de vontade. 

É importante destacar a relação entre espiritualidade e 

religiosidade, pois embora muitas vezes sejam vistos como 
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sinônimos, estes termos possuem atributos distintos. A 

espiritualidade é mais abrangente do que a religião e está 

relacionada a maneira pela qual as pessoas buscam o sentido 

e significado da vida e de sua existência, sendo compreendida 

como uma força unificadora. Desta forma, a espiritualidade é 

toda atitude que favorece a vida, é uma relação consciente com 

o autoconhecimento, a subjetividade e estar aberto para novas 

experiências, podendo estar ou não relacionada à religião 

(BIRK, 2016). A religiosidade, por sua vez, é uma forma de 

expressar a espiritualidade, identificando, aproximando e 

auxiliando no acesso ao Divino, sendo respaldada por um 

conjunto de escrituras ou ensinamentos (SILVA et al., 2019). 

Sendo assim, a religiosidade é um sistema organizado de 

crenças, práticas, rituais e símbolos, os quais são traçados com 

o intuito de aproximar do sagrado ou transcendente e conduzir 

as relações e responsabilidades entre as pessoas em 

comunidade, sistema de culto e dogmas (BIRK, 2016). 

Conforme Couto e Júnior (2016), pessoas que fazem uso 

da espiritualidade adotam práticas de vida mais saudáveis, ou 

seja, um comportamento voltado para o bem-estar físico e 

emocional, como por exemplo cessar a ingestão de bebidas 

alcoólicas, praticar atividade física e manter um peso corporal 

saudável. Quanto maior o nível de espiritualidade, maior a 

satisfação com a vida, o bem-estar psicológico, a felicidade, a 

saúde física e mental (GUSMÃO, 2018). 

Silva et al (2019), afirmam que a forma como a mulher 

enfrenta o processo de diagnóstico e tratamento do câncer de 

mama é de extrema importância, pois se ela fizer uso de um 

enfrentamento que foi bem sucedido, isso possibilitará que ela 

vivencie e supere esse momento da melhor forma possível, com 

redução de ansiedade e estresse. Por outro lado, se a escolha 
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do tipo de enfrentamento não for eficaz, poderá gerar mais 

angústia e ansiedade. 

Nesta perspectiva, a espiritualidade é considerada como 

um fator de proteção para o desenvolvimento de doenças em 

pessoas sadias, como redutor de número de óbitos em pessoas 

adoecidas e contribui positivamente para a saúde e para a 

qualidade de vida dos pacientes, pois o bem estar espiritual 

favorece a percepção do controle e diminuição das emoções 

negativas, contribuindo também para o bem-estar psicológico, 

além de que quando a paciente está bem emocional e 

funcionalmente, sua qualidade de vida física também aumenta 

(OLIVEIRA; QUELUZ, 2016).  A qualidade de vida é melhorada 

a medida que essas mulheres passam a conseguir 

desempenhar seus afazeres diários com mais eficiência, 

sentindo-se vivas e ativas (GUSMÃO, 2018). Mulheres que se 

mostram bastante espiritualizadas apresentam uma visão 

positiva do câncer de mama, adotam uma postura proativa 

frente à doença e associam essa experiência ao seu 

fortalecimento pessoal (COUTO; JUNIOR, 2016). 

A dimensão espiritual se torna mais presente perante o 

confronto de situações difíceis e problemas relacionados à 

saúde, pois é quando as pessoas geralmente fazem uso da 

espiritualidade como meio de apoio e suporte, ligando-se ao 

bem-estar pessoal e psicossocial (GUSMÃO, 2018). 

Para Almeida et al (2015), a espiritualidade é um 

importante apoio para o enfrentamento da vivência do câncer, 

instigando a busca de sustentar uma confiança interior de que 

essa etapa da vida será superada, fazendo com que as 

mulheres descubram que são fortes e utilizem estratégias de fé 

e esperança, buscando novos propósitos de vida e criando 

novas expectativas, vivendo com maior otimismo. A 

espiritualidade atua positivamente sobre a saúde através da 
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mobilização de energias e iniciativas tão positivas, de modo que 

fortalecem o indivíduo para que se torne capaz de encarar seu 

estado físico com maior diligência (GUSMÃO, 2018). 

Oliveira e Queluz (2016), apontam que o bem-estar 

espiritual favorece o sentido positivo da vida e a percepção de 

que os problemas podem ser enfrentados eficazmente, 

contribuindo para a manutenção do bem-estar psicológico 

através da regulação de emoções negativas, gerando 

sentimento de paz, promovendo crescimento pessoal e 

qualidade de vida. A espiritualidade auxilia na manutenção da 

saúde mental, influenciando psicodinamicamente, ajudando o 

indivíduo a superar a ansiedade, medo, frustração, raiva, 

desânimo, sentimento de inferioridade e isolamento (GUSMÃO, 

2018).  

Mulheres com câncer de mama expressam a 

espiritualidade como força interior, gratidão, autoconhecimento 

e perserverança. Fato este que mostra como a espiritualidade 

influencia positivamente nas experiências vivenciadas pelo 

diagnóstico e tratamento da doença, favorecendo a uma maior 

aderência ao tratamento. Essas mulheres vêem a 

espirutualidade como fator responsável pela mudança de 

comportamento e atitudes reflexivas que passaram a ter após o 

descobrimendo da doença, levando a um maior senso de 

responsabilidade perante a vida (BIRK, 2016). Os pensamentos 

espiritualizados impulsionam a força interior das pacientes, 

encorajando-as durante todo o processo de enfrentamento da 

doença (OLIVEIRA; QUELUZ, 2016). 

Durante o enfrentamento do câncer de mama é 

fundamental que a mulher receba apoio e cuidado da família e 

do profissional de saúde para ajudá-la no processo de 

aceitação e continuidade do tratamento, tendo em vista que, 

além das mudanças psicológicas, a mulher está enfrentando 
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limitações físicas e sociais. É de suma importância que o 

cuidado do profissional de saúde esteja voltado para a mulher 

em sua totalidade, englobando corpo e mente (ALMEIDA et al., 

2015). Há a necessidade de que os profissionais de saúde 

tenham entendimento de como a espiritualidade pode colaborar 

para o aperfeiçoamento da prática clínica, apoiando as práticas 

espirituais, beneficiando a relação entre profissionais, pacientes 

e familiares (RIBEIRO; CAMPOS; ANJOS, 2019). 

A espiritualidade é considerada a principal forma de 

enfrentamento do câncer, pela qual as mulheres se utilizam de 

práticas espirituais que elas mesmas escolheram para se 

fortalecer emocionalmente, buscando enfrentar esta situação 

de forma positiva, enxergando-a como uma missão de vida, e 

demonstrando a sua espiritualidade como uma expressão de 

identidade e de propósito de vida mediante a própria história e 

adoecimento (SILVA et al., 2019). No momento em que as 

mulhes passam a aceitar o câncer de mama e a si próprias, 

encontram entendimento e significado para a doença, tornando-

se espiritualmente fortalecidas para novas experiências, 

proporcionando paz e esperança nesta nova fase (BIRK, 2016). 

Segundo Silva et al (2019), a área espiritual tem um 

papel de destaque na vida da maoria das pessoas e, desta 

forma, torna-se necessário que durante a assistência os 

profissionais de saúde  conheçam a espiritualidade das 

pessoas que estão vivenciando o processo de enfrentamento 

do câncer. 

Os pacientes acometidos por câncer passam por várias 

etapas desde a descoberta até o tratamento da doença, 

fazendo-se necessário que os profissionais de saúde 

considerarem a dimensão espiritual de cada um para trazer a 

esperança e o enfrentamento da doença no planejamento da 

assistência. Para que isso seja possível é essencial que se  
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conheça a visão de mundo e a cultura à qual cada paciente 

pertence, pois o alívio do sofrimento acontece na medida em 

que a espiritualidade provoca transformações na perspectiva 

pela qual a pessoa enxerga a doença (SILVA et al., 2019). 

Os profissionais de saúde devem estar atentos à 

proporção como a espirutualidade está presente no manejo do 

câncer, sendo necessário que durante a sua formação 

aprendam a respeitar a individualidade de cada paciente. Para 

isso é imprescindível que esses profissionais tenham 

consciência da importância de agregar em suas práticas 

laborais a percepção das necessidades espirituais dos 

pacientes, oferecendo uma assistência integral (RIBEIRO; 

CAMPOS; ANJOS, 2019). 

Gusmão (2018), afirma que mulheres que excerceram 

sua espiritualidade durante todo o processo de enfrentamento, 

desde a descoberta até o pós-tratamento, melhoraram 

significativamente a qualidade de vida, visto que a 

espiritualidade contribui para que o foco da doença seja 

desviado para outros aspectos da vida. Mulheres relatam que 

conseguem ver o câncer não como o centro de suas vidas, mas 

indicam que a doença é também uma oportunidade para 

vislumbrar novas possibilidades e dividir experiências, sendo 

uma oportunidade de crescimento pessoal a partir de novas 

experiências recebidas (BIRK, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

O câncer de mama é uma doença que gera um grande 

adoecimento físico e emocional na vida das mulheres, 

decorrente, principalmente, dos fatores emocionais e dos 

tratamentos extremamente agressivos que podem causar, 

efeitos colaterais e a perda do modelo de feminilidade como os 



ESPIRITUALIDADE E CÂNCER DE MAMA: REVISÃO DE LITERATURA 

405 
 

cabelos e a mama, prejudicando de forma grandiosa a 

autoestima e a qualidade de vida dessas mulheres. 

Sentimentos de auto sabotagem, impotência, dependência, 

desesperança, frustração, e as implicações relativas ao 

tratamento modificam a rotina dessas mulheres fazendo com 

que vivenciem um processo estressante, angustiante e 

doloroso, podendo afetar suas relações com as outras pessoas 

levando ao  isolamento social. Este estudo buscou 

compreender de que forma o domínio espitirual contribui para o 

enfrentamento do câncer de mama.  

A espiritualidade mostrou-se necessária para a 

superação das profundas mudanças na vida das mulheres que 

receberam o diagnóstico de câncer de mama, afastando 

pensamentos e sentimentos negativos relacionado à doença 

auxiliando-as a resistir às pressões e aos desconfortos físicos 

e psicológicos como forma de promoção de seu bem-estar. 

  Mulheres que apresentaram espiritualidade aliada ao 

tratamento do câncer de mama obtiveram melhores resultados 

para o enfrentamento deste processo, pois apesar do 

sofrimento vivenciado, a espiritualidade colaborou 

positivamente na vida de cada uma delas, promovendo o 

autoconhecimento e um novo sentido de vida, pois nesse 

período elas referiam ter tido a chance de refletir, repensar e 

mudar aspectos da vida favorecendo também uma maior 

aderência ao tratamento. 

É significativo como a dimensão espiritual é benéfica 

para o enfrentamento do câncer de mama. Observou-se que o 

desenvolvimento da espiritualidade contribuiu para que as 

mulheres acreditassem na expectativa voltada para a cura e na 

necessidade de continuar vivendo, auxiliando no bem-estar 

físico e emocional, fazendo com que as mulheres adotassem 
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uma postura positiva frente à doença, promovendo o 

autoconhecimento e encontrando um novo sentido de vida. 

A dimensão espiritual, aliada ao apoio familiar e social 

mostrou ter extrema importância para que as mulheres 

pudessem  diminuir os níveis de desesperança, preocupação e 

medo. 

Nesta perspectiva, é imprescindível o conhecimento dos 

benefícios relativos a espiritualidade para as pessoas que estão  

convivendo com o câncer e que os profissionais estejam 

preparados para identificar essas necessidades espirituais, na 

promoção e utilização desse recurso para que desta forma  as 

mulheres e suas famílias possam ser assistidas de forma 

holística. 
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RESUMO: O câncer de mama é a segunda neoplasia maligna 
mais comum no mundo e a mais prevalente no sexo feminino. 
Logo, o objetivo deste trabalho foi averiguar o estilo de vida de 
mulheres em acompanhamento de câncer de mama. Trata-se 
de estudo exploratório, descritivo, de abordagem quantitativa 
realizado em março de 2018 com 100 mulheres acometidas 
pelo câncer de mama atendidas em um hospital de referência 
na Paraíba no tratamento do câncer, através de uma entrevista 
utilizando-se um formulário semiestruturado. Os dados foram 
analisados através do programa estatístico (SPSS) versão 25. 
Houve maior incidência de câncer de mama em mulheres de 
idade média 48,7 anos, de cor parda, casadas, católicas, com 
baixa escolaridade, baixa renda e sem ocupação remunerada. 
Das 100 mulheres entrevistadas, 67% possuía alimentação 
saudável, 61% não praticava atividade física, 94% não fazia uso 
de bebida alcoólica, 96% não fumava e 55% consideraram-se 
estressadas. Relacionado ao IMC, apenas 31% das mulheres 
possuíam peso adequado para sua altura, estando à maioria, 
36%, com sobrepeso, 13% obesidade I, 18% obesidade II, e 1% 
baixo peso e obesidade III. Concluiu-se que o estilo de vida está 
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diretamente ligado a um melhor prognóstico, melhor taxa de 
sobrevida e consequentemente a cura da doença.  
Palavras-chave: Neoplasias da mama. Estilo de vida. Fator de 
risco.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma enfermidade crônica grave, 

degenerativa, que pode acometer qualquer área do organismo, 

independente da idade e do sexo. É caracterizada por ser um 

conjunto de mais de 100 doenças causadas pela aglomeração 

de lesões no material genético das células, que tem como 

consequência principal o crescimento, a reprodução e 

disseminação desordenada delas, ou seja, as células se 

dividem de forma rápida, agressiva e incontrolável, se 

dispersando e invadindo outras regiões do corpo humano 

(RODRIGUEZ; CRUZ; PAIXÃO, 2015).  

Além disso, é considerada uma das principais causas de 

morbimortalidade em todo o mundo, atingindo cerca de dezoito 

milhões de novas pessoas por ano e levando a morte, 

aproximadamente, dez milhões de acometidos, sendo vista 

assim como um problema de saúde pública (OMS, 2018). 

O câncer de mama é a segunda neoplasia maligna mais 

comum no mundo e a mais prevalente no sexo feminino, 

principalmente mulheres com idade entre 40 e 69 anos. No 

Brasil, cerca de 29,5% dos novos casos de câncer em 

mulheres, por ano, são de mama, sendo considerada uma taxa 

bastante elevada e que tem se mantido assim devido aos estilos 

de vida das pessoas que potencializam a exposição aos fatores 

de risco (INCA, 2017).  
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Conforme o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa 

para os anos de 2018/2019 no Brasil é que surjam cerca de 

59.700 casos novos, ou, mais especificamente 56,33 casos 

para 100 mil mulheres. Seguindo essa perspectiva, na Região 

Nordeste ocorrerá cerca de 11.860 novos casos, sendo que 880 

desses diagnosticados na Paraíba e 240 na capital do Estado, 

João Pessoa (INCA, 2017). 

A presença de células anormais no organismo não é o 

bastante para causar a doença, sendo necessária assim a 

presença de fatores desencadeantes, químico, físico ou 

emocional. Os principais fatores de risco são fisiológicos e não 

podem ser alterados, são eles, idade, histórico familiar, 

menarca precoce, idade da primeira gestação, nuliparidade, 

fatores hormonais e menopausa tardia (ARRUDA et al., 2015).  

Além desses, existem os fatores que elevam o risco do 

aparecimento do câncer, mas que podem ser modificados ao 

longo da vida, como: etilismo e tabagismo, alimentação 

inadequada, obesidade, sedentarismo, exposição a radiações 

ionizantes em idades inferiores há 35 anos, uso de 

contraceptivo oral, reposição hormonal; e tem também os 

fatores emocionais que podem contribuir para o processo de 

adoecimento, como por exemplo: perdas significativas, conflitos 

pessoais e familiares, dificuldades nos relacionamentos, 

estresse cotidiano, vivências de isolamento, repressão de afeto 

e frustrações (PAPE; SPUUR; UMO, 2019). 

O diagnóstico precoce do câncer de mama e o 

tratamento rápido elevam as chances de sobrevida, melhora o 

prognóstico e diminui as taxas de mortalidade por câncer de 

mama (ISLAM et al., 2017). Apesar disso, existem casos 

específicos que, embora seja feito tratamento cirúrgico de 

remoção do tumor, radioterapia, quimioterapia ou a 
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hormonioterapia, que são tratamentos realizados para eliminar 

as células cancerígenas, prometendo a cura ou controle da 

doença, algumas podem permanecer no organismo, levando a 

formação e proliferação de novos tumores, na própria mama, 

recidiva local, ou até mesmo em outras partes do corpo, 

metástase (PERES et al., 2015). 

Existem vários fatores que influenciam na cura ou 

recorrência do câncer de mama, são eles: idade, tipo e grau de 

diferenciação histológica, dimensão do tumor, metástase em 

linfonodos axilares, margem de ressecção cirúrgica, expressão 

de receptores hormonais e tratamento adjuvante sistêmico 

(TAHERI et al., 2019).  

Conforme o mesmo autor, hábitos de vida, qualidade das 

informações, diferenças no desempenho, acesso e uso dos 

serviços de saúde influenciam no desenvolvimento da doença. 

A qualidade de vida é algo que pode ser modificável, porém 

nem todas as mulheres acometidas pelo câncer de mama tem 

conhecimento sobre a relação desses fatores com a doença, 

podendo aumentar assim o risco de ter recidiva e 

consequentemente dificultar sua cura. 

Mediante o exposto, este trabalho teve como objetivo 

averiguar o estilo de vida de mulheres em acompanhamento de 

câncer de mama. 

 

 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva, de 

abordagem quantitativa com mulheres que foram acometidas 

pelo câncer de mama e em acompanhamento no Hospital 

Napoleão Laureano, referência no estado para tratamento do 
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câncer, localizado no bairro de Jaguaribe, no município de João 

Pessoa – PB. 

A coleta de dados foi realizada durante o mês de março 

de 2018 após avaliação e aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde - UFPB, sob parecer 

de nº CAAE 80427817.3.0000.5188, levando em consideração 

a Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde  que trata 

de pesquisa envolvendo seres humanos com assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (BRASIL, 2012). 

Durante as entrevistas foi utilizado um formulário 

semiestruturado contendo perguntas envolvendo variáveis 

socioeconômicas como sexo, cor da pele, religião, estado civil, 

ocupação remunerada, escolaridade, local e tipo de moradia 

(urbana ou rural), fazendo associação com os fatores de risco 

existentes para a recorrência do câncer de mama, 

principalmente relacionados ao estilo de vida tais como 

alimentação, etilismo, tabagismo, estresse e prática de 

atividade física. 

A amostra por conveniência, com critério temporal de 30 

dias, foi constituída por 100 mulheres que atenderam aos 

seguintes critérios de inclusão: diagnóstico de câncer de mama 

de no mínimo 2 anos; ter sido acometida pelo câncer de mama, 

estando curada ou com recorrência da doença; apresentar 

idade igual ou superior a 18 anos. 

Os dados foram compilados e analisados com o auxílio 

do programa estatístico Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) versão 25, e os resultados foram interpretados de 

acordo com literatura pertinente ao tema.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O câncer é considerado uma Doença Crônica não 

Transmissível (DCNT) e devido a isso está relacionado 

diretamente com os determinantes sociais, que são fatores 

predisponentes ao desenvolvimento dessas doenças. Dessa 

forma, fatores como escolaridade, raça, renda e gênero estão 

interligados ao desenvolvimento do câncer de mama e a sua 

reabilitação (FACINA, 2015). 

 

Tabela 1. Distribuição de frequência das mulheres 
entrevistadas, segundo o perfil sociodemográfico. João Pessoa 
- PB, 2018. (N=100).  

Variáveis f % 

Estado Civil   

Solteira 20 20,0 

Casada/União consensual estável 55 55,0 

Separada/ Divorciada 12 12,0 

Viúva 13 13,0 

Cor f % 

Branca 17 17,0 

Preta 2 2,0 

Parda 79 79,0 

Amarela 2 2,0 

Escolaridade f % 

Sem escolaridade 4 4,0 
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Ensino superior completo 19 19,0 

Ensino médio completo 27 27,0 

Ensino médio incompleto 2 2,0 

Ensino fundamental completo 7 7,0 

Ensino fundamental incompleto 41 41,0 

Ocupação f % 

Funcionária de serviço privado 1 1,0 

Funcionária de serviço público 6 6,0 

Proprietária de empresa 2 2,0 

Trabalhadora sem vínculo formal de 

emprego 

1 1,0 

Aposentada ou pensionista 32 32,0 

Empregada doméstica 2 2,0 

Não exerce ocupação remunerada 56 56,0 

Renda mensal f % 

Abaixo de 1 salário mínimo 13 13,0 

1 a 3 salários mínimos 78 78,0 

3 ½ a 5 salários mínimos 7 7,0 

> 5 de salários mínimos 2 2,0 

Religião f % 

Nenhuma 2 2,0 

Católica 67 67,0 

Evangélica 25 25,0 
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Espírita 2 2,0 

Cristã 4 4,0 

   Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Segundo a tabela 1, observa-se que 55% das mulheres 

que participaram da pesquisa são casadas ou vivem uma união 

estável. Estudos semelhantes corroboram com essa evidência, 

o que mostra a importância da presença de um companheiro 

para enfrentamento da doença devido ao grande impacto 

psicossocial gerado, embora sua ausência não é considerado 

um fator de risco que interfira na cura do câncer (MAGALHÃES 

et al., 2017). 

Com relação à cor da pele, 79% das mulheres são 

pardas seguido de 17% brancas. Esses resultados divergem 

dos estudos de Magalhães e colaboradores (2017) e Peres e 

colaboradores (2015), que mostram as mulheres brancas como 

sendo as mais acometidas pela doença.  

Essas diferenças podem ser explicadas pela 

miscigenação no Brasil, a subjetividade na determinação da cor 

da pele e o censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) que revela que a população 

paraibana é constituída por sua maioria de pessoas pardas 

(57,7%) e em seguida brancas (34,3%) (IBGE, 2019).  

Quanto à escolaridade, observa-se que 41% das 

entrevistadas têm ensino fundamental incompleto, o que pode 

refletir diretamente no conhecimento da paciente em relação à 

doença e suas particularidades, expandindo à medida que 

aumenta o tempo escolar (GONÇALVES et al., 2017). Já em 

relação à ocupação, 56% não exerciam uma função 

remunerada, resultando em renda mensal baixa. Observa-se 
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que 78% recebem entre 1 a 3 salários mínimos mensal como 

auxílio doença recebido através do governo. A baixa 

escolaridade e renda podem dificultar o acesso aos serviços de 

saúde contribuindo para o diagnóstico tardio do câncer de 

mama, o que prejudica a efetivação do tratamento e possível 

cura da doença (PREVIATO et al., 2015). 

Outro fator encontrado é que 67% das mulheres são 

católicas. A religião é um fator muito importante relacionado à 

aceitação, enfrentamento da doença e processo de cura. A 

angústia espiritual está presente durante todas as fases do 

câncer e nesse momento a doença aproxima as pacientes de 

Deus (MAGALHÃES et al., 2017). 

 

Tabela 2. Distribuição de frequência das mulheres 
entrevistadas, segundo as medidas de tendência central do 
tempo de diagnóstico e idade em anos no momento da 
descoberta do diagnóstico. João Pessoa-PB, 2018. (N=100). 

 

Variáveis 

Tempo de 

diagnóstico 

Idade no momento do 

diagnóstico 

Média 5,5 48,7 

Mediana 3,0 48,0 

Desvio Padrão 5,9 9,5 

Mínimo 2,0 33,0 

Máximo 25,0 79,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A tabela 2 mostra que a idade média das mulheres ao 

receberem o diagnosticado de câncer de mama foi de 48,7 anos 

(DP±9,5), ou seja, inferior a outro estudo realizado cuja média 



ESTILO DE VIDA DE MULHERES EM ACOMPANHAMENTO DE CÂNCER DE 

MAMA 

418 
 

foi de 52,4 anos (TORRES et al., 2016). Além disso, vale 

ressaltar que a menor idade dessas mulheres quando 

diagnosticada com câncer foi de 33 anos e a maior idade foi de 

79 anos. Com o avanço da idade os riscos para o câncer de 

mama aumentam, tendo uma maior incidência da doença a 

partir dos 40 anos de idade, sendo relativamente raro antes dos 

35 anos (RODRIGUEZ; CRUZ; PAIXÃO, 2015). 

O tempo mediano do diagnóstico foi de 3 anos, isto 

significa que metade dessas mulheres foram diagnosticadas há 

no máximo 3 anos e as outras 50% convivem com o diagnóstico 

há mais de 3 anos. Observa-se também que o maior tempo de 

diagnóstico dessas mulheres foi de 25 anos e o menor tempo 

foi de 2 anos.  

Encontrar mulheres com o tempo de diagnóstico variado 

mostra o acompanhamento assíduo da doença, o que pode 

contribuir com a cura. No primeiro ano após o tratamento é 

importante avaliar o estado clínico da mulher periodicamente 

através de exames específicos. Além disso, é necessário um 

acompanhamento disciplinado por no mínimo cinco anos 

através de consulta médica regular com o objetivo de rastrear 

ocorrência de recidiva ou metástase (PERES et al., 2015). 

Além do cuidado assistencial, torna-se necessária a 

atenção aos fatores de risco que interferem diretamente na cura 

da doença ou em possível recidiva. Um fator de risco é um sinal 

que eleva a probabilidade de uma pessoa saudável desenvolver 

uma doença específica, onde alguns são imutáveis e outros 

podem ser evitados, tratados e controlados, conhecidos como 

mutáveis. No caso da neoplasia mamária, não há somente uma 

única causa que possa levar ao aparecimento da doença, ou 

seja, a etiologia é multifatorial, sendo necessário um conjunto 

de dois ou mais fatores de risco, sejam eles ambientais, 
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comportamentais, da história reprodutiva, hormonal e 

genéticos/ hereditários (CASTRO, 2016). 

As alterações provocadas ao meio ambiente e 

principalmente os “hábitos” e o “estilo de vida” praticados pela 

população, podem ter como consequência o surgimento de 

vários tipos de câncer, que podem ter como fator causal a 

alimentação inadequada, sedentarismo, estresse, consumo de 

álcool e cigarro (TORIBIO et al., 2019). 

Segue a comparação de mulheres entrevistadas 

segundo o estilo de vida (Figura 1). 

 

Figura 1. Distribuição de frequência das mulheres 
entrevistadas, segundo hábitos de vida. João Pessoa-PB, 2018. 
(N=100). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Das 100 mulheres entrevistadas, todas foram 

submetidas ao tratamento primário para o câncer de mama e 

estavam em acompanhamento específico no hospital de 
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referência, sendo que 67% autorreferiram ter uma alimentação 

saudável. 

 Dentre os riscos relacionados aos hábitos de vida, os 

nutricionais são extremamente importantes. Resultados de 

estudos mostram que os fatores dietéticos equivalem a 

aproximadamente 35% das causas de câncer devido a grande 

quantidade de carcinógenos presentes na alimentação 

(MUNHOZ et al., 2016).  

Conforme o autor supracitado, alguns tipos de alimentos 

como: frituras, carne vermelha, leite integral e seus derivados, 

bacon, salsicha, linguiças, mortadelas, maionese entre outros, 

se consumidos em grande quantidade, com frequência e por 

muito tempo podem elevar as chances de uma célula cancerosa 

surgir, crescer, multiplicar e disseminar pelo corpo. 

No que se refere ao sedentarismo, 61% afirmam não 

praticar nenhuma atividade física e menos da metade, ou seja, 

39% tinha esse hábito como rotina, mostrando que a maioria 

das mulheres em acompanhamento de câncer de mama eram 

sedentárias, embora soubessem dos benefícios da prática de 

exercícios físicos para saúde.  

Além da obesidade, o sedentarismo também é um fator 

de risco muito comum para diferentes tipos de câncer, incluindo 

o câncer de mama. Estudiosos afirmam que cerca de 25% dos 

casos de câncer tem como uma das causas principais a falta de 

atividade física que, em alguns casos, pode levar ao aumento 

da gordura corporal, causando a obesidade e piorando ainda 

mais o prognóstico. O exercício também está envolvido no 

controle dos níveis de certos hormônios, como o estradiol que, 

quando elevado, é associado ao desenvolvimento de algumas 

formas de câncer de mama (MUNHOZ et al., 2016). 
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Em mulheres que já foram acometidas pelo câncer 

mamário e passaram pelo tratamento, na maioria das vezes, 

são recomendadas a evitar esforços físicos. No entanto, a  

American Cancer Society (ACS) revela que o exercício físico, 

seja ele caminhada, corrida leve, natação ou dança, realizados 

cinco ou mais dias na semana por até 60 minutos, é indicado 

antes, durante e após o tratamento em mulheres com câncer de 

mama. Sendo assim, a atividade física junto a uma boa dieta 

são essenciais para a melhora da qualidade de vida, diminuição 

da gordura corporal, aumento de sobrevida e diminuição do 

risco de recorrência da doença (MUNHOZ et al., 2016) 

Com relação ao consumo de bebida alcoólica e 

tabagismo, a maioria das mulheres, de 94% e 96% não fazem 

uso, respectivamente. O tabagismo e o álcool são componentes 

que interferem diretamente no desenvolvimento de diversos 

tipos de cânceres e até mesmo na sobrevida dos pacientes já 

acometidos. No caso do tabagismo, apesar de ser um risco para 

vários tipos de câncer, alguns estudos epidemiológicos 

mostram pequena ou até mesmo nenhuma ligação do tabaco 

com o câncer de mama (CASTRO, 2016). 

Já a bebida alcoólica age como um solvente ampliando 

a exposição da mucosa a agentes cancerígenos e aumentando 

a absorção celular. Além disso, o acetaldeído, um metabólito do 

álcool, pode interferir na síntese e no reparo do DNA, podendo 

gerar anomalias celulares e consequentemente um tumor, 

dificultar a cura em mulheres com o câncer e em mulheres já 

curadas elevar o risco de recorrência da doença (MALIK; 

DAVID; GOODERHAM, 2018).  

Há associação entre o consumo de álcool e o câncer de 

mama, ou seja, a probabilidade de desenvolver neoplasia 

mamária em mulheres que bebe uma dose (12g) de bebida 
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alcoólica por dia é 10% maior do que em mulheres que não 

consomem álcool (CASTRO, 2016). 

Dentre as mulheres entrevistadas, 55% se consideram 

pessoas estressadas e 45% não se consideram, havendo 

pouca diferença entre as prevalências. Sendo assim, ao que 

parece, menos mulheres estão sabendo lidar melhor com as 

adversidades, não focando em fatores que auxiliem na sua 

cura.  

Elementos comportamentais ou psicossociais são 

considerados como causa-efeito do câncer, sendo 

independentes ou contribuintes para o processo de adoecer. 

Eles podem estar associados aos casos de perdas 

significativas, desavenças pessoais, familiares e profissionais, 

relacionamentos conjugais, familiares, financeiros ou sociais 

difíceis, tendências à negação, desemprego, isolamento, 

repressão de afeto e frustrações (AMINNASAB et al., 2018; 

LUFIEGO; SCHNEIDER; BOS, 2017). 

Todos esses eventos citados acima causam o estresse 

que é conhecido por qualquer estímulo que acarrete ao 

organismo o surgimento de um complexo de respostas 

comportamentais, orgânicas, mentais e psicológicas. No caso 

dos estressores crônicos, isso pode levar à exaustão do 

sistema imunológico no organismo, acarretando uma 

deficiência imunológica e consequentemente um risco para a 

progressão do câncer. Então, além de causar a doença, esse 

fator pode elevar a vida das células cancerígenas, mesmo após 

o tratamento para destruí-las, causando a permanência delas 

no organismo e possivelmente a volta da doença após um 

tempo (AMINNASAB et al., 2018; LUFIEGO; SCHNEIDER; 

BOS, 2017). 
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Adiante está a classificação do Índice de massa corpórea 

das participantes do estudo (Figura 2). 

 

Figura 2. Distribuição de frequência das mulheres 
entrevistadas, segundo o índice de massa corpórea. João 
Pessoa-PB, 2018. (N=100). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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um profissional de saúde responsável pela nutrição, a não 
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Há impressões de que o elevado índice de massa 

corpórea (IMC), a obesidade e o ganho de peso aumentam a 

ocorrência da neoplasia mamária, ou seja, a gênese e 

progressão do câncer de mama parecem estar extremamente 

relacionadas aos maus hábitos alimentares (PREVIATO et al., 

2015). 

O elevado peso e IMC são vistos também como fator 

prognóstico negativo para a sobrevida em mulheres com tumor 

mamário e interfere diretamente na progressão, cura ou 

recorrência da doença. Pesquisa comprova que mulheres que 

foram acometidas pelo câncer de mama e que tiveram ganho 

de peso após o diagnóstico estão mais propensas a ter uma 

recidiva, além de aumentar a taxa de mortalidade (MUNHOZ et 

al., 2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa evidenciou maior prevalência do câncer de 

mama em mulheres com idade média de 48,7 anos, de cor 

parda, casadas, católicas, com baixa escolaridade, baixa renda 

e sem ocupação remunerada.  

No que se refere ao estilo de vida das mulheres em 

acompanhamento de câncer de mama, alguns hábitos 

condizem com condutas saudáveis e outros não, embora o 

estilo de vida esteja diretamente ligado a um melhor 

prognóstico, melhor taxa de sobrevida e consequentemente a 

cura da doença.  

Ainda não é totalmente possível saber o prognóstico das 

mulheres com câncer de mama devido à etiologia multifatorial 

e, na maioria das vezes, desconhecidas, sendo poucas as 

medidas práticas aplicáveis à população. No entanto, alguns 
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fatores de risco modificáveis para neoplasia mamária poderão 

responder positivamente a estratégias de prevenção, evitando 

o acometimento da doença primária e também uma possível 

recidiva em mulheres acometidas pelo câncer, levando a cura 

da doença.  

Portanto, para prevenir agravos é muito importante à 

detecção precoce da doença, a realização do tratamento 

oportuno e apropriado para o tipo de tumor, além do 

acompanhamento dessas mulheres com uma equipe 

multiprofissional, para que sejam orientadas dietas baseadas 

no consumo de frutas, vegetais, grãos integrais e fitoquímicos 

que atuam na prevenção e controle, minimizando o impacto da 

patologia, em decorrência dos excelentes agentes 

quimiopreventivos que são encontrados nestes alimentos, além 

do estímulo a atividade física, redução do estresse, do consumo 

de álcool e tabagismo.  

Além disso, convém ressaltar a importância da presença 

da educação em saúde realizada pelos profissionais dentro dos 

serviços especializados e para mulheres que já foram 

acometidas pela doença, para que todas elas tenham acesso 

ao conhecimento básico sobre a associação do estilo de vida e 

a cura do câncer de mama e assim possam incorporar a prática 

de hábitos de vida saudáveis para que tenha uma maior chance 

de sobrevida. 
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RESUMO: O Câncer de Colo do Útero (CCU) é a terceira 
neoplasia que mais acomete as mulheres no Brasil, o mesmo 
está relacionado com a infecção pelo Papiloma Vírus Humano, 
HPV que é transmitido principalmente por via sexual. O CCU é 
a quarta causa de morte nas mulheres mesmo tendo um bom 
prognóstico e podendo ser prevenido. Caso tenha um 
rastreamento correto reduziria em pelo menos 80% dos óbitos, 
porém o desconhecimento do exame preventivo e o déficit na 
acessibilidade aos serviços de saúde afetam esse desfecho. 
Objetivo: realizar uma revisão literária acerca dos fatores de 
risco para desenvolver o CCU. Metodologia: trata-se de uma 
revisão integrativa, para tal utilizou-se as plataformas PUBMED, 
MEDLINE e BVS, considerando os artigos publicados nos anos 
de 2014 até 2019, através do uso dos seguintes descritores: 
Fatores de Risco, Câncer de Colo do Útero, Diagnóstico. 
Resultados/Discussão: Por mais que seja um fator essencial a 
infecção pelo HPV não é suficiente para causar o CCU, ela age 
em conjunto a alguns fatores: idade, sexarca precoce, etilismo, 
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tabagismo, uso de anticoncepcional prolongado, múltiplos 
parceiros, falta de preservativo em todas as relações sexuais, 
multiparidade, higiene inadequada, fatores ocupacionais e 
socioeconômicos. Conclusão: Faz-se importante, portanto, 
conhecer os fatores de risco e possuir um embasamento teórico 
sobre eles a fim de implementar ações de combate e prevenção 
do CCU. 
Palavras-chave: Fatores de Risco. Câncer de Colo do Útero . 
Diagnóstico. 

INTRODUÇÃO 

As neoplasias surgem a partir de alterações genéticas e 

epigenéticas que ocasionam perda do controle da divisão 

celular. O Câncer de Colo do Útero (CCU) é causado por alguns 

tipos do vírus conhecido como Human Papiloma Virus (HPV), 

em português Papiloma Vírus Humano. O HPV 16 e 18 são 

tidos pela International Agency for Research on Cancer (IARC) 

como carcinogênicos, sendo incluídos também os tipos 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 (TAQUARY et al, 2018).A 

infecção pelo HPV pode provocar alterações metaplásicas e 

neoplásicas nos tecidos intra-epiteliais cervicais e evoluir para 

câncer. 

Em todo o mundo o número de casos de mulheres 

portadoras do DNA do vírus HPV é da ordem de 291 milhões, 

tendo uma prevalência de 15% nas mulheres com idade entre 

35-65 anos (MELLER, 2017). Com relação a incidência 

ocorreram cerca de 569.847 novos casos em 2018, ocorrendo 

311.365 óbitos, no mesmo ano (WHO, 2018). 

 Já no Brasil, as neoplasias malignas são importantes 

causas de mobimortalidade, sendo o Câncer de Colo de Útero 

particularmente importante no sexo feminino. O CCU é o 

terceiro tumor maligno mais frequente em mulheres, com um 
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risco de 15,43 casos a cada 100 mil e trata-se de um grave 

problema de saúde pública. Estima-se para cada ano do biênio 

2018/2019 aproximadamente 17 mil novos casos de câncer de 

colo de útero, no Brasil (ALMEIDA et al, 2016; INCA, 2017). 

Destaca-se também como quarta causa de morte de mulheres, 

sendo responsável por 6.385 mortes em 2017 (DATASUS, 

2017), mesmo tendo um bom prognóstico quando tratado e 

podendo ser prevenido (RODRIGUES et al, 2019; SOUZA; 

COSTA, 2015). A relevância desses números se dá uma vez 

que a infecção pelo HPV constitui o principal fator de risco para 

o desenvolvimento do câncer de colo do útero e é também uma 

das ISTs mais comuns no mundo (RODRIGUES et al, 2019). 

Caso tenha-se o rastreamento correto, existe potencial 

de redução de até 80% dos óbitos como desfecho final, porém, 

esbarra-se no desconhecimento sobre a doença e o exame 

preventivo - colpocitologia. O déficit na acessibilidade e na 

qualidade dos serviços de saúde e os tabus femininos sobre a 

exposição do corpo, além de outros fatores, como o medo de 

sentir dor são alguns fatores que dificultam o rastreamento 

correto.(SOUZA; COSTA, 2015; MELLER et al, 2017). 

O HPV é transmitido principalmente por via sexual pelo 

contato com a pele ou mucosa infectada (SOUZA; COSTA, 

2015). Infelizmente a infecção é pouco discutida entre as 

mulheres, uma vez que há ausència de sintomas no início do 

quadro infeccioso na maioria dos casos. Além disso, é 

importante destacar que o não uso de preservativo é um 

importante fator de risco para o desenvolvimento de infecção 

por HPV, pois não há barreira para a transmissão por contato 

direto (SOUZA; COSTA, 2015). 

 As lesões causadas pelo HPV apresentam-se na forma 

de verruga comum, verruga genital ou condiloma, podendo 
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apresentar sintomas associados como: prurido, descamação 

local e hiperemia. Por ser uma doença de desenvolvimento 

lento pode não apresentar sintomas na fase inicial, contudo 

pode evoluir nos casos mais avançados com sangramento 

vaginal intermitente ou após relação sexual, secreção vaginal 

anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou 

intestinais (TAQUARY et al, 2018). 

Faz-se importante também o conhecimento dos 

principais fatores de risco para o desenvolvimento do CCU, 

além de considerar os fatores socioeconômicos que ajudam na 

prevalência dessa problemática, fatores ambientais, hábitos de 

vida como o tabagismo, início precoce de atividade sexual, 

múltiplos parceiros, condições de higiene precárias e uso de 

contraceptivos (MELLER et al, 2017; TAQUARY et al, 2018).  

Educação popular e em saúde são estratégias de 

intervenção para redução da transmissão do HPV e da 

incidência de CCU, especialmente para os grupos sociais  mais 

vulneráveis. A prevenção primária baseia-se na promoção de 

comportamentos que minimizem os riscos, sendo feita através 

do aconselhamentos e orientação, como estratégias de 

negociação do sexo seguro, promoção do autocuidado e 

acolhimento das mulheres que buscam atendimento em saúde 

sexual e reprodutiva (SOUZA; COSTA, 2015). 

O Ministério da Saúde preconiza que mulheres com 

idade entre 25 e 64 anos, que tenham iniciado sua vida sexual 

façam o exame preventivo. Após um primeiro resultado 

negativo, repete-se o exame no ano seguinte. Após dois 

exames consecutivos com resultado negativo, a periodicidade 

é alterada e adquire um padrão trianual que tem risco reduzido 

de desenvolver a patologia. Caso haja alteração no primeiro 

exame, repete-se com intervalo de 6 meses. A partir daí a o 
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seguimento se dá através da classificação da lesão identificada, 

seguindo os demais critérios estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde (SOUZA; COSTA, 2015).  

Diante de todo o exposto e observando a necessidade 

de mais informações sobre os fatores que contribuem para o 

aumento da prevalência do CCU e dos fatores que diminuem a 

procura nas Unidades de Saúde da Família pelo exame 

preventivo, logo, este trabalho objetiva identificar e caracterizar 

fatores de risco para desenvolvimento do CCU e fatores que 

influenciam na não adesão do exame preventivo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Revisão integrativa foi o método de escolha. Por meio 

desta, será possível envolver as principais características de 

interesse do tema, seguindo cuidadosamente os passos da 

produção científica. Na primeira etapa foi definida a pergunta 

norteadora da pesquisa: Quais são principais fatores de risco  

para o desenvolvimento do câncer de colo do útero? 

Na segunda etapa estabeleceu-se todos os critérios de 

inclusão da pesquisa: artigos em inglês, português e espanhol 

disponíveis completos e online, publicados entre 2014 a 2019. 

E os critérios de exclusão foram também definidos: relatos de 

caso, relatos de experiências e editoriais. Na terceira etapa 

foram definidas as plataformas PUBMED, MEDLINE e a 

biblioteca virtual de saúde (BVS) para pesquisa dos dados. A 

busca online ocorreu em maio de 2019, utilizando os seguintes 

descritores: “fatores de risco”, “câncer de colo do útero”; 

“diagnóstico”. Obteve-se um total de 13.260 artigos, que após 

critério de inclusão de 2015 a 2019 restaram 1.340 artigos. Com 
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a posterior leitura dos títulos foram considerados apenas 9 para 

o embasamento deste trabalho. 

 Visando melhorar a qualidade e confiabilidade da base 

de dados foi realizado rastreamento manual de outros artigos 

que possibilitam incrementar a produção baseado em 

produções já coletadas. 

De início, dois investigadores investiram em avaliar 

títulos e resumos dos artigos encontrados para selecionar os 

estudos elegíveis para a produção. Dos selecionados, foram 

filtrados a partir de tradução e leitura minuciosa daqueles que 

atendiam aos critérios de inclusão e que tinham conexão 

importante com o tema central. Após isso, fez-se uma 

transcrição sistemática das informações extraídas, para 

possibilitar a organização dos dados de forma coerente e que 

atingisse o objetivo do estudo em sintetizar dados que 

demonstrem os fatores envoltos do câncer de colo do útero, 

fatores de risco e diagnóstico, de forma que limitasse e 

excluísse pontos de menor relevância para a produção.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

QUADRO 1. Relação de artigos identificados sobre fatores de 

risco associados a câncer de colo do útero.   

ANO, 
AUTOR 

TÍTULO FATORES DE 
RISCO 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 
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2011, 
DUARTE et 
al. 

Fatores de Risco 
para Câncer 
Cervical em 
mulheres 
assistidas por 
uma equipe de 
Saúde da 
Família em 
Cuiabá, MT, 
Brasil 

Idade; 
Escolaridade; nível 
socioeconômico; 
Sexarca precoce; 
Uso de 
preservativo; Uso 
de ACO > 5 anos; 
Tabagismo 

O estudo evidenciou 
fatores de risco 
coincidentes com os 
abordados na literatura. 
O mais predominante 
entre as participantes 
foi início precoce de 
atividade sexual. 
Embora tenha reunido 
informações 
relevantes, o estudo 
teve a limitação do 
pequeno número de 
participantes e da 
seleção da amostra 
que ocorreu a partir dos 
dados disponíveis em 
uma Unidade de 
Saúde.  



FATORES DE RISCO E SEU POTENCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO 

436 
 

2014, 
OLIVEIRA et 
al. 

Fatores de risco 
e proteção à 
saúde de 
mulheres para 
prevenção do 

câncer uterino   

Etilismo; 
Tabagismo; Baixas 
condições 
socioeconômicas; 
Higiene íntima 
inadequada; Uso 
prolongado de 
contraceptivos; 
Multiplicidade de 
parceiros sexuais. 

O estudo constatou que 
mulheres com a idade 
avançada buscam o 
serviço de saúde com 
menor frequência e 
apresentam os fatores 
de risco para o CCU. 
Ressalta-se no estudo 
que mesmo diante de 
um resultado negativo 
para as lesões 
precursoras do CCU, 
faz-se necessário a 
busca por uma vida 
saudável a fim de 
prevenir o câncer para 
tanto precisa de um 
engajamento maior da 
equipe de saúde para 
combater os fatores de 
risco por meio da 
promoção de saúde. 

2015, 
SANTOS et 
al 

Câncer de colo 
uterino: 
conhecimento e 
comportamento 
de mulheres 
para prevenção 

Idade; Estado civil; 
Escolaridade; 
Profissão; 
Multiparidade; 
Múltiplos parceiros 
sexuais; Sexarca 
precoce; ISTs 
prévias; Falta de 
conhecimento 
sobre a doença;  

Nos dados do estudo 
há um número 
considerável de 
mulheres em situação 
de vulnerabilidade para 
o desenvolvimento do 
CCU. Há também um 
alerta para as mulheres 
que fazem o exame 
preventivo e 
desconhecem a 
finalidade e as que não 
fazem por medo, 
vergonha, falta de 
tempo, entre outros 
motivos. 
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2015, SILVA 
et al. 

Contraceptivos 
orais e hábito 
tabagista são 
fatores de risco 
para lesões 
precursoras do 
câncer do colo 
uterino 

Tabagismo; Uso de 
ACO > 5 anos;  

Os dados do estudo 
mostram que o ACO 
com uso > 3 meses 
representa um 
importante fator de 
risco para o 
desenvolvimento de 
lesões precursoras do 
CCU, enquanto que o 
hábito tabagista não 
representou-se como 
fator de risco, pois no 
estudo poucas 
participantes eram 
tabagistas. Faz-se 
necessário mais 
estudos investigando o 
tabagismo como fator 
de risco 

2017, 
MELLER et 
al. 

Orientações de 
enfermeiros 
acerca 
dos  fatores de 
risco para o 
câncer de colo 
de útero 

Preservativo; Uso 
ininterrupto de 
ACO; Múltiplos 
parceiros; 
Tabagismo; 
Higiene íntima 

O artigo o demonstrou 
que os profissionais de 
saúde, orientam as 
mulheres para a 
prevenção do CCU,de 
acordo com o Ministério 
da Saúde sem a 
integralidade proposta.  

2019, LIMA et 
al. 

Fatores de risco 
para o câncer do 
colo uterino: 
revisão de 
literatura 

Tabagismo; Idade; 
Sexarca precoce; 
Múltiplos parceiros 
sexuais; 
Multiparidade; Uso 
de ACO > 5 anos;  

O artigo elucidou a 
relevância de estudar 
fatores de risco para 
conseguir implementar 
ações direcionadas ao 
combate da doença, 
contribuindo para 
orientar o cuidado 
individualizado e 
integral.   
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2019, 
RODRIGUES 
et al 

Fatores de risco 
para o câncer do 
colo do útero em 
acadêmicas de 
enfermagem 

Número de 
parceiros sexuais; 
Uso de 
preservativos; 
Multiparidade; 
Antecedentes de 
ISTs; Uso de ACO 
por tempo 
prolongado; 
Tabagismo; 
Etilismo; Sexarca 
precoce; CCU na 
família; Idade; 
Estado civil 

O estudo constatou que 
as participantes têm 
uma faixa etária de 17 a 
22 anos e já realizaram 
a colpocitologia. Além 
de terem vida sexual 
ativa,não serem 
tabagistas ou etilistas, 
nulíparas, solteiras e 
ter iniciado vida sexual 
precocemente. O 
estudo apresenta 
algumas limitações 
como a recusa das 
participantes de 
responderem algumas 
perguntas. Ainda 
assim, alguns fatores 
de risco encontrados 
na literatura foram 
vistos nesta pesquisa.  

Fonte: Próprio autor, 2019. 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) ilustra como 

fatores de risco de maior incidência para o CCU os fatores 

socioambientais e hábitos de vida. Destacando-se baixas 

condições socioeconômicas, múltiplos parceiros, início precoce 

de atividade sexual, idade, tabagismo, uso prolongado de 

anticoncepcional oral, más condições de higiene, antecedentes 

de ISTs (MELLER et al, 2017; RODRIGUES et al, 2019).  
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Tabagismo 

 De acordo com Silva et al. (2015) em mulheres 

tabagistas foram encontrados presença de metabólitos 

carcinogênicos nas secreções cervicais, imunossupressão 

predispondo à persistência viral e dano genômico à célula por 

gentoxinas. O risco de desenvolver o CCU em mulheres 

tabagistas é proporcional a quantidade de cigarros fumados por 

dia e aumenta se o vício foi iniciado em idade precoce, ou seja 

o número de cigarros fumados influência na progressão 

neoplásica e contribui no aumento da persistência do HPV a 

partir do uso de mais de 20 cigarros. É importante salientar que 

nas mulheres tabagistas nota-se uma diminuição na resolução 

da lesão pelo HPV quando comparado a mulheres não 

fumantes e isso contribui para a elevação da duração da lesão. 

Contudo há muitas controvérsias na literatura entre a relação 

do tabagismo e o desenvolvimento de CCU.    

Atividade sexual precoce 

 Segundo Santos et al. (2015) a idade é um outro fator 

importante para o desenvolvimento de CCU, destacando-se 

como maioria acometida mulheres com idade acima de 35 

anos. Ainda tratando-se da idade, após os 65 anos com os 

exames preventivos regulares e normais, o risco de 

desenvolvimento de câncer cervical é reduzido. 

 Porém segundo estudos de Consoante Lima et al. (2019) 

tem-se que o início precoce da atividade sexual antes dos 18 

anos é outro fator de risco importante. Dado que o epitélio 

cervical está passando por zona de transformação e a cérvice 

uterina ainda não está completamente madura, associado ainda 

aos níveis hormonais não estáveis, todo esse ambiente 
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predispõe as células a ficarem mais vulneráveis a infecções por 

HPV. Ainda conforme Lima et al. (2019) o número de parceiros 

sexuais durante a vida correlaciona-se com o fator anterior, pois 

quanto mais precoce se inicia a vida sexual, maior a 

possibilidade de ter mais parceiros e isso aumenta as chances 

de exposição ao contato com o HPV. 

          Com relação a precocidade da coitarca Santos et al. 

(2015) aborda que a metaplasia se intensifica na adolescência 

e o coito aumenta a probabilidade de transformação atípica no 

cérvix, potencializando as chances de alteração celular. Soma´-

se a isso a exposição às ISTs, multiplicidade de parceiros, 

parceiros de risco e ação do líquido seminal que aumentam o 

risco de adquirir uma lesão precursora que poderá se 

desenvolver para um CCU.  

 Além disso, o hábito de higiene inadequado também é 

um importante fator de risco para o desenvolvimento de CCU 

(MELLER et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2014).  

 

Baixa condição socioeconômica 

 De acordo com Barbosa et al. (2016) a baixa condição 

socioeconômica interfere no acesso a serviços preventivos e de 

rastreio regular. Isto posto, as limitações de acesso a saúde 

impede também as mulheres pobre de serem diagnosticadas 

precocemente e de receberem o tratamento adequado a tempo 

de se obter a cura. 

 Santos et al. (2015) aborda que o CCU é mais frequente 

em mulheres de classes sociais mais baixas e com menor nível 

de escolaridade, pois tanto o acesso reduzido a informação 

quanto o baixo nível escolar, reflete diretamente na demanda 

dos exames preventivos e na compreensão das informações 
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recebidas sobre as doenças. O baixo grau de instrução 

repercute também na necessidade de atitudes favoráveis à 

detecção precoce das neoplasias fazendo com que essas 

mulheres tenham maior risco de desenvolver câncer de colo 

uterino. 

Anticoncepcional oral 

 Outro fator de risco que merece destaque é o hormonal 

quando trata-se de contraceptivos. De acordo com Silva et al 

(2015) é visto que mulheres jovens com idade inferior a 17 anos 

– antes do desenvolvimento do trato genital feminino, que 

fazem uso de Anticoncepcionais Orais (ACO), por mais de cinco 

anos consecutivos têm chances maiores de desenvolver lesões 

intraepiteliais de alto grau. Os estudos perceberam também que 

mesmo as mulheres maiores de 17 anos têm risco de 

desenvolver as lesões quando o uso prolongado é por mais de 

doze anos. Marks et al. (2011) propõe que os hormônios 

progesterona e estrogênio tenha a função de suprimir o sistema 

imunológico, facilitando assim a ação do HPV no colo uterino.  

 Corroborando essas informações um estudo realizado 

pelo International Agency for Researchon Cancer (IARC) feito 

em oito países incluindo o Brasil, afirmou que os ACO podem 

atuar como co-fator no risco de CCU em mulheres com 

positividade para o HPV (SILVA et al, 2015) 

 Houve um importante número de mulheres casadas ou 

em união estável no estudo de Santos et al (2015) e esse tipo 

de união conjugal pode conduzir as esposas a uma maior 

exposição a doenças infecciosas do trato genital, pois elas 

mantêm relações sexuais desprotegidas devido a confiança na 

fidelidade de seus parceiros.  
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 Já Duarte et al. (2011) aborda que a ocorrência de 

relações extraconjugais por parte de qualquer um dos parceiros 

é considerado um fator de risco para o desenvolvimento do 

CCU.    

Risco ocupacional 

 

 Além dos fatores supracitados Santos et al. (2015) traz a 

ocupação como determinante para o CCU, pois mulheres que 

trabalham fora de casa apresentam proporções elevadas de 

atitude em relação ao exame preventivo e são expostas à mais 

informação quando em contato com outras trabalhadoras. Em 

detrimento de mulheres que trabalham em casa e tem menos 

autonomia de tomar decisões relacionadas à saúde.  

           Relacionado ao risco ocupacional Magalhães et al (2018) 

aborda que uma das profissões de maior risco para 

desenvolvimento do CCU é a de Mulheres Profissionais  do 

Sexo (MPS) que por possuírem múltiplos parceiros sexuais 

aumenta principalmente o risco de contrair infecção por HPV. 

Nessa perspectiva, foi feito um estudo na China que trata do 

acometimento pelo HPV, foi evidenciado que esse 

acometimento é mais prevalente entre as MPS quando 

comparadas com o restante da população.  

Além de existir o aumento do risco de CCU em 

profissionais do sexo, Joshi et al. (2015) destaca que a 

prevenção desse câncer nessa população permanece 

negligenciada. Por isso, intervenções direcionadas são 

necessárias para alcançar essa população altamente 

vulnerável e fornecer cuidados de saúde reprodutiva 

abrangentes, como contracepção e rastreio do CCU 

periodicamente.  
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Multipariadade 

 

 Em relação a multiparidade, Rodrigues et al. (2019) 

destaca que mulheres com quatro filhos ou mais são mais 

propensas a alterações celulares. Ratificando a informação 

sobre multiparidade Lima et al. (2015) traz que um estudo da 

IARC mostrou que mulheres com sete ou mais gestações 

tiveram risco quatro vezes maior de desenvolver CCU, quando 

comparadas com nulíparas.  

 É válido ressaltar que segundo Santos (2015) a 

ocorrência de partos antes dos 20 anos é um fator de risco 

consistente para o desenvolvimento do CCU. Esse risco dobra 

em mulheres com quatro filhos e quadruplica em mulheres com 

sete ou mais. A explicação seria o trauma à cérvix durante o 

parto ou o aumento da susceptibilidade à infecção resultante da 

imunossupressão, da influência hormonal e deficiências 

dietéticas, embora não seja suficientemente comprovada. 

  

Infecções Sexualmente Transmissíveis 

 Outro fator de risco destacado por Santos (2015) é a 

presença de ISTs. Mulheres com ISTs apresentam cinco vezes 

mais alterações celulares do colo do útero. Essas alterações 

têm a possibilidade de provocar inflamação e/ou ulceração 

genital, facilitando a disseminação de outras ISTs, incluindo o 

HPV.  

Apesar da maioria das mulheres portadoras do HPV não 

desenvolverem CCU, aproximadamente 100% das mulheres 

diagnosticadas com a neoplasia possuem resultados positivos 

para o vírus. A maioria dos riscos de infecção por HPV 

compactuam com o risco de desenvolvimento de CCU, a 
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exemplo da atividade sexual precoce, múltiplos parceiros 

sexuais, tabagismo e imunossupressão (KESSLER, 2017). 

Dentre os subtipos virais, o 16 e o 18 são os de maior potencial 

carcinogênico em virtude de possuírem oncogenes (destaque 

para os oncogenes E6 e E7) que provocam mutações 

somáticas, reações de metilação do DNA, dentre outras 

alterações na expressão gênica, responsáveis por iniciarem e 

manterem o crescimento maligno (BANISTER et al., 2017).  

O uso do preservativo em todas as relações sexuais é 

um importante estratégia para prevenção do CCU, todavia, de 

acordo com Brasil (2016) e Oliveira (2018), os preservativos 

protegem apenas parcialmente, já que o contágio pelo HPV 

também pode ocorrer através do contato com a pele da vulva, 

região perineal, perianal e bolsa escrotal. Duarte et al. (2011) 

evidenciou a necessidade da Educação em Saúde voltada à 

sexualidade, pois todas as participantes já tiveram relações 

sem preservativos e, sabe-se que, existe a influência do 

comportamento sexual sem proteção como fator de risco para 

o câncer cervical. 

          Ainda nesse contexto, Jacinto, Rodrigues, Medeiros 

(2017) destacam que esse comportamento sexual sem 

proteção sofre influência da “dupla moral sexual”, a qual 

configura-se como uma forma de subordinação das mulheres 

aos seus parceiros, uma vez que permite a restrição da 

manifestação sexual feminino e a tolerância às relações 

extraconjugais dos homens, ou seja, permite a multiplicidade de 

parceiros sexuais para os homens e restringe os parceiros 

sexuais para as mulheres. Desse modo, estas ficam 

susceptíveis a adquirir uma infecção sexualmente 

transmissível, como a sífilis, o HIV e o HPV. 
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          Uma meta-análise de Zhu et al. (2016) revelou que a 

infecção por clamídia também está significativamente 

associada ao aumento do risco de CCU e, acredita-se, que o 

mecanismo envolvido seja uma resposta inflamatória local 

associada a infecção, com geração de metabólitos oxidativos, 

citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento, que provocam 

instabilidade imunológica e genética local. Além disso, foi 

evidenciado que a Clamidia trachomatis pode aumentar tanto o 

risco de contágio do HPV, como a persistência desse vírus no 

epitélio cervical, fatores que influenciam fortemente no 

desenvolvimento de CCU.  

Mulheres portadoras do vírus HIV, especialmente as que 

apresentam baixas contagens de CD4 e alta carga viral, 

possuem risco elevado para aquisição do HPV e podem alterar 

o início da história natural do CCU, com progressão mais rápida 

para lesões de baixo e alto grau. Isso deve-se, principalmente, 

à imunossupressão causada pelo vírus do HIV, bem como pela 

persistência do HPV no epitélio cervical (LIU et al., 2018). 

Existem relatos acerca da relação entre a infecção pelo vírus 

herpes simplex e o risco aumento de CCU, por meio de 

alterações micro-ulcerativas da cérvix (KESSLER, 2017), 

porém mais estudos são necessários.  

 

CONCLUSÕES  

 

Dessa forma, compreende-se que é preciso conhecer os 

fatores de risco e possuir um embasamento teórico sobre eles 

a fim de implementar novas ações ao combate e prevenção do 

CCU, oferecendo às mulheres subsídios para que elas 

conheçam as vulnerabilidades as quais estão expostas e 

adotem uma nova postura frente às vulnerabilidades. A 
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informação tem o potencial de aumentar a contribuição nas 

ações de promoção da saúde e leva a prevenção das doenças 

de uma forma mais consciente. É importante enquanto 

profissional de saúde expor não somente orientações técnicas, 

mas também entender a cultura e vivências para elaborar 

medidas educativas que possibilitem a prevenção de uma forma 

mais eficaz e contribuam para a qualidade de vida das 

mulheres. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BANISTER, C. E. et al. Identification and characterization of HPV-independent 
cervical cancers. Oncotarget, v. 8, n. 8, p.13375-13386, 6 jan. 2017. 
BARBOSA, I. R. et al. Desigualdades regionais na mortalidade por câncer de colo de 
útero no Brasil: tendências e projeções até o ano 2030. Ciência & Saúde Coletiva, 
v. 21, p. 253-262, 2016. 
BRASIL. Instituto Nacional do Câncer (INCA). Tipos de câncer: colo do útero. 
[Internet]. 2016. Disponível em: 
<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/colo_ute
ro/detecca o_precoce>. 
DATASUS. Sistema de Informação de Mortalidade [Internet]. Brasil: Ministério da 
Saúde, 2017. Disponível 
em:<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10br.def> Acesso 
em 09 novembro 2019. 
DUARTE, S. J. H. et al. Fatores de Risco de Câncer de Colo Uterino em mulheres 
assistidas por uma equipe de Saúde da Família em Cuiabá, MT, BRASIL. Ciencia y 
enfermería, v. 17, n. 1, p. 71-80, 2011. 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Coordenação de Prevenção e Vigilância. 
Estimativa 2018: Incidência de Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2017. 
JACINTO, C. S.; RODRIGUES, M. R.; MEDEIROS, M. F. Mulheres com diagnóstico 
positivo para papilomavírus humano (hpv): educação em enfermagem para 
enfrentamento da infecção. Revista Eletrônica Estácio Saúde, v. 6, n. 1, p. 63-76, 
2017. 
JOSHI, S. et al. Cervical cancer screening and treatment of cervical intraepithelial 
neoplasia in female sex workers using “screen and treat” approach. International 
Journal Of Women's Health, p.477-483, 2015. 
KESSLER, T. A.. Cervical Cancer: Prevention and Early Detection. Seminars In 
Oncology Nursing, v. 33, n. 2, p.172-183, 2017. 



FATORES DE RISCO E SEU POTENCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO 

447 
 

LIMA, H. F. et al. FATORES DE RISCO PARA O CÂNCER DO COLO UTERINO: REVISÃO 
DE LITERATURA. Encontro de Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC), v. 
5, n. 1, 2019. 
LIU, G. et al. HIV-positive women have higher risk of human papilloma virus 
infection, precancerous lesions, and cervical cancer. Aids, v. 32, n. 6, p.795-808, 
2018. 
MAGALHÃES, R. L. B. et al. Fatores associados à realização do exame 
citopatológico em mulheres profissionais do sexo. Revista Baiana de 
Enfermagem, v. 32, 2018. 
MARKS, M. et al. Combined oral contraceptive use increases HPV persistence but 
not new HPV detection in a cohort of women from Thailand. J Infect Dis, v. 15, n. 
204, p. 1505-13, 2011. 
MELLER, T. R. et al. Orientações de Enfermeiros acerca dos fatores de risco para o 
Câncer de Colo de Útero. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, v. 8, n. 2, 2017. 
OLIVEIRA, A. C. et al. Fatores de risco e proteção à saúde de mulheres para 
prevenção do câncer uterino. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, v. 
15, n. 2, p. 240-248, 2014. 
OLIVEIRA, M. A. C. et al. Conhecimento e acesso de mulheres à prevenção do 
câncer de colo uterino. Enfermagem Brasil, v. 17, n. 6, p. 685-693, 2019. 
RODRIGUES, V. A. et al. Fatores de risco para o câncer do colo do útero em 
acadêmicas de enfermagem. Brazilian Journal of Development, v. 5, n. 9, p. 
14881-14894, 2019. 
SANTOS, A. M. R. et al. Câncer de colo uterino: conhecimento e comportamento 
de mulheres para prevenção. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v. 28, n. 
2, p. 153-159, 2015. 
SILVA, R. T. et al. Contraceptivos orais e hábito tabagista são fatores risco para 
lesões percursoras do câncer do colo uterino? Congresso de Pesquisa e Extensão 
da Faculdade da Serra Gaúcha, Caxias do Sul (RS), v. 3, n. 3, p. 1274-1288, 2015. 
SOUZA, A. F.; COSTA, L. H. R. Conhecimento de Mulheres sobre HPV e Câncer do 
Colo do Útero após Consulta de Enfermagem. Revista Brasileira de Cancerologia, 
v. 61, n. 4, p. 343-350, 2015. 
TAQUARY, L. R. et al. Fatores de risco associados ao PapilomavírusHumano (HPV) 
e o desenvolvimento de lesões carcinogênicas no colo do útero: uma breve 
revisão. CIPEEX, v. 2, p. 855-859, 2018. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. International Agency for Research on Cancer. 
Globocan 2012. Disponível em: <http://globocan.iarc.fr/> Acesso em: 09 de 
novembro de 2018. 
ZHU, Haiyan et al. Chlamydia Trachomatis Infection-Associated Risk of Cervical 
Cancer. Medicine, , v. 95, n. 13, p.1-10, 2016. 



GRUPO DE GESTANTES COMO FERRAMENTA PARA REALIZAR EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE: RELATO DE EXPERIENCIA.  

448 
 

CAPÍTULO 24 
 

GRUPO DE GESTANTES COMO 
FERRAMENTA PARA REALIZAR 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: RELATO DE 
EXPERIENCIA.  

 
Herta Nadete Silva de LUCENA 1 

Márcia Laélia de Oliveira SILVA 1  

Thainá Câmara da SILVA 1 
Wanesca Caroline PEREIRA 1 

Thuanny Nayara do Nascimento DANTAS 2 

1  Graduandos do curso de Enfermagem, UFRN;  2 Orientadora/ Enfermeira.
 

herta_lucena@hotmail.com 

 
RESUMO: Objetiva-se relatar a experiência de acadêmicos do 
curso de graduação em Enfermagem de uma universidade 
pública federal e descrever as atividades realizadas pelos 
enfermeirandos, a partir do trabalho educativo e humanizado de 
promoção e proteção à saúde e prevenção de doenças de 
forma holística, no atendimento pré-natal em uma unidade 
básica de um município brasileiro. Trata-se de um estudo 
descritivo do tipo relato de experiência que visa descrever a 
experiência de um grupo de enfermeirandos, durante o 
cumprimento do estágio supervisionado curricular, realizado 
para aprimorar as técnicas e vivências dos graduandos. 
Demonstrando-se a importância da utilização de metodologias 
que facilitem e promovam a interação entre o grupo e os 
profissionais da saúde, além disso, ressalta-se a importância da 
participação dos Agentes Comunitários em Saúde para que a 
adesão às reuniões seja possível, e para a organização do 
espaço conforme as necessidades da comunidade. O estágio 
supervisionado possibilitou vivências teóricas e práticas de 
grande valia para as graduandas do curso de enfermagem, 
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possibilitando um maior desenvolvimento profissional e 
pessoal, trocando saberes com os usuários que vão servir. O 
projeto ganhou visibilidade da Secretária Municipal da Saúde, 
através do perfil em uma rede social do secretario de saúde. 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Educação em 
saúde; Gestantes.  
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a cartilha da Atenção ao pré-natal de 

baixo risco do Ministério da Saúde (2012), a porta de entrada 

para o sistema de saúde a gestante deve ser a Unidade Básica 

de Saúde (UBS), sendo o local para melhor acolher, dar suporte 

e acompanhar as gestantes no processo de descobertas e 

desafios da gestação (BRASIL, 2012). 

A gestação é um evento que se inicia após a 

concepção,  se estendendo até cerca de 40 semanas e 

finalizada pelo parto natural ou pela intervenção cesariana. O 

período gestacional trata-se de um momento que proporciona  a 

mulher um mundo de transformações significativas, tanto no 

âmbito corporal quanto no psicológico; não só à mulher, mas 

também no relacionamento do casal e da família (COUTINHO 

et al., 2014; REBERTE; HOGA, 2005). 

Gomes et al. (2019) afirma que, uma assistência pré-

natal de qualidade está diretamente ligada às taxas de 

morbimortalidade materno infantil reduzidas. E para que essa 

assistência ocorra da maneira desejável, o enfermeiro é um dos 

profissionais essencialmente qualificados para desempenhar 

um papel de liderança, que atua na promoção e prevenção da 

saúde, de modo a identificar e estabelecer prioridades durante 

a sua atuação.  
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A humanização da Atenção Básica e no ensino de 

graduação em enfermagem, vem sendo considerado um tema 

primordial para a sensibilização das esferas governamentais e 

nos profissionais mais antigos da área, visando dispor de uma 

assistência diferenciada e holística (NUNES et al., 2017). 

Estudos demosntram que gestantes que compartilham 

sentimentos por meio de grupos, desenvolve tranquilidade ao 

entender que compartilha destes momentos com outra 

mulheres, diminuindo os índices de comportamento de risco por 

parte destas (NUNES et al., 2017). 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 

proposta pelo Ministério da Saúde (2012), da sessão Do 

Processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, os 

profissionais de saúde devem desenvolver ações educativas 

que possam interferir no processo de saúde - doença da 

população, no desenvolvimento de autonomia, individual e 

coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos usuários 

(BRASIL, 2012). 

Diante do que compete ao enfermeiro, o profissional 

pode promover a saúde através das práticas educativas, 

podendo fazê-las por meio da criação de grupos direcionados 

às gestantes. A finalidade do grupo de gestantes é proporcionar 

um momento dinâmico, no qual possa desenvolver o 

entendimento sobre si e sobre seu corpo durante todo o 

processo vivido, sanar as dúvidas mais comuns, direcionar 

sobre assuntos relacionados às fases gestacionais, trocar 

experiências e mediar as interações coletivas das gestantes, 

bem como orientar sobre mudanças no hábito de vida (PIRES 

et al., 2015). 

Mediante os pensamentos de Menezes e Avelino (2016), 

o funcionamento dos grupos de apoio atuam para suprir as 
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necessidades da população, formando a equipe de saúde e 

seus usuários de maneira interdisciplinar, voltando o olhar para 

a educação em saúde como forma de estratégia eficiente de 

disseminar informação verdadeira. Por tanto, a gestante 

passando a entender sua vivência, se torna aliada no processo 

de cuidado, com ela e com o bebê, aderido a campanhas de 

vacinação, realizado o pré-natal adequado.   

Nesse sentido, é essencial a formação de grupos para 

gestantes na atenção primária, tendo em vista o 

desenvolvimento do protagonismo e o empoderamento dos pais 

através do processo ensino-aprendizagem entre o público e os 

enfermeiros, correspondendo a uma prática pautada nas 

relações sociais entre profissionais de saúde e usuários, 

dotando as mulheres e seus familiares de conhecimentos 

(PIRES et al., 2015; VIEIRA, 2019). 

A realização deste trabalho justifica-se pela importância 

da promoção da educação em saúde na Atenção Primária em 

Saúde, principalmente às gestantes, grantindo assim uma 

melhor assistências às mulgeres. 

Espera-se que este estudo contribua acerca do 

conhecimento sobre a importância dos grupos de gestantes na 

assistência integral a estas mulheres. 

Levando em consideração a importância da Atenção 

Básica na promoção à saúde, da importância do profissional de 

enfermagem enquanto gestor e líder de grupos direcionados a 

pacientes e da necessidade de promover educação em saúde 

às gestantes, justifica-se a realização deste trabalho, para que 

seja possível apresentar a comunidade científica e à população 

a real importância da ESF. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo 

relatar a experiência  acadêmicos do curso de graduação em 
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Enfermagem de uma universidade pública federal e descrever 

as atividades realizadas pelos enfermeirandos, a partir do 

trabalho educativo e humanizado de promoção e proteção à 

saúde e prevenção de doenças, no atendimento pré-natal em 

uma unidade básica de um município brasileiro. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência que visa descrever a experiência de um grupo de 

enfermeirandos, durante o cumprimento do estágio 

supervisionado curricular, realizado em uma Unidade de Saúde 

da Família (USF), de um município brasileiro.  

Semestralmente, a USF recebe alunos concluintes do 

curso de graduação em enfermagem de diferentes 

universidades. Os enfermeirandos são inseridos na unidade a 

partir da dinâmica de preceptoria, em que cada aluno é 

supervisionado por enfermeiros distintos durante todo o período 

de estágio. 

O nome da USF onde foram alocados os estagiários 

homenageia um dos maiores incentivadores e defensores do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo conhecido por seu 

projeto “cinco minutos pelo SUS” (CRO, 2014). 

De acordo com Pimentel et al. (2015), o estágio 

supervisionado por preceptoria permite que os acadêmicos 

desenvolvam uma prática multidisciplinar, reflexão acerca da 

realidade, o senso crítico e aprendam a trabalhar e tomar 

decisões em equipe. Além disso, o estágio na rede de atenção 

básica  permite uma prática com enfoque na vigilância à saúde, 

por meio do diagnóstico dos principais problemas de saúde da 

comunidade atendida. 
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Ressalta-se que, anterior a chegada dos graduandos de 

enfermagem, o grupo de gestantes da USF já funcionava com 

uma reunião mensal cuja organização era de responsabilidade 

das próprias equipes. Comumente, após a chegada dos alunos, 

foi feita a inserção dos mesmos na conjuntura funcional da USF 

e processual dos trabalhos. Nesse sentido, esses, enquanto 

colaboradores e idealizadores de temáticas, participaram de 

forma ativa das atividades voltadas ao grupo de gestantes junto 

aos profissionais da unidade e suas respectivas equipes de 

saúde. 

Dessa forma, a cada mês uma nova temática era 

abordada. A proposta educativa era definida com base nos 

relatos, dúvidas ou queixas frequentes e diagnósticos 

identificados em cada consulta de pré-natal.  

Com o intuito de alcançar um público amplo de 

gestantes, isto é, para que a temática fosse relevante a todas 

as grávidas, os estagiários fizeram um levantamento das 

consultas de enfermagem e das consultas médicas, com 

análise dos prontuários, a cada mês para definição do tema a 

ser trabalhado. Feito esse levantamento, os principais achados 

eram apresentados às equipes e as preceptoras responsáveis 

para que juntos, em equipe, fosse lançada a proposta de 

intervenção a ser desenvolvida no  grupo de gestante daquele 

mês.  

A estratégia para motivar a adesão e participação das 

mulheres gravídicas foi o investimento em publicações nas 

redes sociais, pelos estagiários, que se propuseram a elaborá-

las. Além disso, contou-se com o trabalho e o empenho dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que dedicaram-se a 

distribuir os convites impressos, também confeccionados pelos 
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enfermeirandos, bem como antecipar para elas um pouco do 

trabalho que seria desenvolvido na unidade. 

Para os momentos, foram utilizadas dinâmicas ativas em 

forma de bate-papo, procurando efetivar a escuta qualificada, o 

compartilhamento de vivências, atividades proativas, jogos de 

verdadeiro ou falso, dentre outras. A proposta voltaram-se a 

aplicabilidade de metodologias ativas para melhor participação 

e compreensão do público. Além disso, eram feitas decorações 

temáticas no local conforme o que seria trabalhado, com o 

intuito de tornar o ambiente mais acolhedor e especial para as 

futuras mamães. 

 Os estagiários foram responsáveis por idealizar e 

organizar duas reuniões ao longo do período de estágio. Para 

a realização da mesma era necessário o uso de data show, 

computador e folhas de papel ofício, além de contar a ajuda dos 

Agentes Comunitários em Saúde. 

Por ser um estudo de caso e possuir apenas dados sobre 

a visão das estagiárias em relação a experiência, respeitando e 

omitindo informações dos pacientes, tal pesquisa não foi 

submetida à avaliação do comitê de ética, no entanto durante o 

seu desenvolvimento obedeceu-se os preceitos éticos da 

resolução 466/2012. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre as funções da Estratégia em Saúde da Família está 

a resolutividade de todos ou maior parte dos problemas dos 

usuários de saúde através de práticas voltadas para as 

peculiaridades de cada indivíduo. Nesse sentido, uma das 

formas de garantir essa assistência resolutiva é por meio do 

desenvolvimento de trabalho com grupos específicos, tornando 
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possível realizar educação em saúde para atingir um maior 

número de pessoas (ARANTES; SHIMIZU; MERCHAN-

HAMANN, 2016; MENEZES; AVELINO, 2016). 

Ressalta-se a importância da utilização de grupos que 

possibilitem a troca de saberes entre seus membros, facilitando 

no processo de ensino-aprendizagem, contudo, infelizmente, a 

maioria dos profissionais possuem pouco ou nenhum tempo 

para trabalhar de forma coletiva (MATIAS, 2017). 

 Sendo notável, a importância da existência de grupos de 

gestantes para que haja o aumento do vínculo das mesmas 

com a Unidade de Saúde garantindo assim uma melhor 

assistência, além disso pode diminuir a ansiedade e pode 

melhorar o hábito de vida das usuárias (FRIGO et al., 2012). 

 Como apontado em outro estudos, as palestras utilizadas 

nas reuniões foram elaboradas segundo as orientações do 

Ministério da Saúde, e assim, algumas gestantes relataram que 

diferenças entre a assistência prestada na rede privada e na 

rede pública, sendo essas gestantes atendidas nas duas redes. 

Constatou-se que algumas desconheciam os direitos que 

possuem em relação a realização de exames, vacinas 

dispostas, e atividades disponíveis de forma gratuita (NUNES 

et al., 2017). 

Em ambas as reuniões trabalhou-se descontraidamente, 

utilizando termos conhecidos pelas usuárias, sendo trabalhada 

a ambiência, em que demos nomes temáticos a cada reunião, 

sendo a primeira chamada de “fundo do mar” e a segunda de 

“quitanda do Panatis”. 

Oliveira, Celino e Costa (2015) explicam a importância 

da adequação linguística para promover um maior envolvimento 

entre o locutor e o ouvinte, além de contribuir no processo de 

educação, demonstrando a importância de se trabalhar com 
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uma escuta qualificada, a fim de promover uma assistência 

holística. Tornando a ambiência uma aliada na assistência ao 

paciente, facilitando o acolhimento, promovendo um bem-estar 

ao usuário, que o ajuda a compartilhar suas expectativas e 

problemas (SATO; AYRES, 2015). 

A primeira reunião ocorreu no dia 29 de agosto de 2018, 

teve como tema “as mudanças fisiológicas na gestação”. Para 

iniciar a conversa, optou-se por realizar uma dinâmica chamada 

“presente de Deus”, na qual as gestantes abriam uma caixa que 

continha um espelho e lhes foi solicitado que as mesmas 

falassem sobre a pessoa que estava vendo, este exercício 

facilitou a interação entre o grupo e os profissionais de saúde. 

Esta prática proporcionou um momento de reflexão 

sobre “quem sou eu”, sendo um momento de pura emoção 

entre as gestantes, onde cada uma conseguia dar força a outra 

no momento de choro e descontração.  

Após a dinâmica, iniciou-se a explanação da temática de 

maneira simples e acessível para que as mesmas pudessem se 

reconhecer dentro do processo que estava sendo apresentado. 

Além disso, as gestantes sentiram-se confortáveis para tirarem 

suas dúvidas e compartilharem suas vivências durante a 

gestação. 

Pio e Oliveira (2014) explicam que adesão de gestantes 

aos encontros aumentam quando os profissionais utilizam 

recursos audiovisuais, dinâmicas ou até mesmos exemplos do 

dia a dia, facilitando assim no entendimento da mensagem que 

está sendo passada. 

 Coutinho et al (2014) relata que é importante que o 

profissional de saúde converse com as gestantes sobre as 

principais mudanças fisiológicas na gravidez para que essas 

mulheres passem por essa transição de forma tranquila, 
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diminuindo assim a ansiedade. Além disso, a partir desta 

temática, é possível mudar os hábitos de vida destas pacientes, 

contribuindo para uma gestação saudável. 

  
 
Figura 1. Fundo do mar Natal-RN, 2018. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2018. 

 

A segunda reunião ocorreu no dia 31 de outubro de 2018 

e tinha como tema alimentação saudável porque observou-se, 

durante as consultas de pré-natal, que as grávidas estavam 

com sobrepeso, pressão alta e dúvidas sobre a alimentação, o 

que nos levou a esta inquietação. Assim, o  objetivo do encontro 

foi avaliar o plano alimentar de cada gestante individualmente e 

sensibilizar as mesmas para a importância da adesão de uma 

boa dieta na gravidez. 
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Segundo Palombarini et al. (2014), é importante que os 

profissionais da área da saúde explanem a temática sobre 

alimentação durante a gestação, sendo considerado uma 

promoção de saúde materna e infantil. Além disso, ajuda na 

criação de um elo entre os profissionais e as gestantes. 

Para aumentar a participação das gestantes na ação, 

optou-se por desenvolver um jogo intitulado de “indo às 

compras” no qual haviam figuras de diversos alimentos e elas 

poderiam montar seu plano alimentar de acordo com o que 

consumiam no seu dia a dia. Além de ser uma atividade lúdica, 

este jogo guiou toda a roda de conversa, pois a partir dele 

pudemos focar nos problemas alimentares de cada grávida 

individualmente. 

 

Figura 2. Kitanda do Panatis Natal-RN, 2018.  
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Fonte: Elaborada pelo Autor, 2018. 

 

O plano alimentar que as gestantes apresentavam 

variava de pessoa para pessoa. Na maioria dos casos, elas 

relatavam ingerir muitos carboidratos, alimentos processados e 

industrializados, outras, por sua vez, mantinham uma 

alimentação mais regrada por medo ou por já ter passado por 

alguma complicação durante gestações anteriores. 

Destaca-se a troca de saberes entre as gestantes, em 

que as mesmas discutiam sobre o que era saudável ou não em 

sua alimentação e os estagiários só trabalhavam como 

mediadores da discussão, respeitando os saberes individuais 

de cada um. 

 Os jogos são importantes no aprendizado de qualquer 

indivíduo pois são capazes de promover a ligação entre 

conceitos antigos e novos, promovendo assim o aprendizado 

significativo e facilitando a relação entre professor - aluno 

(GURGEL, FERNANDES, 2015) que, neste caso, pode ser 

chamada de enfermeiranda - gestante. 

Ressalta-se também, a importância dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) na realização destas atividades, 

pois os mesmos atuaram de maneira ativa desde o 

planejamento até a execução. Alonso et al. (2018) relata que os 

ACS são importantes na garantia da expansão da Atenção 

Primária à Saúde (APS) e na garantia do cuidado resolutivo ao 

paciente, sendo o elo entre o usuário e o serviço de saúde. 
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Figura 3. Alimentação Saudável Natal-RN, 2018.  

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2018. 

  

 Além disso, aponta-se a importância da realização de 

estágios supervisionados nas ESF, contribuindo na formação 

acadêmica dos graduandos de enfermagem. Este período 

promove uma inserção do aluno na prática, promovendo 

crescimento pessoal e profissional, proporcionando 

conhecimento prático (RIGOBELLO et al., 2018). 
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Figura 4. Reconhecimento da intervenção realizada Natal-RN, 
2018. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2018. 

 

Notou-se a necessidade de um olhar atento e 

deferenciado da equipe que proporciona o cuidado para essa 

parcela da população, aplicando as vivencias e sentimentos 

que as gestantes apresentam. Reafirmando seu autocuidado de 

forma tranquila e realista (NEVES, 2015). 

Destaca-se a importância da formação e atualização dos 

multiprofissionais da Rede de Atenção Básica para que possam 

prestar um cuidado baseado na troca de saberes, e que assim 

melhorem a adesão dos usuários aos projetos da unidade que 

correspondem. 

As reuniões na unidade, realizadas pelas 

enfermeirandas, alcançou visibilidade do secretário municipal 

da sáude da época (Figura 4), o qual postou em suas redes 
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sociais, fotos dos encontros com as gestantes e reafirmou a 

importância da realização deste tipo de iniciativa na Atenção 

Básica.  

 Afirma-se ainda que as fotos expostas foram autorizadas 

pelos participantes da intervenção realizada. 

 

CONCLUSÕES 

 

A estratégia de inserção de enfermeirandas no grupo de 

gestantes, proporcionou a vivência de um processo único de 

troca de saberes entre usuários, estudantes e preceptores, se 

mostrando enriquecedora e fazendo com que desenvolva-se 

competências e habilidade técnico-cientificas, através da 

aplicação do conhecimento abordado na universidade.  

Desta forma, é possível contribuir para a formação 

acadêmica das estudantes e para disseminação de informação 

verídica sobre o processo saúde-doença disposto na rede única 

de saúde, com o foco nas gestantes.  

As unidades da ESF são consideradas espaços muito 

importantes na formação profissional, possibilitando o 

empoderamento dos alunos no conhecimento dos direitos 

constitucionais vigentes. A unidade possui a sua base de 

sucesso alicerçada na equipe de saúde, que é responsável por 

estabelecer e manter vínculo com a comunidade local, usando 

de estratégias que vão de encontro com os anseios e 

necessidades da população.  

Elucida-se também que a enfermagem está diretamente 

ligada a educação, e que por meio da troca de experiencias e 

inovações conceituais, alterando o pensamentos e formas de 

levar a vida, demonstrando a importância de projetos de 

integração em saúde. 
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 A participação ativa das gestantes, e a liberdade de 

criação concedida pelas preceptoras para com as 

enfermeirandas, resultaram em uma adesão significativa nos 

encontros realizados, e nas informações adquiridas pelas 

usuárias, sendo notado em suas consultas de pré-natal 

realizadas após cada encontro. Sendo possível assim, perceber 

as mudanças nos hábitos das gestantes e de seus familiares, o 

que consolidou um sentimento de gratidão e de dever cumprido 

nas acadêmicas de enfermagem. 

 Ressalta-se que o uso de dinâmicas são importantes 

para construir uma relação empática entre os profissionais e os 

usuários participantes dos grupos e que a participação ativa dos 

ACS é de extrema importância para o bom andamento de ações 

em saúde, uma vez que estes profissionais são o elo entre a 

comunidade e a ESF. 

 Destaca-se a relevância da realização de trabalhos e 

pesquisas nesta temática, levando em consideração que a 

saúde da mulher é um tema importante que necessita ser 

trabalhado na academia e na sociedade. Para isso, é 

necessário que haja um envolvimento de toda a equipe de 

saúde da unidade, assim como a mobilização da gestão, para 

que novas ações sejam idealizadas, ofertando serviços de 

qualidade às usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS).  
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RESUMO:  O câncer do colo do útero, também conhecido por 
câncer cervical, é causado pela infecção persistente por alguns 
tipos do Papilomavírus Humano (HPV). A doença é silenciosa 
em seu início e, sinais e sintomas como sangramento vaginal, 
corrimento e dor só aparecem em fases mais avançadas da 
doença. O HPV é um vírus pequeno não envelopado e com 
DNA duplo, considerado agente infeccioso sexual mais comum 
do mundo. A infecção pelo HPV acontece em epitélios da pele 
e da mucosa, associada ao desenvolvimento de diversas lesões 
benignas ou malignas. Esta pesquisa teve como objetivo 
estudar o Papilomavírus Humano e sua relação com o 
surgimento do câncer de colo de útero. Em meio a diversidade 
de informações sobre o tema, esse artigo faz uma revisão 
bibliográfica sobre o assunto. Foram inseridos artigos 
publicados no últimos 5 anos a partir da busca realizada nas 
platarformas Scielo, Google Scholar e na Biblioteca Virtual em 
Saúde. Com base nos achados, ressalta-se a importância da 
expansão de programas de prevenção e rastreamento contra 
esse agente infeccioso, para a detecção precoce em regiões de 
baixos níveis socioeconômicos e a educação em saúde para 
jovens de todo o país. 
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Palavras-chave Papilomavírus Humano. Câncer de colo de 
Útero. Exame Papanicolau. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer do colo do útero (CCU), que também é 

chamado de câncer cervical, é causado pela infecção 

persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV). 

A infecção genital por esse vírus é muito frequente e não causa 

doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, 

ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer 

de colo de útero. Essas alterações são descobertas facilmente 

no exame preventivo Papanicolau, e são curáveis na quase 

totalidade dos casos (INCA, 2019). 

Além da infecção por alguns tipos do Papilomavírus 

Humano, existem alguns fatores de risco que podem favorecer 

ao surgimento deste tipo de câncer que é o início precoce da 

atividade sexual e múltiplos parceiros, tabagismo e o uso 

prolongado de pílulas anticoncepcionais( INCA, 2019). 

No Brasil, a alta incidência e mortalidade por CCU 

evidenciam a importância da elaboração e da implementação 

de políticas públicas na atenção básica, voltadas à atenção 

integral à saúde da mulher, garantindo ações relativas ao 

controle da doença. O CCU continua a ser um problema de 

saúde importante no país. Os gestores e profissionais de saúde 

devem ser responsáveis pela realização dessas ações e devem 

possibilitar a integralidade do cuidado, unindo as ações de 

detecção precoce com a garantia de acesso a procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos em tempo oportuno e de qualidade 

(TSUCHIYA, 2017).  
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A detecção do CCU pode ser realizada através da 

investigação com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos, 

de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da patologia. A 

doença é silenciosa em seu início e sinais e sintomas como 

sangramento vaginal, corrimento e dor só aparecem em fases 

mais avançadas da doença (INCA, 2019). 

Com efeito, a principal causa do câncer é a modificação 

das células  adquiridas por fatores externos e internos. Assim, 

com a mutação do DNA de células somáticas, os genes que 

participam do processo de divisão celular estão ativados na 

célula embrionária, mas inativas nas células adultas (PRADO, 

2014). 

 Porém, caso essas células naturalmente normais 

sofram algum tipo de modificação, podendo ser ativadas em 

momentos inadequados, elas podem se diferenciar em células 

oncogênicas causadoras do câncer. Entretanto, alguns 

cânceres não são causados por mutações gênicas, mas sim 

provocados por vírus, como por exemplo o Papilomavírus 

(HPV), que é o responsável pelo principal câncer que acomete 

mulheres do mundo todo, o câncer de colo de útero (PRADO, 

2014). 

Em 2014, o Brasil incorporou a vacina quadrivalente 

contra o HPV no calendário nacional de vacinação como forma 

de imunização para prevenir a persistência de doenças 

causadas por esse vírus na população (SANTOS; DIAS, 2018). 

A partir de pesquisas baseadas em artigos científicos, 

busca-se compreender a relação do Papilomavírus Humano 

com o câncer de colo de útero, levando em consideração o 

desenvolvimento da infecção e posteriormente seu 

agravamento para uma neoplasia. Também, entender como 

funcionam os métodos de diagnóstico e as formas de 
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tratamento para esse tipo de câncer em diferentes fases 

evolutivas.  

Esta pesquisa teve como objetivo estudar o 

Papilomavírus Humano e sua relação direta com o surgimento 

do câncer de colo de útero. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Esse é um estudo de revisão bibliográfica da produção  

científica sobre a infecção pelo HPV e o câncer de colo de útero, 

no qual apresenta aspectos epidemiológicos, métodos de 

diagnóstico e formas de tratamento. 

A busca dos artigos foi realizada a partir das platarformas 

Scielo, Google Scholar e na Biblioteca Virtual em Saúde, no 

período de 2014 a 2018. Selecionou-se artigos on-line, nos 

meses de setembro a  outubro de 2019, de maneira qualitativa 

correspondendo à necessidade de informações do tema 

abordado. 

Em cada plataforma de dados, foram delimitados 

descritores controlados (Descritores em Ciências da Saúde) e 

definidas as palavras-chaves. A estratégica de busca 

empregada foi “HPV” AND “câncer de colo de útero”. 

Na busca dos dados, identificaram-se 20.654 

publicações potencialmente elegíveis (Scielo= 62, Google 

Scholar= 8.670, Biblioteca Virtual em Saúde= 11.922). Foram 

excluídos artigos que estavam fora do intervalo de tempo 

delimitado ou que não condiziam com o objetivo proposto na 

realização desse trabalho. Assim, a amostra da revisão foi 

composta de 13 estudos primários.  

A análise dos dados da revisão foi elaborada na forma 

descritiva. A síntese do conhecimento sobre a temática 
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investigada fornece subsídios para a tomada de decisão do 

profissional de saúde e ampliação do conhecimento sobre a 

prevenção do câncer do colo uterino. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

HPV 

 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), 

correspondem, atualmente, uma das principais causas pela 

procura do serviço de saúde. Observa-se que dentre cinco 

mulheres que vão a procura de atendimento, uma está com 

alguma IST (MELO et al, 2016). 

A IST viral pelo HPV é a mais prevalente no mundo, 

sendo a causadora de grande parte dos casos de câncer de 

colo de útero. Tal infecção ocorre com maior frequência em 

regiões onde o acesso à saúde e a educação são precários, 

tendo como principal alvo as mulheres jovens com baixos níveis 

de escolaridade e estado socioeconômico (MELO et al, 2016).  

O HPV é transmitido por meio da relação sexual por um 

indivíduo infectado, ocorrendo a transmissão mesmo que a 

pessoa infectada seja assintomática, porém, as chances são 

maiores quando há presença de verrugas, que são 

características da doença (MELO et al, 2016).  

O HPV é um vírus pequeno não envelopado e com DNA 

duplo, e sua infecção acontece em epitélios da pele e da 

mucosa que estão associada ao desenvolvimento de diversas 

lesões benignas ou malignas, podendo causar manifestações 

clínicas como o câncer de colo de útero, vagina, vulva, ânus, 

laringe, orofaringe e verrugas genitais. Portanto, quando trata-
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se de câncer cervical, quase 100% dos casos estão associados 

à presença da infecção pelo HPV (SANTOS; DIAS, 2018). 

Identifica-se mais 100 subtipos de HPV classificados de 

acordo com a sequência de polinucleotídeos homólogos de seu 

DNA, e dependendo do subtipo, podem provocar o 

aparecimento de lesões genitais e a sua evolução para 

problemas mais graves (MELO et al, 2016).  

A infecção na maioria dos casos é assintomática e possui 

altos índices de regressão espontânea sendo auto-resolutiva 

em até 80% dos casos, mas pode  também perdurar por anos 

em um mesmo organismo e posteriormente evoluir para um 

câncer de longo prazo. São as proteínas E6 e E7, expressas 

pelo DNA do HPV oncogênico as responsáveis pela 

transformação e imortalização das células (BARBOSA; 

NIQUIRILO, 2016).    

Os HPVs pertencem a família papovaviridae e podem ser 

mucosotrópicos ou cutaneotrópicos, ou seja, de baixo ou de alto 

risco oncogênico. Os vírus capazes de induzir a carcinogênese 

são classificados de alto risco e os que não possuem 

características oncogênicas, são classificados de baixo risco. 

Agentes mucosotrópicos infectam mucosas em geral podendo 

causar condilomas (verrugas genitais), comumente associados 

aos tipos 6, 11, 42, ou o câncer de colo de útero associados aos 

tipos 16,18, 31 e 45 (BARBOSA; NIQUIRILO, 2016).   

Os cutaneotrópicos estão associados à infecções da 

epiderme, podendo causar verrugas (tipo 1 e 2) e até mesmo 

câncer de pele (tipo 5 e 8). Os vírus classificados como 

mucosotrópicos de alto risco (16 e 18) são os que possuem 

relação direta ao desenvolvimento do câncer de colo uterino, e 

também, relacionados com mais de 90% dos casos de câncer 

de ânus, de vulva, pênis, pele, orofaringe e à papilomatose 
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respiratória recorrente, um tumor benigno que acomete a 

laringe, podendo afetar todo o trato respiratório de crianças que 

são contaminadas na hora do parto por mães infectadas 

(BARBOSA; NIQUIRILO, 2016).     

Com efeito, com a prevalência do HPV na sociedade 

brasileira, as taxas de infecções aumentam quase linearmente 

todos os anos, e isso ocorre devido o aumento do número de 

parceiros sexuais durante a vida. Porém, em grande parte dos 

casos, quando o agente é de baixo risco, o vírus é suprimido 

pelo sistema imune (TERTULIANO et al, 2018).  

No entanto, quando sorotipos de alto risco persistem, 

podem levar ao desenvolvimento de células cervicais anormais, 

que são denominadas pré-neoplásicas se pelo menos dois 

terços da superfície da cérvice é afetado, e a partir dessas 

lesões de alto grau, elas podem progredir para um câncer 

(TERTULIANO et al, 2018). 

 

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO 

 

O CCU é um problema de saúde pública por se tratar do 

terceiro tumor mais frequente na população feminina, e quarta 

causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Assim, tal 

neoplasia afeta mulheres com menor nível socioeconômico e 

com dificuldades de acesso aos serviços de saúde, traçando 

perfis de mortalidade que seriam evitáveis caso não tivesse 

como consequência  a iniquidade em saúde (SOUZA; COSTA, 

2015). 

O câncer cervical é o que apresenta maior chance de 

prevenção e cura quando diagnosticado precocemente. 

Consequentemente, uma redução de 80% da mortalidade pode 

ser alcançada por meio de ações de prevenção e rastreamento 
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para detecção da doença entre mulheres assintomáticas 

(SOUZA; COSTA, 2015). 

Em 2018, foram previsto mais de 16.370 novos casos de 

câncer de colo de útero, e essa neoplasia tem sido responsável 

pela morte de 265 mil mulheres a cada ano, no Brasil. Quando 

as taxas de incidência são comparadas com o resto do mundo, 

os valores tendem a ser intermediários em relação a países em 

desenvolvimento e superiores aos países desenvolvidos, que 

apresentam programas de detecção precoce eficientes 

(TSUCHIYA et al, 2017). 

A incidência do CCU é evidenciada a partir de mulheres 

com 20 aos 29 anos, sendo de  maior risco as mulheres que se 

encontram acima dessa faixa etária (30 a 49 anos de idade). De 

tal modo, a mortalidade resulta mais significativa à medida que 

aumenta a idade, pois essas mulheres estão mais expostas a 

adquirir uma infecção, em virtude do prolongado período que 

compreende a transmissão sexual pelo HPV, contribuindo para 

o adoecimento e a morte por câncer do colo do útero (SOUZA; 

COSTA, 2015). 

 Aproximadamente 20% dos indivíduos sadios, em todo 

o mundo, estão infectados pelo HPV e  maioria desses com 

infecções assintomáticas e transitórias, tornando difícil sua 

detecção dentro do período de um a dois anos, e aumentando 

as chances de persistência do vírus (SOUZA; COSTA, 2015). 

O CCU é uma neoplasia frequente na população 

feminina, devido a fácil transmissão pelo HPV, causador das 

lesões na ectocérvice. Por possuir um desenvolvimento lento,  

é uma doença de origem crônica, que ocorre a partir de 

alterações das células intraepiteliais que podem evoluir e dar 

início a um processo invasor (TSUCHIYA et al, 2017). 
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O câncer de colo de útero é identificado pela 

multiplicação excessiva das células do epitélio que reveste o 

órgão, devido a essa multiplicação, a estrutura do tecido é 

modificada, podendo acometer tecidos e órgãos próximos ou 

afastados (AOYAMA et al, 2019). 

O CCU possui duas importantes classes de acordo com 

início do epitélio prejudicado. O carcinoma epidermoide que é a 

forma mais comum (80% dos casos) e que afeta o epitélio 

escamoso, e o adenocarcinoma, mais incomum que afeta o 

epitélio glandular (AOYAMA et al, 2019).  

O CCU é evoluído através de uma longa fase de lesões 

pré-invasivas, assintomáticas, curáveis na maioria dos casos 

quando o tratamento é escolhido corretamente, sendo 

classificadas em neoplasias intraepitelial cervical (NIC) 

identificadas em graus I, II e III. As neoplasias de alto grau, NIC 

II e III, tem uma maior possibilidade de avançar para o câncer. 

Já a NIC I, retrata a expressão citomorfológica de uma infecção 

instável acometida pelo HPV e têm alta chance de retornar 

(AOYAMA et al, 2019). 

O desenvolvimento do câncer de colo de útero passa por 

uma série de fases, que se inicia com o primeiro contato com o 

agente infeccioso (HPV) de alto risco, levando a infecção do 

epitélio cervical, e depois a persistência da infecção. Após o 

agente se instalar na ectocérvice, ocorre a progressão para 

lesões de alto grau, que se diferenciam em células neoplásicas, 

podendo ocorrer a invasão dessas células para tecidos 

adjacentes. Porém, as fases que antecedem a evolução do 

câncer podem regredir espontaneamente, que diminuem a 

partir da regressão da lesão (TERTULIANO et al, 2018). 

Conforme a classificação da Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), o câncer de colo uterino é 
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dividido em quatro estágios, a fim de diferenciar sua evolução e 

disseminação para tecidos próximos (JÚNIOR; SILVA, 2018). 

O estágio I (doença inicial) é aquele que se encontra 

restrito ao útero. No estágio II (doença localizada), são os 

tumores que se disseminaram para além do útero, mas sem 

atingir os ossos da pelve ou terço inferior da vagina. Os tumores 

em estágio III (doença avançada) são os que acometem a 

parede pélvica, o terço inferior da vagina, ou que causam 

obstrução do canal do útero. O estágio IV inclui os tumores que 

invadem a mucosa do reto ou bexiga, ou que disseminam a 

distância (JUNIOR; SILVA, 2018). 

 

FATORES DE RISCO  

 

Os estudos que avaliaram a relação entre o início 

precoce da vida sexual e o risco de infecção por HPV 

consideraram o histórico de atividade do parceiro como grande 

influência na persistência de infecções encontradas.  

Entretanto, outros cofatores também são responsáveis pela 

patogenia das células do colo uterino. Entre eles, destacam-se: 

os fatores genéticos, alimentares, ambientais, uso de 

contraceptivos hormonais, tabagismo, o estado imunológico, 

além de doenças sexualmente transmissíveis ou não (LUZ et al, 

2014). 

 Esses cofatores pode interagir de maneiras distintas, 

podendo aumentar ou diminuir a intensidade de suscetibilidade 

do hospedeiro ao HPV, favorecendo a infecção e a 

multiplicação de sua virulência, gerando a oportunidade do 

genoma viral se integrar ao genoma celular do indivíduo, 

modificando a expressão de proteínas e perdendo o controle 

celular (CALIL, 2016).   
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Outrossim, a falta de conhecimento de métodos que 

contribuam para a prevenção e identificação de alterações 

citopatológicas das mulheres, faz com que elas busquem o 

serviço de saúde apenas com o aparecimento de sintomas, que 

surgem quando a infecção pelo HPV torna-se persistente no 

organismo do indivíduo. Alguns desses sintomas apresentam-

se de acordo com o grau da lesão do tecido cervical,  e são,  

desconforto na relação sexual, dor abdominal, sangramentos 

após a relação sexual, corrimento vaginal, ou quando elas 

possuem algum familiar com histórico de CCU (PAULA et al, 

2019). 

 

DIAGNÓSTICO 

 

No Brasil, a falta de investimentos em políticas públicas 

voltadas à saúde da mulher ainda não são prioritários. 

Consequentemente, pela falta de conhecimento sobre o 

assunto, muitas mulheres vão a óbito devido ao diagnóstico 

tardio do câncer cervical, mesmo sendo ele passível de 

prevenção através de medidas simples e baratas (CALIL et al, 

2016). 

A partir do ano de 1990, como processo de 

municipalização dos serviços de saúde, foram apresentados e 

desenvolvidos modelos e estratégias que visam o combate e 

prevenção da infecção pelo HPV, por meio de programas do 

Governo Federal como o “Saúde da Família e Agentes 

Comunitários de saúde” (CALIL et al, 2016).   

Nesse contexto, a prevenção e controle do câncer de 

colo de útero podem ser abordadas a partir de intervenções 

programáticas ao longo da vida, que previnam o contato com o 

vírus HPV. Assim, adotou-se um programa abrangente com o 
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objetivo de diminuir as taxas de câncer de colo de útero através 

da diminuição de infecções pelo HPV, da detecção e tratamento 

de lesões cervicais pré-cancerosas em tempo hábil, diagnóstico 

e tratamento do câncer invasivo, além de cuidados paliativos. 

Esse programa tem como base três componentes 

interdependentes, e são divididos em primário, secundário e 

terciário (TSUCHIYA, 2017).   

Com efeito, o objetivo do componente primário é reduzir 

o casos de infecção por HPV, através de métodos como a 

vacinação de meninas entre 9 e 13 anos, antes do início da vida 

sexual, como também, da educação sexual para meninos e 

meninas com o intuito de prevenir a transmissão do HPV, com 

o uso do preservativo. O componente secundário visa diminuir 

a incidência e prevalência do CCU e a mortalidade associada, 

e o terceiro almeja diminuir o número de óbitos devidos ao CCU, 

através da facilitação do diagnóstico e tratamento da doença, 

além dos cuidados paliativos que visem ao alívio da dor e do 

sofrimento das pacientes (TSUCHIYA, 2017). 

Para o diagnóstico, o Instituto Nacional de Câncer 

recomenda que as mulheres façam exames ginecológicos 

periódicos como a citopatologia e colposcopia (INCA, 2019). O 

rastreamento por meio de exame citológico com técnica de 

Papanicolau é indicado para todas as mulheres sexualmente 

ativas, independentemente da idade (TSUCHIYA, 2017). 

Caso todos os exames forem normais, a coleta de 

citologia pode ser interrompida aos 65 anos, e o tempo entre as 

coletas de citologia deve variar entre 1 e 3 anos, dependendo 

dos fatores de risco. Na presença de algum fator como nível 

socioeconômico baixo, início precoce da atividade sexual e 

história de múltiplos parceiros, as coletas devem ser feitas 

anualmente (TSUCHIYA, 2017).    
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Portanto, no Brasil foi implementado como estratégia de 

rastreamento, a oferta gratuita do exame de Papanicolaou para 

a população feminina na faixa etária entre 25 e 59 anos, pois 

são consideradas as idades com maior risco de infecção. 

Também, foi recomendado a essas mulheres a realização 

desse exame de maneira periódica, duas vezes no período de 

três anos, com intervalo de pelo menos um ano para as 

mulheres que possuem uma vida sexualmente ativa (CALIL et 

al, 2016).  

Assim, através do exame citopatológico, com a 

observação do esfregaço cervical é possível a identificação de 

alterações anormais nas células do epitélio, perceber a 

existência de agentes infecciosos e estabelecer uma possível 

relação com câncer de colo de útero, para que o diagnóstico 

seja feito a partir do grau de infecção apresentado no exame 

(CALIL et al, 2016).  

   

TRATAMENTO 

 

O tratamento recomendado para lesões pré-neoplasicas 

do CCU varia de acordo com sua classificação (NIC I, II e III). A 

NIC I é classificada em conduta expectante ou destrutiva, a NIC 

II em conduta destrutiva ou ablativa e a NIC III em ablação 

(conização ou histerectomia) (TSUCHIYA, 2017). 

A partir disso, diversos fatores devem ser considerados 

ao determinar-se a terapêutica adequada para cada tipo de 

lesão, especialmente para lesões de alto grau, como a idade da 

paciente, sua condição clínica e o desejo de manter a fertilidade 

(TSUCHIYA, 2017).  

Recomenda-se que mulheres que possuem lesões de 

alto grau devem ser tratadas pela conização, que varia de 
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acordo com a extensão da lesão no canal endocervical, 

podendo ser conização clássica com bisturi, com alça 

diatérmica ou a laser. Para pacientes considerados inoperáveis, 

a radioterapia é uma alternativa (TSUCHIYA, 2017).     

Em casos de adenocarcinoma in situ, que é quando o 

câncer está localizado apenas na superfície do epitélio, a 

histerectomia deve ser considerada a melhor opção 

terapêutica. O tratamento de carcinomas invasivos, quando o 

câncer começa a se espalhar para tecidos adjacentes, mas não 

estão localmente avançados de estágio IA2 e IB1, o mais 

indicado é o cirúrgico exclusivo, com indicação de radioterapia 

apenas para pacientes sem condições clínicas para cirurgia 

(TSUCHIYA, 2017).  

Para as neoplasias classificadas em estágios IIB, IIIA, 

IIIB e IVA são denominadas CCU localmente avançado. O 

tratamento para esse grupo de pacientes ainda não está 

definido, mas tem como algumas alternativas o tratamento por 

quimiossensibilização, radioterapia exclusiva, quimioterapia 

neoadjuvante seguida de cirurgia e exenteração pélvica. 

Entretanto, terapêutica para casos de CCU IVB é controversa, 

sendo a quimioterapia, a radioterapia e as cirurgias paliativas 

indicadas de acordo com cada caso (TSUCHIYA, 2017).    

Portanto, o tratamento deve ser iniciado após o 

diagnóstico definitivo do CCU, a partir do exame histopatológico 

de uma biópsia. As opções de tratamento incluem intervenção 

cirúrgica, radioterapia ou quimioterapia, mas também podem 

ser realizadas de forma combinada (INCA, 2019). 
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PREVENÇÃO 

 

A prevenção primária do câncer cervical é determinada 

pela promoção da saúde, que tem como principal objetivo 

promover novos estilos de vida e hábitos alimentares que 

minimizem os riscos. Assim, o aconselhamento e a orientação 

por parte dos profissionais de saúde para essas mulheres, 

servem de base para a adoção de estilos de vida e 

comportamentos (SOUZA; COSTA, 2015).  

O principal comportamento de redução de risco é o uso 

de preservativos femininos e masculinos nas atividades 

sexuais, pois estes criam uma barreira e podem diminuir em 

mais de 80% o risco de infecção pelo HPV (SOUZA; COSTA, 

2015). 

É imprescindível a atuação de profissionais da saúde em 

ações voltadas ao rastreamento do câncer cervical por meio do 

exame citopatológico. A identificação precoce por esse método 

é a melhor forma de amenizar as taxas dessa neoplasia, 

possibilitando a detecção das lesões e a diminuição do índice 

de mortalidade por essa doença (LUZ et al, 2014).    

 A realização do exame citopatológico pode ser feita 

através de um consulta ginecológica de rotina pelo médico ou 

enfermeiro. Para tanto, as pacientes devem ser orientadas 

antes da realização do exame  a não terem relações sexuais ou 

realizarem o uso de duchas, remédios ou exames intra-vaginais 

no decorrer de 48 horas que antecedem o exame, para  

assegurar a eficácia dos resultados (AOYAMA et al, 2019).    
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VACINA 

 

O desenvolvimento de vacinas contra o HPV levou a 

possibilidade de uma abordagem realmente preventiva deste 

câncer (BARBOSA et al, 2018). Foram utilizadas técnicas a 

partir do DNA recombinante em que é possível reproduzir as 

proteínas do capsídeo viral e associar ao gene L1 de cada tipo 

de HPV. Essas proteínas são chamadas de vírus-like particles 

(VLPs) e se mostram altamente imunogênicas quando 

associadas à adjuvantes de alumínio (BARBOSA; NIQUIRILO, 

2016). 

Desse modo, é possível a garantia de que a vacina 

contra o HPV não possui caráter infeccioso, pois ela tem como 

base apenas a síntese do capsídio viral, que permite a 

imunização do indivíduo sem contato com seu material 

genético(BARBOSA; NIQUIRILO, 2016).  

Atualmente estão disponíveis três tipo de vacinas, as 

vacinas bivalentes (cervarix) que protege contra o HPV 16 e 18, 

a quadrivalente (Gardasil) que é contra o HPV 6, 11, 16 e 18 e 

nonavalente (Gardasil 9) que é contra o HPV 6, 11, 16, 18, 31, 

33, 45, 52 e 58 (BARBOSA et al, 2018). 

 A recomendação atual pelo Ministério da Saúde é a 

vacinação contra o HPV através da vacina quadrivalente em 

meninas de 9 a 14 anos, e meninos de 11 a 14 anos. Assim, 

vacinação consta no calendário vacinal da Sociedade Brasileira 

de Imunizações (SBIm) e é fornecida de forma gratuita pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). São indicadas duas doses, 

com intervalo mínimo de seis meses e no máximo doze meses 

(BARBOSA et al, 2018). 

 A escolha dessa faixa etária foi feita por apresentar 

maior benefício pela possiblidade de produzir anticorpos e por 
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ainda não ter sido exposta ao vírus através de relações sexuais. 

Observou-se que mesmo após cinco anos, a vacina mantém 

sua eficácia, tendo alto nível de respostas relacionadas ao 

sistema imune e a produção anticorpos, logo não é indicado a 

revacinação (BARBOSA et al, 2018).   

A vacina trata-se de um método de prevenção primária 

contra tipos específicos do HPV, logo, não substitui o exame de 

rastreamento de lesões por Papanicolaou, que é um método de 

prevenção secundária. Além disso, é possível o 

desenvolvimento de lesões precursoras do câncer de colo 

uterino ou lesões assintomáticas de causa viral não associada 

aos tipos da vacina, também, a resposta do organismo pode 

não ser suficiente em todas as mulheres (BARBOSA; 

NIQUIRILO, 2016). 

Por isso, a prevenção por meio da vacina não é 

justificativa suficiente para a exclusão de outros métodos 

preventivos como o exame de rastreamento Papanicolaou, 

mesmo que utilizada a vacina nas indicações corretas de 

administração (BARBOSA; NIQUIRILO, 2016).  

 

CONCLUSÕES  

 

 Com base no desenvolvimento teórico, observa-se  

estreita relação com o desenvolvimento e evolução do câncer 

de colo cervica e o vírus HPV. A progressão para uma neoplasia 

só ocorrerá caso sua detecção seja feita de forma tardia, 

diminuindo as chances de recuperação e regressão da doença.  

Logo, para que isso não ocorra, faz-se necessário   a 

expansão de programas de prevenção e rastreamento contra 

esse agente infeccioso em regiões de baixos níveis 

socioeconômicos e a educação em saúde para jovens de todo 
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o país. Também, o entendimento pelos profissionais da saúde 

sobre como funcionam os métodos de diagnóstico e tratamento 

que são eficazes para esse tipo de câncer em suas diferentes 

fases. 
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RESUMO: A infecção do trato urinário é uma doença que atinge 
várias faixas etárias, é uma das complicações mais comuns em 
gestantes devido às mudanças anatômicas e fisiológicas que 
ocorrem neste período, sendo um momento propicio para o 
desenvolvimento dessa enfermidade. Uma vez que, a gravidez 
é uma situação clinica que predispõe o surgimento de formas 
assintomáticas dessa infecção devido aos fatores mecânicos 
ocorridos nesse período. O presente estudo objetivou descrever 
com base na literatura as ações de enfermagem, com a 
finalidade de reduzir a ocorrência de infecções urinárias durante 
o período gestacional. Trata-se de uma revisão bibliográfica 
baseada em literatura especializada através de consulta a 
artigos científicos selecionados através de busca no banco de 
dados da Biblioteca Virtual em Saúde. As produções estudadas 
proporcionaram tecer considerações e apresentações de 
resultados, as quais foram agrupadas nos seguintes eixos 
temáticos sobre as intervenções de enfermagem desenvolvidas 
no ambiente de saúde durante a assistência ao pré-natal para 

mailto:diegosjpb@hotmail.com
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prevenção da infecção urinária durante a gestação. Assim 
torna-se compreensivo que a educação em saúde, seja a 
intervenção de enfermagem mais utilizada pelo profissional 
enfermeiro na busca da prevenção as complicações da infeção 
do trato urinário durante o período gestacional. A partir desse 
contexto, ressalta-se a necessidade de pesquisas que ampliem 
o conhecimento sobre o tema. 
Palavras-chave: Infecção urinária. Gravidez. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil apresenta um ritmo crescente de população 

gestante, sendo a gestação período em que o organismo da 

mulher sofre inúmeras modificações, essa fase favorece o 

surgimento da infecção do trato urinário, que propícia à 

colonização e persistência de bactérias na urina. Em sua 

grande maioria essas transformações são compreendidas 

como patologias, assim os profissionais responsáveis, pela 

assistência à saúde da mulher e ao pré-natal, são fundamentais 

no propósito de evitar o comprometimento de complicações ao 

prognóstico materno e gestacional, desta forma contribuir com 

uma maternidade segura (MOREIRA JUNIOR, 2015). 

As infecções do trato urinário (ITU) se caracterizam como 

o aumento e disseminação de bactérias nas estruturas do 

sistema urinário, o que pode ocasionar danos de caráter 

diferenciado em suas funções vitais de modo que representa o 

terceiro evento clínico mais frequente durante o período 

gestacional. Os patógenos responsáveis pelas ITU’s são 

Escherichia coli, Enterococus faecolis e Stretococus agalactial, 

classificadas de acordo com as localizações: baixas, infecções 

que podem afetar a bexiga e uretra, (são as cistites); altas,  
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podem atingir os rins e estruturas adjacentes ou ao mesmo 

tempo rins, cavidades pielocaliciais, bexiga e uretra nomeada 

de (pielonefrites); (PIGOSSO; SILVA; PEDER, 2016). 

Segundo Haddad e Fernandes (2018), traz que ela 

também pode ser classificada como complicada e não 

complicada, quando não complicada: acomete mulheres 

jovens, que não se encontram gestantes e não possuem 

anomalias estruturais ou funcionais do trato urinário (pacientes 

com função e anatomia do trato urinário integro). Enquanto que 

as infecções do trato urinário complicada possuem causas que 

levam a classifica-la desta forma (podem apresentar patologias 

sistêmicas) como: diabetes, gravidez, falência renal, obstrução 

do trato urinário, presença de sonda vesical de demora ou 

nefrostomia, procedimento ou instrumentação cirúrgica recente 

no trato urinário, disfunções anatômicas ou funcionais, 

imunossupressão, transplante renal, história de infecção do 

trato urinário na infância. 

 Já para Gomes et al., (2017), essa infecção ainda pode 

se classifica como:  bacteriúria assintomática, que é a presença 

de  grande quantidade de bactérias na urina. Na ausência de 

ITU, na mulher sexualmente ativa e não grávida nenhum 

tratamento se faz necessário, já em gestante com o maior risco 

de desenvolver pielonefrite devido às alterações anatômicas e 

fisiológicas que ocorrem nesse período é necessário esquema 

terapêutico; ou bacteriúria sintomática caracterizada pelas 

ITU’s inferiores como a  (cistite aguda) e superior (pielonefrite 

aguda). 

Silva, Sousa e Vitorino (2019), classificam de forma 

esporádica que três eventos clínicos de Bacteriúria 

Assintomática (BA) no período de um ano como redicivantes, 

onde o mesmo agente etiológico é responsável pela infecção, 
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ou reinfecção, se o responsável pela infecção é outro 

microrganismo, e acontece posteriormente a quatro semanas 

da infecção anterior. 

 O estudo de Mattede et al., (2015), refere que esse tipo 

de ITU é tida como uma complicação clinica cada vez  mais 

perceptível durante a prática médica, atingindo a todos os 

indivíduos independente de idade, raça e sexo e que pesquisas 

realizadas  acerca do tema abordado demostra que 50% das 

mulheres podem apresentar algum evento de IU durante 

qualquer fase de sua vida, seja ela comunitária ou hospitalar. 

Quanto ao tratamento da ITU, Souza e Silva (2015), 

atribui importância à indicação da terapêutica independente da 

presença de sua sintomatologia, considerando as possíveis 

complicações que venham ser desencadeadas pela ITU, pois 

muitas vezes o tratamento deve exigir urgência, e não há tempo 

para confirmação por cultura, o que resulta em alto índice de 

resistência aos antimicrobianos como: ampicilina, gentamicina 

e cefalotina, como também a ineficácia da ampicilina e 

sulfonamidas. 

Assim conforme Veras et al. (2016) o recurso terapêutico 

para infecção urinária se torna imprescindível uma vez que o 

mesmo durante a fase gestacional reduz os riscos de 

complicações e alterações ao seu estado saúde-doença. 

As ITU’s correspondem ao processo infeccioso por 

bactéria com maior prevalência no período gravídico, sendo 

identificadas desde o início das consultas de pré-natal ao 

terceiro trimestre gestacional, há aproximadamente 10% de 

casos predominantes de bacteriúria assintomática, haja vista 

que por vezes não tratada desencadeia consequências 

negativas tanto ao prognóstico materno como perinatal 

(SANTOS et al., 2018). 
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Dessa forma, são vários os fatores responsáveis pelo 

surgimento das ITU´s como: alterações da flora vaginal, 

estados de hipoestrogenismo, Diabetes mellitus, 

imunodepressão, incontinência urinária, atividade sexual, uso 

de diafragmas ou espermicidas e gestação como também pré-

disposição genética nos casos de ITU de repetição. Quanto aos 

seus sinais e sintomas associados incluem: polaciúria, urgência 

miccional, disúria, alteração na coloração e no aspecto da urina, 

ocorrência de dor abdominal, mais notadamente em topografia 

do hipogástrio e no dorso, podendo surgir febre (BRAGGIATO; 

LAZAR, 2016). 

Entre as principais complicações perinatais associadas a 

esse tipo de infecção destaca-se a prematuridade, baixo peso 

ao nascer e a mortalidade fetal. Seu diagnostico clínico e 

comprovação se dar pelo exame de urina, por ser mais 

acessível, rápido e baixo custo ou pela urocultura resultado 

mais preciso, porém demorado e de alto custo, ressalta-se 

ainda que seu tratamento deva ser iniciado quanto antes 

possível, com o propósito de redução aos agravos que venham 

ser desencadeados pela infeção do trato urinário (VEIGA et al., 

2017). 

A equipe de enfermagem possui o registro de 

enfermagem como suporte legal da profissão e 

demostradamente o fundamental meio de comunicação 

multiprofissional, visto que direcionam as ações, procedimentos 

e orientam a população, sendo assim, possa alcançar 

conhecimentos necessários para garantir a continuidade da 

assistência e evitar danos, através da escuta qualificada e 

postura acolhedora, no desempenho do papel educativo e 

orientador a gestante (HEIN; BORTOLI; MASSAFERA, 2016).  
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A enfermagem por desempenhar atribuições 

diversificadas, tem em mãos ferramentas como a consulta de 

enfermagem e a educação em saúde, pilar articulador de sua 

sistematização na assistência à grávida, na perspectiva de 

contribuir e atender as necessidades da mulher desde a sua 

consulta de pré-natal ao seu puerpério, e assim reduzir a 

incidência e os risco desta infecção (KAHL et al., 2018).  

 Os profissionais da enfermagem exercem papel 

essencial na ampliação e aprofundamento dos conhecimentos 

acerca da detecção dos índices de ITU em gestantes assistidas 

no pré-natal, por ser aquele com contato direto as mesmas, 

permitindo desta forma o estabelecimento de laços de apoio e 

confiança por meio de sua relação de proximidade de ambos, 

está diretamente ligado ao cuidar, articulador de várias funções 

como; capacidade de prevenir, proteger, tratar, recuperar, 

promover e produzir saúde, assim deve estar capacitado para 

oferecer assistência qualificada e melhor compreensão do 

processo na busca do despertar de mudanças por meio de suas 

habilidades, planejamento e estratégias (SANTOS et al., 2018; 

JARDIM; SILVA; FONSECA, 2019). 

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo 

descrever com base na literatura cientifica as intervenções de 

enfermagem na prevenção de ITU durante o período 

gestacional. 

Este estudo torna-se relevante, uma vez que esta é uma 

temática atual capaz de produzir e difundir o conhecimento, e 

fortalecer a assistência de enfermagem a gestante. Além disso, 

norteia as práticas dos profissionais de enfermagem para 

exercerem uma assistência integral e inovadora, reduzindo os 

impactos provocados pelas ITU´s. 
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METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata de uma revisão integrativa da 

literatura, com abordagem qualitativa, um tipo de Prática 

Baseada em Evidências (PBE) que tem como propósito 

encorajar a utilização de resultados de pesquisa junto à 

assistência à saúde prestada nos diversos cenários de atenção, 

reforçando a importância da pesquisa para a prática clínica. 

Neste contexto, a revisão integrativa oferece aos profissionais 

de diversas áreas de atuação na saúde o acesso rápido aos 

resultados relevantes de pesquisas que fundamentam as 

condutas ou tomada de decisão, proporcionando um saber 

crítico (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

Para elaboração deste estudo, foi utilizado a método de 

revisão integrativa de literatura seguindo as seis fases 

propostas por Mendes, Silveira e Galvão (2008), as quais são: 

1) Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de 

pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2) 

Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos/ amostragem ou busca na literatura; 3) Definição das 

informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos; 4) Avaliação dos 

estudos incluídos na revisão integrativa; 5) interpretação dos 

resultados; 6) Publicação e comunicação dos resultados. 

A coleta de dados foi realizada nas seguintes bases de 

dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico Espanhol de 

Ciências de Saúde (IBCS) e Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF), indexada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 

acessadas por via internet. A busca dos estudos ocorreu entre 

setembro e outubro de 2019, empregando a combinação dos 
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seguintes descritores: “enfermagem”, “infecção urinária” e 

“gravidez”. 

Foram encontrados seis artigos, e após a leitura 

minuciosa dos títulos e resumos, resultou em cinco artigos 

enquadrados na temática e nos critério de inclusão e exclusão 

deste estudo. Os critérios de inclusão definidos para a seleção 

foram: artigos disponíveis na integra e gratuitos que 

abordassem a temática, disponíveis em bases de dados 

nacionais e internacionais; publicados no idioma português, 

espanhol e inglês; no período compreendido entre 2015 e 2018. 

E excluídos aqueles que não responderam a questão 

norteadora, como também aqueles repetidos entre as bases de 

dados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a análise dos textos na íntegra, foi realizada síntese 

dos dados, contemplando autores, periódicos, título, objetivo do 

estudo e delineamento da pesquisa. A apresentação dos dados 

foi realizada de forma descritiva, procedendo-se a 

categorização dos dados extraídos dos estudos selecionados.  

As produções científicas analisadas compõem as seguintes 

categorias: três artigos originais e dois artigos de revisão 

publicados nos anos de 2015 e 2017. 

Fioravante (2015) citou com maior ênfase à prática 

assistencial do enfermeiro através da utilização de uma cartilha 

educativa com foco na prevenção da ITU na gravidez, trazendo 

um enfoque sobre a mesma, suas complicações, fatores de 

risco, prevenções de agravos e a importância de seu papel na 

diminuição das taxas de infecção no decorrer da gestação, 

tendo como ferramenta a educação em saúde na realização de 
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ações de enfermagem para reduzir os riscos a essa patologia, 

com o objetivo de aproximar a população de informações sobre 

a promoção a saúde. 

 

Tabela 1- Apresentação da análise dos artigos acerca das 

intervenções de enfermagem para prevenção da ITU na 

gestante. 

 

Autor e 

ano 

 

Periódic

o 

 

Título 

  

 Objetivos 

 

Delineamento 

Fioravante

, 2015. 

LILACS,  

BDENF - 

Enfermag

em 

Tecnologia 

Educacional 

para a 

prevenção da 

infecção 

Urinária na 

Gravidez. 

Complementar  

a prática 

assistencial do 

enfermeiro 

através da 

utilização de 

uma cartilha 

educacional 

com foco na 

prevenção da 

infecção urinária 

na gravidez. 

Descritivo/ 

qualitativa 

Falavina et 

al., 2017. 

LILACS Hospitalizaçã

o durante a 

gravidez 

segundo 

financiament

o do parto: 

um estudo de 

Analisar a 

ocorrência, o 

perfil das 

mulheres e os 

principais 

motivos de 

internação na 

gestação, 

Transversa

l, de base 

populacion

al 

http://bases.bireme.br/iah/online/P/llxp_disclaimer.htm
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base 

populacional. 

segundo o 

financiamento 

público e 

privado do parto. 

Ribeiro et 

al., 2017. 

BDENF - 

Enfermag

em 

Complicaçõe

s obstétricas 

em 

adolescentes 

atendidas em 

uma 

maternidade 

pública de 

referência. 

Avaliar as 

complicações 

obstétricas em 

adolescentes 

atendidas em 

uma 

maternidade 

pública de 

referência. 

Descritivo/ 

exploratóri

o/ 

quantitativ

a. 

Oliveira et 

al., 2017. 

IBECS  Disfunções 

do assoalho 

pélvico em 

primíparas 

após o parto. 

Estimar a 

prevalência de 

ITU, IU, IA e 

dispareunia em 

mulheres 

primíparas, com 

dois e seis 

meses após o 

parto e 

identificar 

associação 

entre a 

dispareunia e IU 

com o tipo de 

parto. 

Observaci

onal 

prospectiv

o/ 

transversal 
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Fonte: Pesquisa dos artigos selecionados para estudo, (2019). 

 

Do mesmo modo, a consulta de enfermagem e a 

educação em saúde são as principais ferramentas 

utilizadas pelo profissional enfermeiro em grupos de 

gestantes, no que diz respeito ao papel de orientador e 

facilitador na detecção precoce da IU e seus agravos na 

gestação. Sendo que os principais problemas de 

enfermagem que se destaca são: déficit de conhecimento, 

complicações maternas e perinatais e o manejo do pré-

natal, como auxilio ao profissional de saúde no 

planejamento do cuidado e na tomada de decisão, e a 

qualificação de sua prática (FIORAVANTE, 2015).  

Berlet et 

al., 2015. 

LILACS Infecção no 

período 

puerperal: 

implicações 

para a 

enfermagem 

 

Descrever as 

infecções mais 

frequentes que 

a mulher está 

exposta durante 

o período 

puerperal, 

investigadas em 

publicações 

nacional e 

internacional da 

área da saúde, 

além de 

identificar o nível 

de evidência 

ciêntifica de 

cada artigo. 

 Revisão 

Integrativa 

da 

Literatura 
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Assim, entende-se que é essencial ter um enfermeiro 

como orientador e educador no desempenho de atividades 

que envolva questões de vida e saúde expostas pelas 

mulheres em seu período gestacional, por meio de 

mecanismos educativos que venham favorecer a 

transferência de conhecimentos. Visto que a mesma é 

considerada um instrumento essencial na identificação dos 

elementos que contribuam para o surgimento dos seus 

fatores de risco, já que a ITU é um problema que pode ser 

detectado e tratado precocemente e desta forma evitar 

resultados negativos para mãe e concepto. 

Fioravante (2015), ainda destaca a importância de 

identificar os fatores predisponentes ao surgimento da 

infecção urinaria a gestação, tais como: o baixo nível 

socioeconômico e a baixa escolaridade, multiparidade e 

último trimestre de gravidez, gestantes mais jovens, 

afecções maternas como anemia, diabetes e história prévia 

de ITU, a baixa ingestão hídrica, o baixo consumo de frutas 

e verduras, a constipação intestinal, ao uso de substâncias 

irritativas como cremes e desodorantes vaginais, o atraso 

no esvaziamento da bexiga e o déficit higiênico, referente à 

eliminação intestinal e ao coito, intensa atividade sexual e 

o medo das gestantes quanto ao uso de antibiótico na 

gravidez. E que essa infeção durante a fase gestacional se 

relaciona as complicações maternas, como anemia, pré-

eclâmpsia, corioamnionite e endometrite, como as 

complicações perinatais, prematuridade, baixo peso ao 

nascer (<2500g), restrição de crescimento intra-útero, além 

do óbito neonatal.  

Quanto aos números de internações hospitalares 

durante a gravidez a ITU se apresenta como a segunda 
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maior causa, outro fator a ser destacado é que esse tipo de 

infecção está associado a complicações e parto prematuro, 

sendo assim, torna-se imprescindível que a gestante 

receba dos profissionais cuidados de pré-natal voltados 

para seu diagnóstico e tratamento, como também uma boa 

orientação as gestantes, quanto a higienização e 

identificação o quanto antes possível dos sinais e sintomas 

(FALAVINA et al., 2017).  

Portanto, os enfermeiros devem estar aptos para 

direcionar as ações no que diz respeito às infecções urinárias 

desenvolvidas pelas gestantes, tendo como fator importante no 

seu tratamento e prevenção o pré-natal, com a finalidade de 

explicar como se encontra o estado de saúde mãe-feto, 

reconhecer a gravidez que se apresenta com algum agravante 

na busca de reduzir seus riscos, investigar e impedir que tais 

agravos ocorram, e colocar-se a disposição na forma de 

orientador profissional e educacional e assim oferecer 

recomendações necessárias (FALAVINA et al., 2017). 

Conforme Ribeiro et al., (2017), estudo sobre 

complicações obstétricas em adolescentes atendidas em 

uma maternidade pública evidencia a ITU como um dos 

principais motivos da hospitalização de adolescentes 

grávidas e que suas complicações nesse período esta 

associado ao baixo nível econômico, tendo como fator 

importante à redução de agravos a essa faixa etária, o 

cuidado holístico, equipe multiprofissional, formação 

profissional qualificada, infraestrutura adequada e eficácia 

do fluxo e contra refluxo (RIBEIRO et al., 2017).  

 Entende-se desta forma a necessidade de ações 

voltadas, especialmente as adolescentes, no que diz respeito 

ao pré-natal abrangendo planejamento familiar, saúde sexual e 
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reprodutiva, principais doenças e suas complicações, entre 

outros assuntos pertinentes ao ciclo gravídico puerperal. 

Evitando assim, possíveis complicações que terão impactos 

não somente na vida das adolescentes, como também na 

mortalidade materno/fetal e na saúde pública. 

Como a etiologia da infecção urinária é multicausal, 

e totalmente conhecida, é importante que a enfermagem, 

como sendo agente ativo nos serviços de saúde, atue em 

conjunto com os demais profissionais, na perspectiva de 

se alcançar a qualificação da assistência ao pré-natal. Visto 

que independentemente da presença de complicações, a 

equipe que presta assistência deve atentar para as 

questões relacionadas com a vida sexual, principalmente 

em mulheres jovens. Sendo que nessa faixa etária a 

infecção urinária está diretamente relacionada com a 

atividade sexual. Dessa forma, é importante aproveitar a 

oportunidade para orientar sobre o uso de preservativo e 

outros métodos contraceptivos após o parto, estando 

aberta e disponível para esclarecer quaisquer dúvidas a 

essas adolescentes (RIBEIRO et al., 2017). 

Conforme estudo de Oliveira e colaboradores 

(2017), cerca de 52% das mulheres relatam a ITU na 

gestação, e que a elevada frequência de mulheres com tal 

disfunção na gestação se dá em razão de que a gravidez 

aumenta o risco para está infecção, devido as alterações 

hormonais e fisiológicas no sistema urinário, tendo efeito 

na musculatura perineal e aumento o número de micções 

na gravidez, também como manifestações clínicas que 

podem aparecer quando há disfunção do assoalho pélvico, 

assim com o propósito de se alcançar e promover 

resultados positivos nos serviços de saúde á mulher 
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gestante é imprescindível o desenvolvimento de 

interdisciplinaridade e estratégias multiprofissionais que 

venham elencar  melhorias na avaliação e tratamento da 

disfunção do assoalho pélvico. 

Em razão dos fatores vinculados à gravidez e parto 

serem apontados como risco para o surgimento ou 

agravamento das alterações da função do assoalho 

pélvico, enaltece a importância às equipes de profissionais 

de saúde envolvidos, incluindo o enfermeiro possam se 

capacitar quanto aos cuidados durante essa fase, a fim de 

viabilizar ações efetivas para a prevenção de queixas 

urinárias e possíveis disfunções do assoalho pélvico 

durante a gestação e no período pós-parto (OLIVEIRA et al., 

2017). 

Segundo Berlet (2015), em estudo realizado sobre 

infecção puerperal: implicações para a enfermagem a fim 

de discorrer sobre os principais tipos de infecções mais 

presentes e que torna a mulher exposta durante o período 

puerperal, reforça que as jovens adolescentes entre 15 e 19 

anos possuem maiores chances de desenvolver 

complicações e mortes em consequência dos resultados 

da gravidez, por causas evitáveis, e que a ITU se encontra 

também como uma das complicações presentes no 

puerpério, deste modo a enfermagem é tida como principal 

ferramenta de trabalho tanto no controle como nas 

intervenções educacionais a essa população. Portando é 

preciso que os profissionais de saúde aprimorem a escuta 

e fortaleça vínculos com a população dessa faixa etária, 

estimulando e garantindo acesso a informações e aos 

métodos contraceptivos, promovidos por meio de ações 

coletivas que auxiliem os mesmos a lidarem com sua 
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sexualidade, desenvolvam o autocuidado, e também 

ampliem o acesso a atividades educativas a essa 

população. 

.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme os resultados apresentados pelo estudo 

observar-se a enfermagem como função inerente na prevenção 

da ITU durante o ciclo gravídico e puerperal com abordagem 

através da educação em saúde. Pois por meio das ações 

educativas podem-se visar à sensibilização e, ou a 

conscientização sobre o processo saúde-doença, através de 

intervenções com vista a evitar o surgimento de complicações 

à população. Nesse sentido, não se pode deixar de lembrar o 

quanto às práticas preventivas são mais vantajosas que as 

práticas curativas; tanto do ponto de vista econômico, quanto 

do ponto de vista assistencial, uma vez que podem diminuir a 

incidência de doenças e contribuir para a diminuição do número 

de pacientes em buscam dos serviços de maior complexidade. 

 As ações e intervenções de enfermagem, para 

prevenção de ITU em gestantes, que mais aparecem na 

literatura estudada, são as educacionais com ênfase na 

orientação fornecida pelo profissional enfermeiro, através da 

identificação dos problemas de enfermagem como: déficit de 

conhecimento sobre substancias irritativo, demora no 

esvaziamento da bexiga entre outros. E que as principais 

complicações maternas e neonatais destacadas são: pré-

eclâmpsia, anemia, coriamnionite neonatais, trabalho de parto 

prematuro, baixo peso ao nascer, óbito neonatal e restrição de 

crescimento intrauterino. 
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Com o propósito de se alcançar e promover resultados 

positivos nos serviços de saúde á mulher gestante é 

imprescindível o desenvolvimento de interdisciplinaridade e 

estratégias multiprofissionais que venham alencar melhorias na 

avaliação e tratamento da disfunção do assoalho pélvico, já que 

na gravidez ocorre modificações hormonais e anatômicas tendo 

efeito na musculatura perineal, e sintoma comum associado á 

gestação a Incontinência Urinária (IU), afetando a maioria das 

mulheres grávidas e aumento no número de micções que surgi 

como os primeiros sintomas da gravidez, também como 

manifestações clínicas que podem aparecer quando há DAP.   

Além disso, cabe aos profissionais de saúde 

aprimorar a escuta ativa, fortalecer vínculos com as 

gestantes, garantir acesso a informações e aos métodos 

contraceptivos, e promover ações coletivas que auxiliem 

os adolescentes a lidarem com sua sexualidade, 

desenvolvam o autocuidado. Dessa forma, cabe reforçar as 

recomendações atuais direcionadas à assistência pré-

natal, dando maior ênfase às ações educativas para a 

promoção da saúde na gravidez. 

Apesar de haver políticas públicas a saúde da mulher em 

seu período gravídico e puerperal com intuito de proporcionar 

assistência humanizada e resolutiva, tal prática não é 

contemplada de forma equânime a nível assistencial, tornando 

então fragilidade do sistema de saúde por parte dos 

profissionais atuantes nos setores, sendo necessário chamar 

atenção para que se houver investimento na formação dos 

profissionais que prestam assistência as mulheres em qualquer 

fase de sua vida, esses possuíram condições modificadoras as 

práticas preexistentes em especial as que desvalorizam o 

cuidado integral e qualificado. 
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 Dessa forma, torna-se imprescindível a utilização da 

educação permanente destes profissionais sobre a relevância 

da infecção do trato urinário na gravidez, com enfoque nas 

potenciais repercussões negativas, e assim se incentivar a 

realização de uma gestação sem intercorrências clínicas. Outro 

fator relevante refere-se ao fato de ser restrito, estudos atuais 

sobre os aspectos que destacam as intervenções do 

profissional enfermeiro frente às ITU´s na gravidez, fato esse 

que chama atenção e sugere-se aos profissionais o 

desenvolvimento e  publicações que enfatizem a atuação da 

categoria  nesta temática, em especial no brasil. Assim, 

destaca-se a necessidade de realizar pesquisas que ampliem o 

escopo do conhecimento sobre o tema. 
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RESUMO: O climatério trata-se de uma fase biológica da vida 
da mulher e caracteriza-se como a transição do período 
reprodutivo para o não reprodutivo. Nessa fase há ocorrência 
de diversas mudanças, principalmente de ordem psicossocial, 
de relações familiares, afetivas, ocupacionais e sexuais, que 
influenciam a forma como ela vive e responde a estas 
mudanças em sua vida. Com isso, objetivou-se relatar a 
experiêcia da criação de um grupo de educação em saúde para 
mulheres que vivenciam o climatério e menopausa, com intuito 
de oferecer assistência de saúde voltada a estas. Trata-se de 
um relato de experiência vivenciado por alunos da graduação 
de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte durante o Estágio Curricular Supervisionado I, a partir da 
intervenção realizada em uma Unidade de Saúde da Família, 
localizada na zona norte de Natal, Rio Grande do Norte. 
Ocorreram duas reuniões, com atividades de orientação e 
voltadas para o enfrentamento e melhoria da qualidade de vida. 
Com esta intervenção,  as mulheres da comunidade que estão 
nesta fase da vida irão ter maior acesso a assistência de saúde 
integralizada,  informação sobre as mudanças e manifestações 
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que seu corpo apresenta, orientações sobre hábitos de vida 
saudável e como viver o climatério de forma mais leve. 
Palavras-chave: Climatério. Integralidade em saúde. Saúde da 
mulher. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O climatério trata-se de uma fase biológica da vida da 

mulher e caracteriza-se como a transição do período 

reprodutivo para o não reprodutivo, ocorrendo entre os 40 e 65 

anos. No climatério há uma diminuição das funções ovarianas, 

fazendo com que os ciclos menstruais se tornem irregulares, 

até cessarem por completo. Desta forma, um acontecimento 

importante nessa fase é a menopausa, que corresponde ao 

último ciclo menstrual, sem que este ocorra novamente nos 

próximos 12 meses, acontecendo, comumente, entre os 48 e 

50 anos de idade (BRASIL, 2008). 

Este momento da vida pode ser dividido em pré-

menopausa, iniciando-se, geralmente, após os 40 anos, 

caracterizando-se pela diminuição da fertilidade. A 

perimenopausa, definida por ciclos menstruais irregulares e 

alterações hormonais, se inicia dois anos antes da última 

menstruação e se estende até dois anos após. E a pós-

menopausa, que ocorre um ano após o último ciclo menstrual 

(BITENCOURT, 2011; PIECHA, 2018). 

Em 2015 a população feminina brasileira, de acordo com 

estimativas do DATASUS, totalizava mais de 100 milhões de 

mulheres, destas mais de 28,8 milhões corresponde a faixa 

etária entre 40 a 65 anos, significando que cerca de 29% das 

mulheres brasileiras estão na faixa etária correspondente ao 

climatério (BRASIL, 2015).  
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Uma mudança vem ocorrendo nos últimos anos e 

trazendo novas perspectivas à saúde do idoso, fenômeno esse 

denominado de feminilização do envelhecimento, umaa vez que 

as mulheres vivem, em média, 4,5 anos a mais que os homens. 

Neste contexto, destaca-se o desafio de criar estratégias que 

priorizem medidas de promoção da saúde visando a melhor 

qualidade e expectativa de vida (SOARES, 2018). 

 Nessa fase, há ocorrência de diversas mudanças, 

principalmente de ordem psicossocial, de relações familiares, 

afetivas, ocupacionais e sexuais, que influenciam a forma como 

ela vive e responde a estas mudanças em sua vida. Cada 

mulher responde de uma forma diferente as manifestações 

causadas pelo climatério, algumas não apresentam queixas, 

outras podem apresentar queixas diversificadas (BRASIL, 

2016). 

Do ponto de vista fisiológico, ocorrem diversas 

alterações nas funções ovarianas, com a diminuição contínua 

da produção de estrogênios e aumento das gonadotrofinas 

hipofisárias. Os ovários tendem a diminuir de tamanho. O 

estrogênio também é responsável pela manutenção do tecido 

vaginal e sua diminuição causa atrofia vulvo vaginal, redução 

da lubrificação e alterações na sensação vaginal. No entanto, 

após a menopausa, continua uma produção basal de hormônios 

necessários para o  equilíbrio endocrinológico e clínico 

(BRASIL, 2008; FERREIRA, 2015). 

As manifestações mais frequentes apresentadas pelas 

mulheres nesta fase são: o intervalo entre as menstruações 

diminuído ou aumentado, as menstruações podem ser 

abundantes e com maior duração, ondas de calor (fogachos), 

sudorese, calafrios, palpitações, cefaleia, tonturas, parestesias, 

insônia, perda da memória e fadiga, diminuição da autoestima, 
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irritabilidade, sintomas depressivos, dificuldade de 

concentração e memória, dificuldades sexuais e insônia 

(LOMÔNACO, 2015; BRASIL, 2016; VIEIRA, 2018). 

O climatério e a qualidade de vida neste período são 

diretamente influenciados pela visão que a mulher apresenta 

sobre a menopausa e o envelhecimento e da cultura que ela 

está inserida. Este pode coincidir com diversas mudanças na 

vida, como a saída dos filhos de casa, a diminuição da 

produtividade no trabalho, mudanças físicas, autoestima e 

mudanças na atividade sexual. A maioria das mulheres veem a 

fase do climatério de forma negativa (ALVES, 2015; 

LOMÔNACO, 2015; PIECHA, 2018). 

A mulher que está vivenciando o período do climatério 

sente os impactos deste momento refletidos nas relações 

sociais da vida conjugal, profissional e espiritual, assim como 

no contexto sociocultural e da família. Alguns estudos apontam 

que parte dessas mulheres sentem a necessidade de trabalhar 

ou antecipar a aposentadoria devido a influência das 

manifestações na rotina de trabalho (CARDOSO, 2017). 

As mulheres são maioria da população brasileira e as 

principais usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). Em uma 

perspectiva ampliada, saúde não significa apenas a ausência 

de doença ou o acesso a serviços de assistência, mas está 

diretamente ligada a condições de moradia e trabalho, hábitos 

de alimentação, lazer, relações sociais, autoimagem, dentre 

outros (BRASIL, 2008). 

Uma das alternativas para o alívio das manifestações 

ocorridas durante o climatério é a orientação médica no uso de 

terapia de reposição hormonal que diminuem os sintomas 

vasomotores, a insônia e a labilidade de humor nas mulheres 

sintomáticas. Entretanto, este método está associado ao risco 
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de Acidente Vascular Encefálico (AVE) e doenças 

tromboembólicas. Além disso, apresenta-se como uma terapia 

com enfoque meramente biológico e individualizado, não 

oferecendo uma terapêutica integral e holística (PARDINI, 

2014; OLIVEIRA, 2017).     

Diante das questões observadas, o trabalho teve como 

objetivo a criação de um grupo de educação em saúde para as 

mulheres que estão vivenciando o período do climatério/ 

menopausa, com o intuito de oferecer assistência de saúde 

voltada a estas, esclarecimento sobre essa fase da vida da 

mulher, ofertando atividades para melhoria da qualidade de 

vida, melhoria e fortalecimento da autoestima e autoimagem 

bem como o enfrentamento do climatério a partir da intervenção 

realizada por alunos da graduação de enfermagem e pelos 

profissionais da unidade de saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de experiência vivenciado por 

alunos da graduação de enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) durante o Estágio Curricular 

Supervisionado I, a partir da intervenção realizada em uma 

Unidade de Saúde da Família (USF), localizada na zona norte 

de Natal, Rio Grande do Norte (RN). 

 O estágio curricular supervisionado no curso de 

enfermagem oferece ao estudante a oportunidade de 

desenvolver habilidades e competências nos serviços de 

atenção básica à saúde. O estudante participa diariamente da 

agenda de trabalho do enfermeiro preceptor na unidade de 

saúde, podendo assim aplicar os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso. Além disso, desenvolver a capacidade de um 
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olhar crítico e ampliado, possibilitando identificar as demandas 

e  necessidades da população do respectivo território. 

A USF que foi lócus do estágio foi uma Unidade de 

Saúde da Família, que fica localizada no Bairro de Lagoa Azul, 

zona norte de Natal/RN, pertencente ao Distrito Sanitário Norte 

I e cobre um território que vivem atualmente 2.764 famílias e 

dispõe de duas equipes de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). 

De modo geral, o público atendido na unidade são 

famílias de baixa renda, onde a média do valor de rendimento 

mensal corresponde a 0,79 salários mínimos e a taxa de 

analfabetismo chega a cerca de 13%. O território coberto pela 

unidade não dispõe de tratamento de esgoto sanitário e 57,72% 

deste está disposto a céu aberto (NATAL, 2017). 

Mulheres de baixa renda, com pouca ou nenhuma 

escolaridade são as mais afetadas pelas dificuldades de 

enfrentamento no período climatérico, visto que o acesso a 

informação a serviços de saúde é limitado. Com isso, há uma 

necessidade de gerar estratégias diretamente voltadas a estes 

grupos sociais (SOARES, 2018).  

Na USF ocorre semanalmente uma manhã destinada à 

consulta de enfermagem voltada para saúde da mulher, onde a 

princípio, tinha como objetivo a consulta de mulheres que 

recebiam o resultado da Citologia Oncótica realizadas na 

própria unidade, seja ela do território da unidade ou fora de área 

coberta pela ESF. A partir dessas consultas, identificou-se a 

necessidade de criar uma estratégia voltada para mulheres no 

climatério, visto que há um grande quantitativo de usuárias da 

unidade que estão nessa fase e que traziam para as consultas 

suas queixas, incluindo manifestações físicas e diversas 

manifestações de origem psicológica e emocional. Geralmente, 
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são mulheres que tem em média de 40 a 60 anos e, na maioria 

dos casos, são donas de casa, de renda baixa, que residem 

com marido, filhos e netos e que são o elo principal da família. 

Na consulta de enfermagem à mulher, o enfermeiro tem 

a possibilidade de ouvir as demandas trazidas por estas, 

esclarecer dúvidas e dar as devidas orientações para uma 

experiência saudável do climatério. Entretanto, é necessário 

fortalecer a atuação da Enfermagem neste contexto 

considerando a assistência de forma holística e oferecendo-as 

um cuidado mais humanizado (PIECHA, 2018).  

Para melhor atender as demandas trazidas pelas 

mulheres, foi realizado num primeiro momento o planejamento 

das atividades para definir um cronograma, em conjunto com a 

enfermeira preceptora e com os demais profissionais das 

equipes de saúde da unidade, determinando datas e horários a 

ser realizadas a primeira e a segunda reunião do grupo. Em 

seguida, buscou-se estratégias para convidar de forma atrativa, 

visando uma adesão satisfatória do público alvo em questão.  

As mulheres foram convidadas para o grupo por meio da 

consultas de enfermagem, médica e odontológica, da 

realização do exame preventivo e das atividades de educação 

em saúde, buscando sempre expor os objetivos da criação do 

grupo e as atividades propostas. Foi também divulgado por 

meio de cartazes fixados nos quadros da unidade. 

A primeira reunião foi devidida em três momentos, o 

primeiro foi de apresentação e para este foi utilizado a dinâmica 

da teia, onde a primeira a dar início deveria segurar a ponta de 

um rolo de barbante, se apresentar para as demais e falar um 

pouco sobre si e sobre suas histórias de vida. Esta permaneceu 

segurando a ponta e entregou o rolo de barbante a outra 

integrante e assim sucessivamente. Ao final formava-se uma 
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teia no meio da sala e a partir desta iniciou-se um dialogo sobre 

as semelhanças de experiências vividades entre elas.  

O segundo momento se deu por meio de uma conversa 

sobre o climatério e menopausa, com uma abordagem voltada 

para educação em saúde, fazendo uso de métodos mais 

simplificados e acessíveis.  

E por fim, foi realizada uma dinâmica para fortalecimento 

da autoestima, onde no fundo de uma caixa com tampa tinha 

um espelho. Foi explicado que dentro da caixa existia a imagem 

de uma pessoa muito especial. A caixa passou na mão de cada 

uma, onde elas deveriam abrir e citar as qualidades da pessoa 

que elas estavam vendo, no caso, o reflexo delas próprias. Ao 

término dessa rodada, as mesmas foram estimuladas a falar 

sobre como se sentiram com a dinâmica. 

A segunda reunião foi dividida também em três 

momentos, no primeiro foi realizado alguns minutos de 

meditação, onde havia som ambiente e pouca luminosidade 

para proporcionar um espaço de relaxamento. Todas foram 

orientadas a ficarem sentadas em silêncio e respirar de forma 

lenta e profunda.  

O segundo momento foi destinado ao compartilhamento 

de experiências do climatério vivenciadas por elas, com isso 

houve mais uma vez o enfoque na educação em saúde pois 

permitiu o esclarecimento de dúvidas e falar sobre mitos e 

verdades acerca desta fase da vida. 

O terceiro momento foi voltado para descontração e 

interação entre as mulheres, onde elas se dividiram em duplas, 

tocou-se uma música e elas deveria dançar em pares, quando 

a música pausasse, todas deveriam trocar de dupla e 

prosseguir com a dança. 
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Por questões éticas, serão apresentadas apenas fotos 

que não contém as imagens das mulheres que participaram das 

reuniões do grupo para preservar as participantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira reunião ocorreu no dia 28 de novembro de 

2018, no Instituto Fé e Alegria, que fica próximo a USF. 

Participaram um total de 17 mulheres em idade de 39 a 77 anos 

e estavam presentes os médicos, dentistas e enfermeiras de 

ambas as áreas e alguns agentes de saúde. A segunda reunião 

ocorreu no dia 12 de dezembro de 2019, no mesmo local  e 

participaram 12 mulheres com idades de 39 a 66 anos, os 

profissionais da unidade também estiveram presentes.  

Os grupos de educação em saúde configuram-se como 

um espaço de comunicação e de aprendizado, mas também 

como uma rede de apoio e auxílio ao enfrentamento das 

mudanças vivenciadas pelas mulheres no climatério, uma vez 

que tem o intuito de unir conhecimentos, experiências e 

habilidades a fim de abranger aspectos biológicos, psicológicos, 

emocionais e sociais como um conceito integral em saúde, 

colaborando para a resolução dos problemas (SILVA, 2016). 

 

Figura 1. Mural com o nome dado ao grupo pelos profissionais 
da unidade, Natal-RN, 2018. 
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Fonte: Os autores, 2018. 

Figura 2. Cartaz produzido pela enfermeiranda para indicar o 
espaço da reunião, Natal-RN, 2018. 

 
Fonte: Os autores, 2018 
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Foi preparado um espaço que fosse o mais 

aconchegante possível e que as mulheres pudessem se sentir 

confortáveis e seguras em compartilhar suas dúvidas e 

experiências, sabendo também que seria uma lugar voltado não 

só para assistência em saúde, mas para encontrar apoio e 

incentivo nas busca pela melhoria da qualidade de vida. 

A atenção ao climatério e menopausa é um momento do 

cuidado que necessita ser reconhecido, tanto pelos 

profissionais de saúde, quanto pela própria mulher e por todos 

que convivem ao seu redor. Considerando os aspectos sociais 

da representação feminina, a mulher procura o serviço de 

saúde para cuidar dos seus filhos, maridos e pais, porém 

precisa cuidar de si (SOARES, 2018). 

Na primeira reunião, a dinâmica da teia teve como intuito, 

além de se apresentarem, a formação de uma rede de apoio 

entre elas. Possibilitou demonstrar que mesmo sendo pessoas 

distintas e com histórias de vida diferentes, sempre ia haver 

uma situação que ligasse uma a outra, seja pelo fato de estarem 

passando pelo período do climatério, por serem mães ou avós 

e representarem o elo mais fortes de suas famílias ou até 

mesmo por experiências de vidas parecidas. 

Na conversa sobre o climatério que ocorreu em seguida, 

foram discutidas situações vivenciadas pelas mulheres neste 

período, explanando os sinais e sintomas, tirando as dúvidas 

trazidas por elas (figura 2 e 3), além de apresentar medidas 

adequadas para enfrentar de forma mais leve essa fase, como 

a alimentação saudável e prática de exercícios físicos. Este 

também foi um momento de ouvir e compartilhar as 

experiências vividas por elas. 
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Figura 3. Abordagem sobre o climatério e menopausa no grupo 
de mulheres, Natal-RN, 2018. 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

Figura 4. Enfermeiranda e enfermeira preceptora da unidade 
esclarecendo as dúvidas trazidas pelas mulheres, Natal-RN, 
2018. 

 
Fonte: Os autores, 2018 
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Além da interrupção dos ciclos menstruais, as mulheres 

nesta fase podem apresentar outras condições que interferem 

diretamente na sua saúde, como o  aumento das taxas de 

colesterol, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, 

obesidade, distúrbios urinários, osteoporose dentre outras. 

Apesar destas não estarem ligados diretamente com o 

climatério, contudo, podem gerar sentimentos de insegurança e 

ansiedade. Isso mostra que o papel do profissional de saúde é 

ainda mais importante na busca por uma vida saudável 

(BRASIL, 2008). 

Alguns estudos demonstram que a educação em saúde 

promove a melhoria da qualidade de vida. Esta é essencial para 

mulheres climatéricas, pois orienta suas intervenções para a 

promoção da saúde, bem-estar e ainda manutenção das 

relações sociais. Entendendo essa importância, a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece que é 

atribuição de todos os membros da equipe de saúde realizar 

atividades de educação em saúde conforme planejadas e 

atendendo as necessidades do público alvo (PIO; OLIVEIRA, 

2014; FREITAS, 2016; BRASIL, 2017).  

A dinâmica da caixa com espelho instigou-as a olherem 

para as próprias qualidades, buscando o aumento da 

autoestima e melhorar da autopercepção. Ao final da 

dinâmica,  ressaltou-se a importância de termos admiração não 

somente pelas outras pessoas, mas devemos admirar a nós 

mesmas.  

Geralmente, esta fase da vida é vista como perda da 

juventude e chegada do envelhecimento pela mulher, com o 

surgimento de sintomas que podem comprometer a autoestima. 

As condições emocionais ligadas ao climatério acabam 

causando mais prejuízos do que os aspectos fisiológicos na 
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rotina da mulher, uma vez que elas se encontram em um 

momento de vulnerabilidade e mais propensas ao medo 

(BISOGNIN, 2015; VIEIRA, 2018). 

 Problemas com autoestima associado às próprias 

condições fisiológicas pela diminuição do estrógeno, como 

afinamento do epitélio vaginal, redução da lubrificação e 

alterações na sensação genital como ressecamento vaginal 

interferem na vida sexual da mulher. Com isso, o acolhimento e 

a escuta ativa a mulher pode favorecer a formação de vínculo e 

confiança, possibilitando o diálogo sobre a vida sexual (VIEIRA, 

2018). 

A meditação, realizada no início da segunda reunião, foi 

bem apreciada pelas mulheres, uma vez que, segundo elas, em 

suas vidas corridas de mulher, mãe/avó, profissional e dona de 

casa, não há tempo para um momento de relaxamento da 

mente. 

 A meditação foi incluída na Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares de Saúde (PNPIC) no Sistema 

Único de Saúde por meio da  Portaria nº. 849, de 27 de março 

de 2017 e que a destaca como alternativa para a redução do 

estresse e de fortalecimento emocional e mental, auxiliando no 

enfrentamento de dificuldades, capaz também de estimular o 

bem-estar e contribuir na capacidade de autocuidado à saúde 

(BRASIL, 2017; VISCARDI, 2018). 

O segundo momento, de tirar as dúvidas e desmistificar 

alguns mitos sobre climatério e menopausa foi de grande 

relevância, tendo em vista que o acesso a informação, para 

algumas mulheres, ainda é limitado, o preparo para esta fase, 

certamente, auxilia na adaptação e modifica conceitos 

errôneos, especialmente para aquelas mulheres que não 

aceitam de forma tranquila a chegada do fim do período 
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reprodutivo. Assim, explicar os processos fisiológicos, melhora 

o entendimento do seu próprio corpo e ajuda a ressignificar a 

visão sobre este acontecimento (LOMÔNACO, 2015; FREITAS, 

2016). 

É importante que os profissionais de saúde se atente 

para as mulheres que estão passando por este período, 

buscando sempre prestar assistência de forma integral e 

voltada à promoção da saúde, fornecendo informações e 

desmistificando essa fase, para que as mulheres não 

enxerguem o climatério de forma negativa, mas entendam que 

trata-se de um ciclo biológico e que elas podem sim vivenciar 

este momento com qualidade de vida (ASSUNÇÃO, 2017; 

PIECHA, 2018). 

Os terceiro momento da segunda reunião, que ocorreu a 

dinâmica da dança,  mostrou-se oportuno para o surgimento de 

laços e criação de vínculo entre elas, formando assim uma rede 

de apoio. Além disso, possibilitou muitas risadas e diversão 

entre as mulheres presentes.  

A dança é uma atividade que trás diversos benefícios e 

auxilia para uma melhor qualidade de vida. Essa prática 

incentiva as mulheres a terem mais motivação, melhora a 

autoestima e autoconfiança, fazendo com que elas se sintam 

mais livres e mais felizes com elas mesmas. Além disso, a 

dança influencia na sociabilidade, pois trabalha a memória, a 

criatividade e desinibição, contribuindo com a comunicação e 

aumento do ciclo de relacionamento (MARBÁ, 2016; 

BARANCELLI, 2016). 

 

CONCLUSÕES  
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Com este trabalho foi possível constituir um grupo de 

educação em saúde na Unidade de Saúde da Família com 

potencial para contribuir na assistência a estas mulheres e para 

fortalecer os grupos de apoio na comunidade. 

A participação dos profissionais de saúde foi 

fundamental para que a continuidade da proposta fosse 

assumida pela equipe, uma vez que o estágio supervisionado é 

uma atividade transitória para o estudante e que as ações 

propostas nesse momento precisam ir ao encontro dos anseios 

e possibilidades da equipe de saúde para que possam ter 

continuidade. Sendo assim, esse objetivo também foi alcançado 

uma vez que o grupo se mantêm reunindo-se mensalmente e 

se constituindo como espaço de escuta, compartilhamento e 

apoio mútuo para a vivência mais saudável e com qualidade do 

período do climatério e menopausa. 

O grupo está tendo sua continuidade com as enfermeiras 

da USF, e com isso as mulheres da comunidade que estão 

nesta fase da vida tem seu acesso a assistência de saúde 

integral ampliado, assim como mais informações sobre as 

mudanças e manifestações que seu corpo apresenta, 

orientações sobre hábitos de vida saudável e como viver o 

climatério de forma mais leve.  

A vivência durante o estágio supervisionado e com a 

intervenção proposta – a criação do grupo de mulheres no 

climatério/menopausa possibilitaram perceber que mesmo 

diante de inúmeros protocolos de assistência, em especial na 

atenção à mulher nas suas diversas fases da vida, é preciso de 

protagonismo para perceber as fragilidades do território, as 

necessidades reveladas durante as consultas de enfermagem 

para se instituir estratégias efetivas que possam provocar 
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mudanças na vida das pessoas e contribuir para sua qualidade 

de vida. 

Assim, as estratégias para atender a estas mulheres 

precisa superar a ênfase apenas nos aspectos reprodutivos e 

buscar assisti-las na sua integralidade, considerando os 

contextos sociais e emocionais que favorecem mudanças 

significativas nessa fase.  

Portanto, a formação de grupos terapêuticos voltados para 

o climatério é importante, uma vez que tornam-se ferramentas 

que auxiliam em um cuidado mais humanizado, sendo uma 

alternativa para o compartilhamento de experiências e um 

ambiente de apoio e de busca pela melhor qualidade de vida. 
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RESUMO: A musicoterapia dentre as diversas terapias 
complementares é uma das mais usadas, pois a mesma 
promove bem-estar físico e emocional na parturiente, 
principalmente quando se encontra em momento de tensão, 
favorecendo o equilíbrio emocional. Objetivando descrever os 
efeitos da musicoterapia durante o pré-parto e parto nos 
estudos científicos atuais através de uma revisão integrativa de 
literatura. Trata de um estudo com enfoque qualitativo, 
descritivo, tipo revisão integrativa de literatura cuja pesquisa foi 
realizada a partir da exploração nas bases de dados Medline, 
Biblioteca Virtual em Saúde, livraria online SciELO e Google 
Scholar. A amostra final foi composta por doze artigos 
científicos, selecionados pelos critérios de inclusão e exclusão 
previamente estabelecidos. Sendo, dois (16,6%) encontrados 
na base de dados BVS/Medline, oito (66,8%) no Google Scholar 
e dois (16,6%) na SciELO. As parturientes que iniciam a 
musicoterapia durante a gestação sentem-se calma, tranquila e 
acolhida em relação às que não realizam a terapia, sendo esses 
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sentimentos proporcionados pela música neste período de 
diversas alterações morfológicas e hormonais, onde mudanças 
ocorrem desde a primeira semana de gestação até o puerpério 
na mulher. Durante todo o período, a música traz a paciente e 
a equipe profissional um ambiente que facilita o acolhimento e 
torna-a protagonista da gestação, facilitando a relação pessoal 
e evitando situações de estresse e angústia. 
Palavras-chave: Musicoterapia. Gestação. Terapia 
complementar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O modelo assistencial obstétrico na atualidade ainda é 

demarcado por elevada demanda de medicalização e 

intervenções desnecessárias para acelerar o processo de parto, 

tornando-o altamente tecnológico, com uso em demasia de 

procedimentos e a presença de vasta equipe especializada, 

sem troca de saberes, tornando o parto um evento patológico 

(CAMARGO et al., 2019). Entretanto, o Ministério da Saúde 

(MS) através das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto 

Normal, incentiva o uso de métodos não farmacológicos para 

alívio da dor, dentre elas, podemos citar a musicoterapia como 

uma terapia complementar e integrativa. 

Cada mulher tem uma experiência individualizada em 

relação a dor no processo de parto, e esta é influenciada por 

fatores psíquicos e comportamentais, motivacionais, culturais 

(crenças) e fisiológicas. Esses determinantes compartilhados 

pelos familiares, amigos e até mesmo por profissionais podem 

ocasionar experiências negativas do parto, como a de que o 

parto é obrigatoriamente algo doloroso, gerando medo, 

angústia e ansiedade na parturiente (NETO et al., 2018). Diante 

o exposto, a musicoterapia dentre as diversas terapias 

complementares é uma das mais usadas, pois a mesma 
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promove bem-estar físico e emocional no indivíduo, 

principalmente quando este se encontra em momento de 

tensão, favorecendo o equilíbrio emocional (OLIVEIRA et al., 

2014).  A música apresenta-se na vida das pessoas desde a 

antiguidade, modificando-se através das gerações e das 

diferentes culturas. Ela é essencial para o indivíduo, afetando o 

comportamento e a fisiologia, sendo um importante fator para o 

desenvolvimento do nosso sistema cognitivo (RODRIGUES et 

al., 2018).  

 Por sua vez, a música tem diversos papéis, dentre eles, 

alegrar, lembrar algo, acalmar e diminuir as dores. Durante o 

trabalho de parto a estimulação auditiva causa um relaxamento 

na mulher, proporcionando o autocontrole da dor e diminuindo 

a ansiedade (MONTEIRO, 2017).  

Para o desenvolvimento do estudo foi indagada a 

seguinte questão norteadora: “Quais os efeitos da 

musicoterapia durante o pré-parto e parto?”. Face ao exposto, 

objetiva descrever os efeitos da musicoterapia durante o pré-

parto e parto nos estudos científicos atuais através de uma 

revisão integrativa de literatura.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata de um estudo com enfoque qualitativo, descritivo, 

do tipo revisão integrativa de literatura cuja pesquisa foi 

realizada a partir da exploração nas bases de dados Medline 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), 

Google Scholar, na biblioteca virtual BVS (Biblioteca Virtual em 

Saúde) e na livraria online SciELO (Scientific Eletronic Library 

Online). Foram usados os descritores: musicoterapia AND 

gestação. A partir dos achados foram adicionados os critérios 

de inclusão: artigos disponíveis, completos, dos últimos cinco 
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anos e nos idiomas inglês, espanhol e português e os critérios 

de exclusão: artigos indisponíveis, incompletos, que não 

condizem com a temática, repetidos, teses e monografias.  E 

após a aplicação dos critérios restaram 15 periódicos de alta 

relevância voltados para a musicoterapia que foram utilizados 

na produção da revisão, sendo avaliados de acordo com o estilo 

de estudo e sua correlação com o momento do pré-parto e 

parto, considerando o ano de publicação (2014-2019). 

 

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção do número de 

artigos identificados nas bases de dados, conforme descritores 

e limites estabelecidos. 

Quais os efeitos da musicoterapia no período do pré-parto e parto nas produções atuais? 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS/BIREME) - (MEDLINE, SCIELO, G. SCHOLAR) nº= 2072 

artigos. 

 
 

Base de dados 

selecionadas 

 

Descritores para 

a busca 

 

Análise dos 

Títulos e 

Resumos 

 

 
 

 

 

Foi desenvolvida uma tabela para instrumento de coleta 

de dados, na qual foi preenchida com cada artigo selecionado 

pelos critérios de inclusão da presente pesquisa, permitindo a 

Critérios de 

Exclusão 

BVS, MEDLINE, SCIELO, 

G. SCHOLAR 

“Musicoterapia” AND 

“Gestante” 

/“musictherapy” AND 

“pregnant” 

2072 Artigos 

Encontrados 

647 

artigos 
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obtenção de tais informações: (1) Procedência; (2) Autor (es); 

(3) Título; (4). Periódico, volume, número, página, ano; (5) 

Considerações. Os resultados foram expressos por 

representações e percentuais dos achados para a utilização na 

tabela.  

Tanto a análise quanto a relação dos dados extraídos 

dos artigos foram desenvolvidos descritivamente, possibilitando 

contar, observar, descrever e classificá-los, com o propósito de 

organizar o conhecimento gerado sobre a musicoterapia no pré-

parto e parto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra final da presente revisão foi composta por 

doze artigos científicos, selecionados pelos critérios de inclusão 

e exclusão previamente estabelecidos. Sendo, dois (16,6%) 

encontrados na base de dados BVS/Medline, oito (66,8%) no 

Google Scholar e dois (16,6%) na SciELO. A Tabela 1 

apresenta os resultados e especificações de cada um dos 

artigos. 

 

 Tabela 1. Artigos levantados nas bases de dados. 

Procedên

cia 
Autor(es) Título 

Periódico, 

Vol, Nº, Pág, 

Ano  

Consideraç

ões  

BVS 

ARAÚJO, 

A.S.C.; CO 

RREIA, A. 

M.; RODR 

IGUES, 

D.P.; LIMA, 

L.M.; GON 

ÇALVES, 

S.S; VIA 

Métodos não 

farmacológi-

cos no parto 

domiciliar. 

Revista de 

Enfermagem 

da UFPE on- 

line, Recife, 

v. 12, n. 4, p. 

1091-6, abr. 

Analisou os 

métodos não 

farmacológi-

cos de alívio 

da dor no 

parto domici- 

liar, 

auxiliando no 

conforto e 
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NA, A.P.S. diminuição 

da 

ansiedade, 

me- do, 

aflição da 

parturiente. 

SciELO 

CAVALCA

NTI, A.C. 

V.; HENR 

IQUE, A.J.; 

BRASI L, 

C.M.; GA 

BRIELLON

I, M.C.; BA 

RBIERI, M. 

Terapias     

complemen-

tares no 

trabalho de 

parto: en- 

saio clínico 

randomizado

. 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem

, Porto 

Alegre, v. 40, 

ed. 

20190026.  

2019. 

Avaliou o 

efeito do 

banho 

quente de 

chuveiro e 

exercício 

perineal com 

bola suíça 

isolados e de 

forma com- 

binada, 

sobre a 

percepção 

da dor, 

ansiedade e 

progressão 

do trabalho 

de parto. 

BVS 

CAMARG

O, C.M.; 

VAZ, 

L.G.S.; O 

LIVEIRA, 

S.A.; COS 

TA, C.S.C. 

A eficácia 

dos mé- 

todos não 

farmacológi-

cos apli- 

cados pelo 

enfermeiro 

obstetra no 

alívio da dor 

do trabalho 

de parto. 

 

Revista 

Científica da 

Escola 

Estadual de 

Saúde Pú- 

blica Goiás 

“Cândido 

Santiago”, v. 

5, n. 2, p. 64-

75. 2019. 

Verificou a 

importância 

do 

enfermeiro 

obstetra na 

aplicação da 

musicoterapi

a, 

ressaltando a 

sua eficácia 

não 

farmacológic

a na 

assistência 

as 

parturientes. 
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Google 

Scholar 

CARVALH 

O, 

Eduarda. 

Fundamen-

tação de um 

programa de 

musicotera-

pia no pré- 

natal. 

Internatio- 

nalJournalof 

Deve- 

lopmentalan

d Edu- 

cationalPsyc

holo- gy. 

INFAD 

Revista de 

Psicología, v. 

1, n. 1. 2018. 

Avaliou a 

musicoterapi

a no acom- 

panhamento

da gravidez e 

da 

preparação 

para o nasci- 

mento, 

descrevendo 

o funcio- 

namento de 

um programa 

pioneiro de 

musicoterapi

a pré-natal 

dirigido a 

casais 

grávidos a 

partir das 22 

semanas de 

gestação. 

Google 

Scholar 

DIAS, R.S.; 

VIEIRA, 

H.W.D. 

Práticas 

assistenciais 

no pré-parto, 

parto e pós-

parto 

imediato: 

experiência 

de umaen- 

fermeira 

residente em 

obstetrícia. 

Revista de 

Divulgação 

Científica 

Sena Aires, 

v. 8, n. 3, 

p.348-355, 

10 jul. 2019. 

Descreveu 

as atividades 

aplicadas na 

prática assis- 

tencial do 

enfermeiro 

residente na 

assistência 

ao pré-parto, 

parto e pós-

parto 

imediato 

durante as 

atividades 

práticas do 

Programa de 

Residência 

Multiprofissio
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nal em Saúde 

e Área Profis- 

sional em 

Saúde 

Enfermagem 

Obstétrica do 

Hospital 

Universitário 

Getúlio 

Vargas, da 

Universidade 

Federal do 

Amazonas. 

Google  

Scholar 

GATTI, 

M.F. Z.; 

LEÃO, E. 

R.; SIL VA, 

M.J.P.; 

AQUI NO, 

C.R. 

Perfil da 

utilização 

das terapias 

alternativas/ 

complemen-

tares de 

saúde de 

indivíduos 

oriundos do 

sistema 

complemen-

tar de saúde. 

Cadernos de 

Naturologia e 

Terapias 

Complemen-

tares, v. 4, n. 

6, p. 29-35. 

2015. 

Observou o 

perfil de 

utilização das 

terapias 

alternativas e 

complemen-

tares em um 

hospital 

privado na 

cidade de 

São Paulo - 

SP. 

Google 

Scholar 

MARTÍNS, 

J.T. 

Canto pré-

natal: 

alquimias 

sonoras para 

gestantes. 

OuvirouverU

berlândi-a, v. 

13, n. 2, p. 

630- 643. 

Dez. 2017. 

Avaliou o 

canto 

durante a 

gestação. Os 

benefícios da 

música e do 

canto 

durante o 

pré-natal, 

focando na 

audição do 

feto no ventre 

e na escuta 

da gestante. 
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Google 

Scholar 

MONTEIR

O, V.C.M.; 

SANTOS, I. 

I.; CARV 

ALHO, J.F.; 

MORAIS, 

J.M.O. 

A musi- 

coterapia 

frente as 

alterações 

emocionais 

da ges- 

tação, parto 

e puerpério: 

uma prática 

da equipe de 

enfermagem. 

Editora Re- 

alize. Anais 

do I 

Congresso 

Nacional de 

Prática 

Integrativa e 

Complemen-

tares em 

Saúde. Natal 

- RN, v. 1. 

2017.   

Avaliou a 

musicotera-

pia como 

recurso 

complemen-

tar ao cuidar 

em 

enfermagem 

como um 

método de 

linguagem e 

meio de 

expressão 

não verbal 

que facilita a 

comunicação 

e a relação 

interpessoal 

durante o 

período de 

gestação.  

Google  

Scholar 

OLIVEIRA, 

M.F.; 

OSELA 

ME, G.B.;  

NEVES, 

E.B.; OLIV 

EIRA, E.M. 

 

Musicoterapi

a como fer- 

ramenta 

terapêutica 

no setor da 

saúde: uma 

revisão 

sistemática. 

Revista da 

Universidade 

Vale do Rio 

Verde,v. 12, 

n. 2, p.871-

878, 15 dez. 

2014.  

Avaliou a 

musicoterapi

a nas espe- 

cialidades do 

setor da 

saúde, sendo 

elas: 

ginecologia, 

nefrologia, 

obstetrícia e 

neonatologia, 

otorrinolarin-

googia, 

cardiologia e 

neurologia. A 

aplicabilidad

e da música 

como fer- 

ramentatera- 
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pêutica e 

seus 

benefícios 

nos 

pacientes de 

cada espe- 

cialidade. 

SciELO PEREIRA, 

R. M.; 

FONSEC 

A, G.O.; 

PEREIRA, 

A. C. C.C.; 

GONÇ 

ALVES, G. 

A.; 

MAFRA, R. 

A.  

 

Novas 

práticas de 

atenção ao 

parto e os 

desafios 

para a hu- 

manização 

da assistên-

cia nas 

regiões sul e 

sudeste do 

Brasil. 

Ciência & 

Saúde 

Coletiva, v. 

23, n. 11, p. 

3517-35 24. 

2018. 

Forneceu um 

panorama a- 

cerca das 

diferentes 

práticas 

assistenciais 

humanizadas

, volta- das à 

gestação e 

ao parto, 

realizadas 

nas regiões 

sul e sudeste 

do Brasil. 

 

Google  

Scholar 

RODRIGU

E S, D.I.S.; 

FÓ FANO, 

G.A.; BAR 

REIRO S, 

L.L.; COU 

TO, C.S. 

F.;VIEIRA, 

C.F.; OLIV 

EIRA, M.A. 

A.C.  

A utilização 

da 

musicoterapi

a na 

assistência 

ao pre- 

maturo 

internado em 

unidade de 

terapia 

intensiva 

neonatal: 

uma revisão 

bibliográfi- 

ca. 

Revista Cien- 

tíficaFagoc 

Saúde, v. III, 

p. 67-73. 

2018. 

Avaliou a 

musicoterapi

a como 

opção para 

amenizar o 

estresse do 

neonato pre- 

maturo 

durante a 

hospitaliza-

ção em 

unidade de 

terapia inten- 

siva 

neonatal. 
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O processo de parto é influenciado pelo envolvimento de 

alguns hormônios, a ocitocina tem o papel na contratilidade 

uterina, o que ocasiona as dores e o estresse emocional. 

Entretanto o organismo libera um analgésico natural, conhecido 

como endorfina, que promove o bem-estar e conforto na 

parturição. Mas no momento do período expulsivo, com a 

Google  

Scholar 

SILVA, 

P.C. S.; 

NOGUE 

IRA,C.M.; 

OLIVEIRA, 

L. F.; 

FREIT AS, 

E.A.M.  

O significado 

da música 

para 

puérperas 

acerca da 

vivência no 

pré-parto. 

Revista 

Família, 

Ciclo de Vida 

e Saúde no 

Contexto 

Social, v. 7, 

n. 3, p. 331- 

337. 2019. 

Analisou o 

significado 

da música 

para 

puérperas 

acerca da 

vivência do 

trabalho de 

parto em um 

hospital 

situado na 

região do 

Triângulo 

Mineiro. 

Scielo CAVALCA

NTI, A.C. 

V.; HENR 

IQUE, A.J.; 

BRASI L, 

C.M.; GA 

BRIELLON

I, M.C.; BA 

RBIERI, M. 

Terapias     

complemen-

tares no 

trabalho de 

parto: en- 

saio clínico 

randomizado 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem

, Porto 

Alegre, v. 40, 

ed. 

20190026.  

2019. 

Avaliou o 

efeito do 

banho 

quente de 

chuveiro e 

exercício 

perineal com 

bola suíça 

isolados e de 

forma com- 

binada, sobre 

a percepção 

da dor, 

ansiedade e 

progressão 

do trabalho 

de parto. 
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distensão e deslocamento do assoalho pélvico e períneo, os 

estímulos dolorosos por sua vez aumentam, demarcando o 

processo final do parto (CAVALCANTI et al., 2019).  

Em razão disso o modelo de assistência obstétrica no 

Brasil deve ter um olhar holístico para as práticas 

complementares e integrativas que agregam um maior apoio 

emocional para cada parturiente. A sensação de relaxamento 

produzida pela música no trabalho de parto faz com que os 

momentos das contrações uterinas sejam mais suportáveis, 

devido ao estímulo agradável em diferentes áreas cerebrais, 

reduzindo significativamente o estresse no decorrer do parto 

(CAMARGO et al., 2019). 

A música promove sentimentos e sensações de alegria 

que podem reduzir a tensão e o medo na hora do parto, 

resultando em interação entre a parturiente e os profissionais. 

Através do uso da intencionalidade juntamente com os 

harmônicos da voz, vários locais do cérebro podem ser 

estimulados, causando a liberação de neurotransmissores 

poderosos como a melatonina e as endorfinas (substâncias 

naturalmente criadas) no sangue e outras químicas ainda a 

serem descobertas, atuando de maneira eficaz na redução da 

dor (CARVALHO, 2018).  

De início o feto consegue escutar apenas os sons do 

ambiente interno do corpo da mãe, como as batidas do coração, 

atividade das vísceras e aparelho digestório, entre outros. Com 

o avançar das semanas ele consegue captar os ruídos 

externos, a voz humana que é um dos principais sons que o 

bebê ouve, particularmente a voz cantada. Portanto, essas 

melodias pronunciadas pelos pais proporciona o conforto intra-

uterino do bebê e estimula a comunicação entre os agentes 

envolvidos desde a gestação (PIMENTEL et al., 2018). 
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O emprego da musicoterapia pode ocorrer por diferentes 

formas, a escuta ativa que acontece através da música tocada 

ao vivo, utilizando apenas instrumentos ou/e com a presença 

da voz e com a participação do cliente; a passiva ocorre através 

de reprodução de gravações musicais ou da voz e sons 

instrumentais na qual o paciente fica apenas observando, 

muitas vezes empregado aqueles pacientes sem mobilidade e 

impossibilitados de realizar algum estímulo; e a combinada com 

a utilização de ambas as escutas, ativa e passiva, durante a 

terapia musical (RODRIGUES et al., 2018). Durante a 

musicoterapia pode-se usufruir dos elementos da música como 

a melodia, o som, a harmonia e o ritmo. Aplicando as 

frequências de onda e sons sonoros com qualidade, 

considerando-se o limite, o volume e o tempo confortável para 

a parturiente para que a terapia seja precisa e acarrete nos 

benefícios psicológicos e fisiológicos. Além disso, é 

interessante que exista o plano terapêutico com o tempo de 

exposição, os horários, o volume específico, o desenvolvimento 

da terapia desde o pré-parto ao parto, os progressos 

alcançados, se houve inserção de outra terapia complementar, 

a opinião da parturiente diante da terapia, e se necessário, a 

reformulação da musicoterapia (RODRIGUES et al., 2018). 

A partir da 20º semana de gestação acontece o 

desenvolvimento da audição e do sistema nervoso central. 

Sendo assim, o feto escuta os ruídos exteriores atenuados pela 

parede abdominal e pela interface entre o meio aéreo e o meio 

líquido, entre esses sons, a batida do coração da mãe é 

predominante. Logo, a musicoterapia pode ser captada ainda 

no intra-útero, acalmando-o e o estimulando a absorção do som 

(MARTÍNS, 2017). 

Na gravidez, no parto e durante o nascimento do bebê, 

a gestante e o recém-nascido serão influenciados em ambos os 
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processos pela organização e práticas realizadas pelos 

profissionais do serviço de saúde que os assiste sendo de 

extrema importância condutas que predominem a humanização 

de acordo com a Política Nacional de Humanização, desde o 

acompanhamento precoce do pré-natal ao primeiro ano do 

recém-nascido, da Unidade Primária de Saúde ao Serviço 

Hospitalar, tornando o serviço de saúde mais satisfatório e livre 

de risco (DIAS; VIEIRA, 2019).  

Monteiro et al. (2017) percebeu que durante o período de 

pré-parto ao puerpério, as mulheres apresentam maiores 

incidências de transtornos emocionais, precisando de atenção 

especial e de terapias complementares e integrativas, 

especialmente a musicoterapia, sendo uma aliada da 

parturiente, promovendo a  exteriorização das potencialidades, 

favorecendo a expressão de emoções e promovendo o 

desenvolvimento da criatividade e ao mesmo tempo, 

acrescentando novas perspectivas na vida, diante da 

autoestima fornecida pelas conexões cerebrais que a música 

proporciona.  

As parturientes que iniciam a musicoterapia durante a 

gestação sentem-se calma, tranquila e acolhida em relação às 

que não realizam a terapia, sendo esses sentimentos 

proporcionados pela música neste período de diversas 

alterações morfológicas e hormonais, onde mudanças ocorrem 

desde a primeira semana de gestação até o puerpério na 

mulher. Durante todo o período, a música traz a paciente e a 

equipe profissional um ambiente que facilita o acolhimento e 

torna-a protagonista da gestação, facilitando a relação pessoal 

e evitando situações de estresse e angústia (SILVA et al., 

2019). 

Araújo et al. (2018) concluiu em seu estudo que a 

utilização das terapias complementares e integrativas como a 



MUSICOTERAPIA NO PRÉ-PARTO E PARTO 

541 
 

musicoterapia, massagens, deambulação e aromaterapia, 

permitem as parturientes vivenciar a sua autonomia sobre o 

corpo, protagonismo e satisfação, inibindo os estímulos que 

tornam o parto estressante, permitindo-a suportar a dor.  

Durante o período de pré-parto e parto, a musicoterapia 

pode ser associada a outras terapias complementares, 

melhorando o momento do parto. São elas: agachamentos, 

acupressão, auriculoterapia, acupuntura, aromaterapia, banhos 

quentes ou mornos, banquinho U (cavalinho), cromoterapia, 

deambulação, massagens relaxantes nos pés, região pélvica e 

na coluna cervical, oferta de líquidos (sucos, chás e água) e 

redução da luz ambiente (CAVALCANTI et al., 2019; SANTOS 

et al., 2015; DIAS; VIEIRA, 2019). 

A associação da musicoterapia com outra terapia 

complementar favorece consideravelmente o alívio do estresse, 

da ansiedade, na promoção do relaxamento, na dilatação 

cervical, na compressão do assoalho pélvico e na redução do 

tempo de pré-parto e parto, evitando medidas farmacológicas e 

o tempo de internação, além de impedir que ocorra o isolamento 

social da gestante (DIAS; VIEIRA, 2019). 

A música demonstrou influenciar a frequência cardíaca 

no estudo de Oliveira et al. (2014) por interagir no sistema 

cardiovascular, induzindo a liberação de dopamina no sistema 

estriatal que está envolvido na regulação autônoma, 

melhorando a variabilidade cardíaca das pacientes. Além disso, 

avaliou-se a musicoterapia em pacientes hipertensos de ambos 

os sexos, resultando em melhora significativa no controle da 

pressão arterial e na qualidade de vida, após doze semanas 

realizando a musicoterapia. Portanto, parturientes que são 

hipertensas podem utilizar a musicoterapia durante toda a 

gestação para ajudá-la a manter seus níveis de pressão arterial 
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normais, principalmente para prevenir a pré-eclâmpsia durante 

a gestação. 

Já no estudo de Pereira et al. (2018) observou-se que os 

acompanhantes sentem-se acolhidos e relatam que a hora do 

parto com a presença da música faz com que esse momento 

seja ainda mais especial, facilitando apoiar a parturiente na hora 

do parto. Também notou-se que as terapias complementares 

aliadas ao pré-natal adequado minimizam a possibilidade da 

cirurgia cesariana, evitando que a gestante e o bebê sofram 

intercorrências negativas associadas a esse procedimento. 

Além disso, estas terapias promovem a humanização do parto 

e nascimento, garantido a saúde e os direitos das mulheres e 

seus recém-nascidos.  

A musicoterapia promove efeitos diversos nas 

parturientes, sendo benéficos durante o momento do pré-parto 

e parto, como descrito na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Efeitos produzidos pela musicoterapia durante o pré-

parto e parto. 

Efeito Título Artigo 

Alívio da tensão A eficácia dos métodos não 

farmacológicos aplicados pelo 

enfermeiro obstetra no alívio da 

dor do trabalho de parto. 

Aumenta a liberação de 

endorfina 

Terapias complementares no 

trabalho de parto: ensaio clínico 

randomizado. 

Baixo índice de desenvolver 

depressão pós-parto 

A musicoterapia e a música na 

medicina como terapia adjuvantes 

no âmbito da obstetrícia: uma 

revisão biblio- gráfica. 
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Controle dos ritmos cardíacos Musicoterapia como ferramenta 

terapêutica no setor da saúde: 

uma revisão sistemática. 

Diminui o tempo de pré-parto, 

induzindo o nascimento 

Práticas assistenciais no pré-

parto, parto e pós-parto imediato: 

experiência de uma enfermeira 

residente em obstetrícia. 

Diminuição da percepção da 

dor da parturição 

A eficácia dos métodos não 

farmacológicos aplicados pelo 

enfermeiro obstetra no alívio da 

dor do trabalho de parto. 

Melhora a capacidade 

respiratória  

Fundamentos de um programa de 

musicoterapia no pré-natal. 

Prazer e bem-estar A utilização da musicoterapia na 

assistência ao prematuro 

internado em uma unidade de 

terapia intensiva neonatal: uma 

revisão bibliográfica. 

Promove a humanização do 

pré-parto e parto 

Novas práticas de atenção ao 

parto e os desafios para a 

humanização da assistência nas 

regiões sul e sudeste do Brasil. 

Reduz o isolamento social Práticas assistenciais no pré-

parto, parto e pós-parto imediato: 

experiência de uma enfermeira 

residente em obstetrícia. 

Relaxamento muscular O significado da música para 

puérperas acerca da vivência no 

pré-parto. 

Redução da ansiedade A musicoterapia e a música na 

medicina como terapia adjuvantes 

no âmbito da obstetrícia: uma 

revisão bibliográfica. 
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Redução do estresse A eficácia dos métodos não 

farmacológicos aplicados pelo 

enfermeiro obstetra no alívio da 

dor do trabalho de parto. 

Tranquilizante e sensação de 

calmaria 

O significado da música para 

puérperas acerca da vivência no 

pré-parto. 

 

 No conjunto das produções analisadas, fica evidente a 

contribuição dos estudos a respeito da musicoterapia durante o 

pré-parto e parto, pois a análise dos materiais permitiu verificar 

os benefícios e efeitos da musicoterapia diante do momento de 

pré-parto e parto, fornecendo vantagens para todos os 

envolvidos neste processo, principalmente nas parturientes. 

CONCLUSÕES 

Pôde-se constatar em todos os estudos analisados, a 

musicoterapia trouxe efeitos positivos pois esta fornece 

benefícios para as parturientes diante do pré-parto, parto e 

puerpério imediato.  

Durante a assistência ao processo de parturição é de 

extrema necessidade a utilização de métodos não 

farmacológicos como a musicoterapia, por serem mais seguros, 

evitar intervenções desnecessárias por parte da equipe 

obstétrica, aliviar a tensão, a dor e depressão pós-parto, 

proporcionando o bem-estar e maior satisfação no puerpério, 

diminuindo o estresse e ansiedade, confirmando então seus 

efeitos positivos durante a gestação.   
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Resumo: Esse trabalho teve como objetivo realizar um 
levantamento dos casos de hemorragia pós-parto no Brasil, 
elucidando o tempo de internação hospitalar, o gastos por 
paciente e número de óbitos maternos por região brasileira. 
Métodos: As análises foram de caráter descritivo utilizando o 
banco de dados DATASUS entre os meses de Maio e Agosto 
de 2019, onde foram coletados dados relacionados com o tema 
entre o período de Janeiro de 2010 à Junho de 2019.  
No Brasil foram 599 mil casos de HPP, maior parte na região 
Sudeste 38% (7.752 mil), e em relação a média de tempo de 
internação hospitalar foi de 2,6 dias em média, tendo o 
Nordeste uma média de 3 dias. O gasto médio por internação 
no país foi de R$ 427,75 reais, apresentando o Sudeste com 
um maior quantitativo por internação de R$ 519,61 reais. No 
período pesquisado ocorreram 203 óbitos maternos por HPP, 
responsável por uma taxa de mortalidade de 0,99%. A maioria 
dos casos notificados (33,3%) ocorreu no setor público, 24,2% 
no setor privado e 42,5% foram considerados com o ignorado. 
A incidência de casos de HPP no Brasil é elevada, o que 
promove não só aumento no tempo de internação e nos gastos 
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públicos, mas eleva consideravelmente a taxa de mortalidade 
materna. 
Palavras-chave: Hemorragia pós-parto. Morte materna. Saúde 
pública. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A gestação é uma época na vida da mulher em que 

intensas mudanças irão ocorrer e no qual diversos processos 

fisiológicos acontecem tanto no âmbito social, psicológico e 

emocional (COUTINHO et al., 2014). O período gestacional é 

marcado por modificações fisiológicas no corpo da mulher 

englobando por exemplo, os sistemas respiratório, endócrino e 

cardiovascular (BARACHO, 2014). Essas mudanças 

acontecerão também durante o trabalho de parto, e alterações 

anormais nesse período podem causar intercorrências que 

colocam a saúde da mãe e/ou bebê em risco. 

Em países desenvolvidos como o Canadá e os Estados 

Unidos a taxa de mortalidade materna envolve cerca de 10 a 20 

óbitos maternos para cada 100.000 nascidos vivos, enquanto 

no Brasil elas têm o valor de 72,3 e em países como a Colômbia 

e o Equador os números chegam a mais de 90 óbitos a cada 

100.000 nascidos vivos. Nos países em desenvolvimento, as 

principais causas compreendem os transtornos hipertensivos, 

sepse, partos obstruídos, complicações relacionadas a abortos 

clandestinos e hemorragia pós-parto (HPP) (ANDRADE, 2016). 

Foi observado no Brasil que no período de 1997 a 2009 

tiveram 3609 mortes maternas associadas à hemorragia, das 

quais 41% foram causadas por HPP. O quadro hemorrágico é 

uma das cinco principais causas de morte materna e também a 

segunda mais comum de internamento nas Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI) obstétricas e perde apenas para as 
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síndromes hipertensivas. Além disso, grande parte das mortes 

ocorreu pelo desconhecimento de casos que são 

potencialmente graves, além da estrutura inadequada dos 

serviços de saúde como por exemplo, o acesso limitado a 

bancos de sangue (ANDRADE, 2016). 

A HPP é definida como perda sanguínea de 500 mL após 

um parto via vaginal ou 1000 ml após uma cesárea, a qual 

alguns autores caracterizam também como qualquer 

quantidade de perda sanguínea que leva a uma instabilidade 

hemodinâmica materna (ANDRADE, 2016; LOMBARDO, 

2016).  

A hemorragia pós-parto pode ser classificada em primária 

e secundária. A primária acontece nas primeiras 24 horas 

depois do nascimento e geralmente ocorre devido à atonia 

uterina. Já a hemorragia secundária denominada também como 

tardia, ocorre entre 24 horas e 6 semanas após o início do 

período puerperal, associada à retenção de restos placentários 

e se manifesta, frequentemente, na segunda semana de 

puerpério (LIMA, 2019). 

A “Regra dos 4-T” é usada para determinar as causas de 

HPP, sendo eles, o Tono, o Trauma, o Tecido e a Trombina.  A 

atonia uterina é a causa mais comum de HPP, seguida por 

trauma (lacerações do canal de parto, hematoma, rotura, 

inversão uterina), tecido (placenta retida e placenta acreta) e 

trombina (coagulopatias) (DELANEY, 2016).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(2014), a HPP é a principal causa de mortalidade materna em 

países de baixa renda e a causa primária de quase um quarto 

de todas as mortes maternas no nível global. O aprimoramento 

da assistência em saúde para mulheres durante o parto para 

prevenir e tratar a HPP é uma etapa essencial para a 

concretização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
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com o objetivo de reduzir a carga global da HPP através da 

implementação sustentável de intervenções eficazes. 

No decorrer do acompanhamento pré-natal podem ser 

observadas algumas circunstâncias que são fatores de risco 

para HPP, sendo elas o aumento excessivo do líquido 

amniótico, casos de gestação gemelar e macrossomia fetal, 

essas situações podem levar a uma hiperdistensão uterina 

causando uma atonia uterina, como também podem ser 

detectadas condições que comprometam o processo de 

contração e retração do útero, como a presença de miomas 

uterinos, queda na quantidade de proteína no sangue, 

multiparidade alta, obesidade, antecedentes obstétricos de 

hemorragia pós-parto e idade materna acima de 35 anos 

(BERENSTEIN, 2008).  

Num estudo realizado por Marshall e colaboradores 

(2018) foi observado que entre os partos que tiveram HPP como 

intercorrência, 76,6% foram devidos à atonia uterina e 23,4% a 

quadros não tônicos  

Existem também situações associados ao parto que 

podem levar a HPP como trabalho de parto prolongado, 

induzido ou precipitado, placenta prévia, ruptura uterina e 

remoção manual da placenta (DIAS et al., 2015; HOFMEYR, 

2016). 

Soares e colaboradores (2017) em seu estudo observou 

que a maior parte dos óbitos maternos no Brasil se dá por 

causas evitáveis, como as doenças hipertensivas e hemorragia 

(HOFMEYR, 2016). Quando associada à casos hemorrágicos, 

a frequência se eleva nos países em desenvolvimento, onde as 

mulheres estão mais sujeitas tanto à riscos quanto à 

inadequadas situações econômicas (LOMBARDO, 2016). 

Estima-se que 30% desses óbitos maternos de causa obstétrica 
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em todo mundo sejam devido a HPP, com aproximadamente 1 

óbito a cada 150.000 partos (BERENSTEIN, 2008). 

Além disso, segundo a OMS (2014) grande parte das 

mortes derivadas da HPP ocorre durante as primeiras 24 horas 

após o parto, no qual a maioria dessas mortes poderia ser 

evitada por meio do uso de uterotônicos profiláticos durante a 

terceira fase do parto e através da gestão adequada em tempo 

hábil. 

A prevenção da HPP envolve a administração de agentes 

uterotônicos, como dito anteriormente, no qual o medicamento 

mais recomendado é a ocitocina, que pode ser administrada via 

intravenosa ou intramuscular. Além do mais, o manejo do 

cordão umbilical também é uma medida profilática (DELANEY, 

2016). 

A Organização Mundial de Saúde recomenda o uso da ocitocina 

por todas as parturientes durante a terceira fase do parto como 

prevenção da hemorragia pós-parto. O seu uso como condutor 

associado ao misoprostol foi pouco observado, o que distingue 

do estudo de Coreggio e colaboradores (2014) onde 30% 

tomaram ocitocina e o de Silva e colaboradores (2017) onde 

essa porcentagem foi maior, sendo de 47,8%. Segundo 

Andrade (2016), o tratamento tem por prioridades restaurar e 

manter o volume do sangue, manter a oferta de oxigênio 

tecidual adequada e a hemostasia, com a finalidade de cessar 

o sangramento. 

A OMS ainda preconiza algumas recomendações para o 

tratamento de HPP, que englobam o uso de uterotônicos, como 

a ocitocina, de ácido tranexâmico,tamponamento uterino e se a 

hemorragia persistir, deve-se considerar também a 

embolização da artéria uterina (OMS, 2014).  

Com todos esses tratamento para minimizar o quadro da 

hemorragia, o Ministério da Saúde caracteriza parto como 
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internação com grande impacto nos gastos públicos, as 

consequências econômicas para os serviços de saúde podem 

ser superiores se houver alguma complicação neonatal e/ou 

materna durante esse período de internação hospitalar 

(MARSHALL, 2018). 

Ademais, recomenda-se que os serviços de saúde que 

prestam assistência à maternidade devem adotar protocolos 

formais para a prevenção e tratamento da HPP e para 

encaminhamento de pacientes (OMS, 2014). 

O presente estudo visou realizar um levantamento dos 

casos de hemorragia pós-parto no Brasil entre os anos de 

Janeiro de 2010 à Junho de 2019 através do Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), elucidando o 

tempo de internação hospitalar, os gastos por paciente, o 

regime em que aconteceram os casos, número total de óbitos 

maternos e a taxa de mortalidade nesse período.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma pesquisa de caráter descritivo no banco 

de dados Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

(SIH/SUS), onde foram coletados dados disponíveis 

relacionados com o tema entre o período de Janeiro de 2010 à 

Junho de 2019. Com o emprego do Sistema de Informação de 

Saúde (TABNET), foi possível, através das informações a cerca 

de epidemiologia e morbidade, elucidar as taxas referentes à 

morbidade hospitalar do SUS. Foi realizado um direcionamento 

por meio da lista da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10), a qual se encontra a categoria Hemorragia Pós Parto, 

e logo assim, foi possível analisar suas variáveis.  

Além disso, foi feito um levantamento bibliográfico dos 

artigos disponíveis nas bibliotecas virtuais de saúde, dentre elas 
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Pubmed, Scielo, Lilacs e MedLine. Foram usados os seguintes 

descritores, escolhidos através da Biblioteca Virtual em Saúde, 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCs): hemorragia; período 

pós-parto; mortalidade materna. Foram selecionados os artigos 

que corroboram ou discordam dos dados observados no 

DATASUS.  

Tanto o DATASUS quanto as bibliotecas virtuais de saúde 

foram escolhidas  como fontes de estudo por terem natureza de 

domínio público, além de serem constantemente atualizados 

com informações reconhecidas como confiáveis e aceitas no 

meio científico. Não foi necessária a passagem da pesquisa por 

Comitê de Ética ou elaboração de Termos de Consentimento, 

dado que as bases de dados são abertas. 

No presente estudo foram considerados todos os casos de 

HPP cadastrados no DATASUS no período avaliado, tendo em 

vista os objetivos da pesquisa, as categorias utilizadas para 

essa pesquisa foram número de internações, valor médio por 

internação, média de permanência, regime, óbitos e taxa de 

morbidade por região do Brasil.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A hemorragia pós-parto é a segunda maior causa de 

morte materna no Brasil, atrás apenas da eclâmpsia, e suas 

causas prováveis englobam a laceração do canal de parto, 

retenção placentária, inversão uterina, distúrbios de coagulação 

além de atonia uterina, que responde pela maioria dos casos 

(ANDRADE, 2016).  

De acordo com Lombardo (2016), uma vez que os vasos 

perpendiculares ao miométrio são expostos após a dequitação 

e sofrem oclusão mecânica pela musculatura uterina, a 
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manutenção do tônus uterino é uma condição de grande 

importância na homeostasia do quarto período do parto. 

Durante o trabalho de parto diversas medidas podem ser 

tomadas para solucionar esse caso, como já citados 

anteriormente, e em último caso, opta-se pela histerectomia. A 

histerectomia consiste na remoção cirúrgica do útero, o que 

impediria a mulher de vir a engravidar novamente. Koch (2019) 

afirma que quanto mais tempo se passar com a paciente em um 

quadro de hemorragia sem uma soluço para isso, maior é a 

perda sanguínea e consequentemente, o risco de coagulopatia, 

podendo levar à histerectomia, antes que o quadro clínico da 

gestante evolua para o aumento da morbidade, choque 

hipovolêmico e até mesmo, um óbito materno. 

Estudos apontam ainda que em média, 6% de todos os 

partos irão evoluir para um caso de hemorragia pós-parto, e que 

1,86% evoluam para a HPP grave, que é a perda de ≥ 1.00mL 

de sangue (KOCH, 2019). 

Além disso, existem fatores de risco para a ocorrência de 

HPP, como a obesidade, multiparidade, trabalho de parto 

prolongado ou rápido, anestesia geral, polidrâmnio, 

gemelaridade, placenta acreta, indução de parto, macrossomia, 

anemia, no qual todos possuem relação com a HPP 

(DELANEY, 2016).  

Em contrapartida, outros dados na literatura mostram que 

mesmo naquelas gestantes que não apresentam fatores de 

risco podem vir a desenvolver um quadro de HPP. Sendo assim, 

é fundamental a adoção de protocolos de conduta que sejam 

eficazes e que exista uma equipe profissional qualificada para 

identificar o prognóstico mais correto para cada mulher (LIMA, 

2019). 

Observando os dados obtidos com a pesquisa do 

DATASUS, entre o período de Janeiro de 2010 a Junho de 
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2019, houve um total de 20.599 mil casos de HPP no Brasil, o 

qual sua maior parte ocorreu na região Sudeste, responsável 

por 38% (7.752 mil), seguido da região Sul com 24% (4.976 mil), 

região Nordeste com 19,4% (3.988 mil), região Norte com 

11,3% (2.345 mil) e com a menor porcentagem a região Centro-

Oeste 7,3% (1.538 mil) (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 Casos de HPP por região Brasileira. 

 
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

A alta predominância da HPP no Brasil observada no eixo 

Sul-Sudeste pode ser justificado pelo maior número 

populacional, quando comparado às regiões que apresentaram 

um menor índice de HPP. Esse alto índice é preocupante, uma 

vez que pode acarretar outras complicações puerperais como, 
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por exemplo, a anemia, visto que a hemorragia é uma das 

principais causas para a sua ocorrência, assim como alguns 

distúrbios psiquiátricos como a depressão pós-parto (DPP), 

uma vez que a mesma tem como um dos fatores de risco 

gestantes que tiveram intercorrências pós-parto, podendo 

assim aumentar o nível de estresse criando chances de a 

mesma desenvolver a DPP (NEWSOME et al., 2017). 

Em relação ao tempo médio de internação hospitalar 

dessas mulheres que tiveram como intercorrência pós-parto a 

HPP, verificou-se que elas ficaram em média 2,6 dias internas. 

A região brasileira onde esse tempo médio foi maior foi a 

Nordeste com uma média de 3 dias de internação, já a menor 

média foi observada na região Sul com 2,1 dias em média 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1 Variáveis analisadas por região Brasileira. 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 
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Quando comparamos o tempo de internação médio de 

uma mulher que apresentou HPP (2,6 dias) com o de uma 

interna que não teve intercorrências pós-parto (2,1 dias) no 

mesmo período de análise, vimos que essa duração da 

internação foi maior, levando a uma alta probabilidade de riscos 

como infecções relacionadas à assistência à saúde que 

representam um dos acontecimentos mais frequentes, podendo 

estar associado com o aumento da morbidade, mortalidade e 

de sequelas (PICCOLO, 2018). 

Levando em consideração os gastos médios por 

internação, notou-se que cada interna gastou em média R$ 

427,75 reais. A região onde esse gasto médio foi mais elevado 

foi a Sudeste R$ 519,61 reais por internação, já a região que 

gastou menos foi a Norte R$ 246,18 reais, apontando uma 

diferença significativa de R$ 273,43 reais entre elas (Tabela 1).  

No que diz respeito ao tempo de internação e gastos, 

temos que a região Sudeste possui um tempo médio de 2,9 dias 

de internação comparados a 2,2 dias da região Norte, onde 

apesar do tempo de internação ser bastante próximo, há um 

contraste entre o Sudeste e o Norte de R$ 2.395.568,8 reais em 

relação aos gastos totais com internação nesse período. Isso 

pode ser justificado pelo fato do Sudeste dispor do maior valor 

médio por internação, com diferença de R$ 273,43 reais a mais 

em relação ao Norte, como também pelo número de casos de 

HPP em cada região, com uma desigualdade de 5.407 casos 

da primeira em relação à segunda. Um causa para essa grande 

diferença pode ser que as áreas mais desenvolvidas 

apresentam uma infraestrutura melhor, e tem-se, portanto, uma 

maior oferta de tecnologia avançada, sendo assim mais caros 

(SANTOS, 2018). 

No período pesquisado, houveram 203 casos de óbitos 

maternos em decorrência da HPP, 46% deles ocorridos na 



O CENÁRIO DA HEMORRAGIA PÓS-PARTO NO BRASIL 

558 
 

região Sudeste (93 casos), já a menor quantidade de 6% foi 

observada na região Norte (13 casos) (Gráfico 2). Números 

esses que levam a uma taxa de mortalidade média no Brasil de 

0,99%, no qual a maior taxa foi observada na região Centro-

Oeste (1,50%) e a menor, na região Norte (0,55%) (Tabela 1). 

 

 Gráfico 2 Óbito materno por região Brasileira. 

 
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

A HPP é uma das cinco principais causas de mortalidade 

materna, quando relacionamos com a taxa de mortalidade com 

os estados vimos que a região Sudeste tem o índice de 

mortalidade de 1,20% acima da média das regiões do país que 

é de 0,99%, mesmo possuindo o maior investimento por 

internação (SINÉSIO et al., 2018). Já a região Norte mantém o 
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primeiro lugar na classificação de menor índice de óbitos 

maternos por HPP dispondo da menor taxa de gastos por 

internação.  

Constata-se assim que a relação entre gastos por 

internação é inversamente proporcional ao índice de 

mortalidade. Em comparação dos dados coletados com os de 

partos normais sem intercorrências onde a taxa de óbito é de 

0,01%, a taxa de mortalidade materna de 0,99% após HPP se 

mostra bastante elevada. A morte materna seja ela no período 

gravídico ou puerperal, indica uma falha nas diretrizes políticas, 

nos profissionais da área de saúde e, consequentemente, na 

sociedade como um todo (SOARES, 2017). 

Além disso, segundo Scarton et al. (2019), as mortes 

maternas acontecem na maioria das vezes dentro dos 

hospitais, e o risco de óbito esteve mais relacionado aos 

hospitais públicos. 

É importante ressaltar ainda que outro ponto a ser 

abordado é a necessidade de uma especificidade mais clara e 

fidedigna no atestado de óbito de acordo com CID-10 como a 

“atonia uterina, deslocamento prematuro de placenta, 

hemorragia no início da gravidez, gravidez ectópica”. Porque 

desse modo, os dados de hemorragia pós-parto serão 

notificados e serão estatisticamente confiáveis e 

proporcionarão um melhor acompanhamento pelos 

profissionais de saúde (SOUZA et al., 2013). 

Dentre os tratamentos com o objetivo de solucionar o 

quadro de HPP, a ocitocina e o misoprostol são fármacos 

bastante utilizados, no qual a ocitocina é a primeira escolha por 

possuir um grande índice terapêutico e por reduzir a incidência 

de HPP no puerpério (YAMAGUCHI; SIAULYS; TORRES, 

2016). 
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A ocitocina irá estimular a contração da musculatura 

uterina com eficácia maior no fim da gestação, durante o 

trabalho de parto e no puerpério imediato. Ela é responsável 

pela contração do miométrio de forma rítmica do segmento 

superior do útero, prevenindo assim, a hemorragia após o parto 

(YAMAGUCHI; SIAULYS; TORRES, 2016). 

A segunda escolha, o misoprostol atuará na cérvice 

uterina e promove uma contração eficaz e suave, porém com 

uma eficácia menor que a ocitocina. Esse fármaco pode ser 

usado ainda no terceiro trimestre gestacional como forma 

preventiva, sendo escolha da equipe de saúde o melhor 

tratamento de acordo com uma correta avaliação de cada caso 

(ATUKUNDA et al., 2014). 

Portanto, as melhorias nas condições de saúde motivam 

os profissionais da saúde para que exista diminuição dos 

índices de mortalidade materna. Torna-se primordial não 

apenas o investimento na qualidade de assistência no pré-natal, 

parto e puerpério, mas como também investimentos de caráter 

social, conduzindo políticas públicas para educação básica, 

atenuação da pobreza e das diferenças sociais, corroborando 

para a repercussão desses objetivos na saúde das gestantes 

(LIMA, 2019). 

A maior parte dos casos notificados (33,3%) ocorreu no 

setor público, 24,2% no setor privado e 42,5% dos casos foram 

considerados como ignorado. Esse aspecto não apresenta um 

valor significante visto que a taxa de casos classificados como 

ignorados foi muito alta. 

A incidência de casos de HPP no Brasil ainda encontra-se 

muito elevada, o que leva as gestantes a passar mais tempo 

internas. Quando correlacionadas as regiões brasileiras, 

percebe-se que há uma grande parcela dos gastos para o 

Sudeste, justificado pelo maior valor da internação, entretanto 
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não pelo número de casos de óbitos maternos tampouco pela 

taxa de mortalidade materna. De modo geral, o Brasil apresenta 

uma alta taxa de mortalidade materna de 0,99% entre o período 

de janeiro de 2010 a junho de 2019.  

Entretanto, os obstáculos no processo de identificação 

desses casos de morte materna são grandes no Brasil, visto 

que o preenchimento das declarações de óbito são realizadas 

em sua maioria de maneira inadequada além do grande índice 

de sub-registros dessas mortes, dificultando assim o 

reconhecimento da sua real gravidade (DIAS, 2015).  

 

CONCLUSÕES  

 

Como o período de internação e a mortalidade hospitalar 

são desfechos importantes do ponto de vista clínico e social, as 

intervenções que tenham como objetivo reduzir a morbidade e 

a mortalidade relacionadas à HPP podem colaborar para uma 

melhor atenção a saúde materna como também um superior 

custo-benefício para a saúde.  

Uma perspectiva importante deste estudo é o tamanho da 

amostra fornecida pelo banco de dados do DATASUS, onde 

acreditamos ser um representativo dos dados atuais do país, 

incluindo a HPP. Tendo em vista que os estudos utilizando 

esses sistemas de informações permitem uma ampla visão dos 

agravos e possibilitam a execução planejada de ações em 

saúde. 

Além disso, é primordial que haja mais estudos nessa área 

com o objetivo de destrinchar ainda mais esse assunto bastante 

amplo, visto as delimitações temporais deste artigo. Portanto, 

através desse estudo, que agiu como o início do estudo dos 

dados sobre a HPP na base de dados DATASUS, possa ser 
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edificante e, assim, inspiração para um maior aprofundamento 

acerca da HPP. 
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RESUMO: Esse estudo objetiva analisar a literatura 
científica  nacional e internacional dos últimos cinco anos sobre 
o papel dos profissionais da atenção primária à saúde no 
enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Trata-
se de uma revisão integrativa. A questão norteadora do estudo 
foi: “Quais as evidências disponíveis na literatura sobre o papel 
dos profissionais da atenção básica de saúde no enfrentamento 
da violência doméstica contra a mulher?”. Os dados foram 
coletados em artigos publicados no período de 2015 a 2019, 
disponíveis na base de dados da BVS, BDENFS e LILACS. 
Foram obtidos 57 estudos, dos quais restaram 12 artigos para 
compor a amostragem. Os estudos destacaram o papel dos 
profissionais e da rede na atenção às mulheres em situação de 
violência, a falta de articulação intersetorial, o despreparo dos 
profissionais na assistência e as consequências para a saúde 
da mulher violentada que procura os serviços de saúde. 
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Concluiu-se que é preciso ressignificar o conceito e a função do 
sistema de saúde, a fim de compreender as situações sociais, 
culturais e subjetivas das mulheres em situação de violência 
pelos profissionais de saúde, visto que a assistência a essas 
mulheres é permeada seja por preconceitos sociais e culturais, 
seja por questões de desigualdade entre homens e mulheres.  
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Atenção básica. 
Profissionais de saúde.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A violência contra a mulher é conceituada como sendo 

qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause 

dano/sofrimento físico, sexual, psicológico ou até mesmo a 

morte da mulher. Nesse âmbito, a violência 

domiciliar/intrafamiliar corresponde a esses mesmos tipos de 

dano entre parceiros íntimos, membros da família e outros 

membros que convivam no ambiente doméstico. No entanto, 

ela pode ocorrer tanto dentro como fora de casa (BRASIL, 

2016). 

É notório, o avanço nos direitos femininos ao longo da 

história, em que se alcançou, em 1932, a aquisição do direito 

ao voto; em 1988, a inserção dos seus direitos na Carta 

Constitucional e a aprovação da lei Maria da Penha em 2006, 

após a luta do movimento feminista contra violência doméstica 

na década de 90. Apesar disso, é verídico que a luta das 

mulheres pela conquista dos direitos e da igualdade diante da 

figura masculina ainda não alcançou níveis aceitáveis, pois a 

mulher continua sofrendo tais atos de discriminação e violência 

(ALVES; ALVES, 2013).  

Segundo Netto et al (2014), as principais consequências 

desses atos violentos são os danos psicoemocionais e físicos, 
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como: distúrbios do sono, alimentação inadequada, dores pelo 

corpo, hematomas, escoriações, com consequente uso de um 

grande número de anti-inflamatórios, síndrome do pânico, 

tristeza, solidão e baixa autoestima. Além disso, identificou-se 

que esta violência causa problemas como: depressão, 

ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, infecções 

urinárias de repetição, dor pélvica crônica e síndrome do 

intestino irritável (SILVA et al., 2015). 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) no período de 2007 a 2017, o número de mulheres 

vítimas de homicídios foi de 4.936, em que 28,5% ocorreram 

dentro da residência. Diante disso, houve um aumento 

expressivo de 30,7% no número de homicídios no país durante 

essa década, a taxa de homicídios de mulheres negras cresceu 

29,9% e as não negras 4,5%. Outrossim, mais de 221 mil 

mulheres, em 2017, se direcionaram as delegacias a fim de 

notificar casos de agressão em ambiente doméstico 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2019). 

Nesse âmbito, a violência doméstica foi considerada um 

problema de saúde pública devido à alta repercussão no Brasil 

e no mundo, o que culminou na criação de protocolos nacionais 

e internacionais com o intuito de discutir a situação da mulher e 

preservar suas conquistas e direitos adquiridos, a fim de reduzir 

a desigualdade de gênero (SILVA et al., 2015). 

Diante disso, a atenção básica é um dos principais 

instrumentos de saúde no contexto da violência doméstica 

contra as mulheres, em que se faz a intervenção a partir do 

reconhecimento de um caso confirmado ou suspeito, realização 

do acolhimento e escuta qualificada, oferecendo apoio e 

acompanhamento das usuárias e dos casos, visto que é um 
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agravo de notificação compulsória e corresponde ao local mais 

procurados por mulheres nessa situação (BRASIL, 2016).  

Para isso, a equipe da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) em apoio com o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 

Atenção Básica (NASF-AB) necessitam conhecer e articular a 

rede de atenção, a fim de assistir de forma integral a mulher 

(BRASIL, 2016). No entanto, é possível identificar que os 

profissionais da ESF encontram dificuldades no acesso, na falta 

de apoio e na resolutividade destes casos, devido à falta de 

capacitação e formação acadêmica adequada (OLIVEIRA et al., 

2016). 

Em virtude disso, é de crucial importância a necessidade 

da realização de estudos que abordam a atuação dos 

profissionais da atenção básica frente à violência doméstica 

contra a mulher, visto que, eles constituem a porta de entrada 

do sistema de saúde pública do Brasil. 

Diante dessa problemática, esse estudo objetiva analisar 

a literatura científica nacional e internacional dos últimos cinco 

anos sobre o papel dos profissionais da atenção básica à saúde 

no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta investigação caracteriza-se como uma revisão 

integrativa de literatura (RIL). Optou-se por tal método com o 

objetivo de realizar e organizar um levantamento de dados 

resultantes de pesquisas a respeito de um tema chave, de 

maneira clara e objetiva, para proporcionar a construção de um 

conhecimento científico (ERCOLE, MELO, ALCOFORADO, 

2014). 
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A investigação bibliográfica foi realizada no mês de 

outubro de 2019 e apresenta como questão norteadora: quais 

as evidências disponíveis na literatura sobre o papel dos 

profissionais da atenção básica de saúde no enfrentamento da 

violência doméstica contra a mulher? 

O estudo foi elaborado por meio de busca em fontes 

indexadas em bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS): Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e Base de Dados em Enfermagem (BDENF). 

Os descritores utilizados, a partir da busca em Descritores em 

Ciências da Saúde (DECS), foram associados ao operador 

booleano AND (“violência contra a mulher” AND “atenção 

básica” AND “profissionais de saúde”).  

Para a seleção dos artigos, foram observados os títulos 

e, naqueles que se adequavam ao tema proposto, foi realizada 

a leitura do resumo, para que, a partir daí, fosse realizada a 

leitura completa dos artigos selecionados. Para isso, utilizou-se 

os seguintes critérios de exclusão: artigos científicos publicados 

antes de 2015, os não pertinentes ao assunto e os repetidos. 

Quanto aos critérios de inclusão, foram relevantes artigos 

publicados no período de 2015 até 2019, nos idiomas 

português, inglês e espanhol, cujos títulos e resumos 

contemplassem aspectos relativos à pergunta norteadora e 

estivessem disponibilizados na íntegra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram selecionados 12 artigos, cujos critérios utilizados 

foram: apenas artigos dos últimos 5 anos; compatibilidade com 

o tema levando em consideração e os objetivos propostos pelo 

respectivo trabalho, através da leitura prévia dos títulos e 
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resumos. Quanto aos critérios para exclusão dos artigos 

previamente selecionados, foram: artigos fora do intervalo de 

tempo proposto, incompatibilidade com o tema e artigos 

repetidos. 

Quando combinados os descritores “Violência contra a 

mulher” AND “Atenção básica” AND “Profissionais de saúde”, 

encontrou-se na BVS 54 artigos, porém, após a filtragem dos 

últimos cinco anos, reduziu-se para 19 estudos, 2 foram 

excluídos por duplicidade, 2 por serem estudos realizados em 

outros países, 2 por se tratarem de violência na população 

LGBT e Travesti. O corpus amostral do estudo foi composto por 

12 artigos que foram lidos na íntegra.  

Para a análise dos estudos selecionados construiu-se 

um quadro no Microsoft Excel, a partir das seguintes variáveis: 

título do estudo, autoria e ano de publicação, base de 

indexação, periódico de publicação e nível de evidência. Na 

sequência, procedeu-se a comparação dos principais 

resultados com o conhecimento teórico e foi feita a síntese de 

todas as informações. 

Após a seleção dos estudos, todos foram avaliados 

levando-se em consideração os autores, o ano de publicação, 

o título, a base de dados/biblioteca virtual na qual foram 

encontrados e o periódico de publicação (Tabela 1). No que 

tange à base de dados/biblioteca virtual, a LILACS possui a 

maior representatividade (50%), seguida da BDENF-

enfermagem com 33,3% e dois artigos foram publicados em 

ambas (16,7%).  

Entre as revistas escolhidas para divulgação dos 

estudos, destaca-se que nove são revistas específicas da área 

de enfermagem, destacando o interesse dos profissionais e das 

revistas por este tema. Quanto ao ano de publicação, 2018 foi 
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o maior em publicações (4), seguido de 2015 (3), 2016 e 2017, 

2 cada, porém, em 2019 houve apenas uma publicação nestas 

bases a respeito desse tema. O tema sobre violência contra a 

mulher necessita ser bastante debatido, a fim de se discutir e 

melhorar a assistência prestada à vítima, dessa forma, 

considera-se pouco o número de estudos encontrados, nessas 

bases.  

 

Tabela 1. Apresentação dos artigos com base nos autores, 

biblioteca, ano, título e revista dos estudos. 

Autores Base de 
dados/ 

Biblioteca 

Ano Título do estudo Periódico 
de 

Publicação 

CARNEIRO, 
J. B. et al. 

LILACS, 
BDENF 

2019 Contexto da 
violência 

conjugal em 
tempos de maria 

da penha: um 
estudo em 

grounded theory 

Cogitare 
enferm 

AMARIJO, C. 
L. et al. 

LILACS 2018 Assimilação 
teórica e prática 

da violência 
doméstica: 

profissionais de 
enfermagem 
atendendo 
vítimas na 

atenção primária 

Rev. 
enferm. 
UERJ 

SANTOS, W. 
J. DOS  et al. 

LILACS, 
BDENF 

2018 Violência 
doméstica contra 

a mulher 
perpetrada por 
parceiro íntimo: 
representações 

sociais de 

Rev. 
pesqui. 

cuid. 
fundam. 
(Online) 
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profissionais da 
atenção primária 

à saúde 

ARBOIT, J. et 
al. 

LILACS 2018 Violência 
doméstica contra 
mulheres rurais: 

práticas de 
cuidado 

desenvolvidas 
por agentes 

comunitários de 
saúde 

Saúde Soc 

SIGNORELLI
, M. C.; 

TAFT, A.; 
PEREIRA, P. 

P. G. 

LILACS 2018 Violência 
doméstica contra 

mulheres, 
políticas públicas 

e agentes 
comunitários de 

saúde na 
Atenção Primária 

Brasileira 

Ciênc. 
Saúde 
Colet 

LIMA, L. A. 
da A. et al. 

BDENF 2017 Assistência de 
enfermagem às 

mulheres vítimas 
de violência 
doméstica 

Rev. 
enferm. 
UFPI 

MARQUES, 
S. S. et al. 

LILACS  2017 Estratégias para 
identificação e 

enfrentamento de 
situação de 
violência por 

parceiro íntimo 
em mulheres 

gestantes 

Rev. 
gaúch. 
enferm 

LOPES, R.F 
et al. 

BDENF 2016 Violência 
doméstica contra 

mulheres 
usuárias dos 

Rev. 
enferm. 

UFPE on 
line 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Signorelli,%20Marcos%20Claudio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Signorelli,%20Marcos%20Claudio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Taft,%20Angela%22
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serviços de 
atenção básica 

de saúde 

VISENTIN, F. 
et al. 

LILACS 2015 A enfermagem 
na atenção 
primária ao 
cuidar de 

mulheres em 
situação de 
violência de 

gênero 

Invest. 
educ. 

enferm 

COSTA, M. 
C.; LOPES, 

M. J. M; 
SOARES, J. 

S. F. 

LILACS 2015 Violência contra 
mulheres rurais: 
gênero e ações 

de saúde 

Esc. Anna 
Nery Rev. 

Enferm 

Fonte: Base de dados LILACS, BDENF e BVS. 

 

Violência doméstica 

Muitos dos estudos definem a violência contra a mulher 

a partir do conceito da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

pela Lei 11.340/2006, conhecida como Maria da Penha, os 

quais definem como, atualmente, um grave problema de saúde 

pública. Ela ocorre de forma silenciosa, principalmente dentro 

do ambiente doméstico. Tal agravo, constitui-se por qualquer 

ato ou omissão contra a mulher, amparada na desigualdade de 

gêneros e que ocasione em dano físico, psicológico ou sexual 

à mulher, podendo levá-la à morte (CARNEIRO et al., 2019; 

ARBOIT et al., 2018; MARQUES et al., 2017; SANTOS et al., 

2018; ARMARIJO et al., 2018, CORDEIRO et al., 2015; LIMA et 

al., 2017). 

Os tipos de violências são categorizados como violência 

patrimonial, psicológica, moral, sexual e física. A primeira 

caracteriza-se pela subtração de bens e documentos pessoais, 
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além da privação de recursos básicos como alimentação e 

proteção, até mesmo a expulsão de casa; porém, tal ato fere o 

direito da mulher de retornar ao lar juntamente com os seus 

dependentes, afastamento do agressor sem levar consigo bens 

oriundos da sociedade conjugal. Já a violência psicológica é 

compreendida por situações que comprometam a saúde mental 

como: ameaça, controle, humilhação e constrangimento, muitas 

vezes, até mesmo a infidelidade masculina (CARNEIRO et al, 

2019).  

Além disso, a violência moral configura-se por injúrias e 

difamações. Já a sexual, ocorre normalmente através do  ato 

sexual mesmo sem o consentimento feminino. O último tipo é a 

violência física, que corresponde a situações vivenciadas por 

agressões físicas, a exemplo de empurrões, tapas, murros e 

chutes, podendo ser presenciadas inclusive no período 

gestacional (CARNEIRO et al, 2019).  

Cordeiro et al. (2015), relatou dados da pesquisa obtida 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2013), nos 

quais demonstraram que 40% dos homicídios de mulheres no 

mundo são causados por parceiros íntimos, sendo as mulheres 

jovens as principais vítimas, 54% tinham entre 20 e 39 anos. No 

que tange à violência sexual, Oliveira et al (2016), relatou que 

foi traçado um perfil deste agravo no ano de 2011, a partir do 

levantamento das informações sobre Notificação da Violência 

Doméstica, Sexual e/ou outras Violências no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no qual se 

obteve mais de 13 mil atendimentos de mulheres pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Dentre os estudos, o principal local de ocorrência foi a 

residência, seguida da via pública, tendo como principal 

agressor o parceiro íntimo ou o ex-parceiro, evidenciando as 
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desigualdades de gênero (OLIVEIRA et al, 2016). A VDCM no 

âmbito sexual, citada por Carneiro et al. (2019), como estupro 

marital, apresenta um caráter ainda mais nocivo, pois implica 

em relações de posse e poder do corpo feminino, já que o 

pensamento machista e dominador do homem acredita que o 

ato é uma das obrigações nas relações matrimoniais, e para 

isso eles se utilizam da coação e da força física, além de 

possuírem o desejo de mantê-las em servilismo, tuteladas ou 

como propriedade exclusiva (COSTA, LOPES E SOARES, 

2015). 

 

Papel dos profissionais da atenção básica no acolhimento 

dos casos de VDCM 

Nesta categoria os estudos encontrados abordaram que 

os profissionais da saúde ocupam uma posição favorável no 

reconhecimento da violência, bem como na assistência à saúde 

dessas mulheres e o devido encaminhamento das mesmas aos 

serviços especializados. Tal ação, consiste na identificação e 

acolhimento prévio de cada caso individualmente, através da 

prestação de uma assistência integral e resolutiva à essas 

mulheres, seja ela vítima de violência física ou não. 

Para isso, é fundamental que os profissionais de saúde 

sejam capacitados para assistirem aos casos de Violência 

Doméstica Contra a Mulher (VDCM), a partir de um acolhimento 

e de uma escuta qualificada direcionada, capaz de proporcionar 

um ambiente ideal, em que a mulher se sinta confortável no 

atendimento. Neste ínterim, muitos profissionais percebem 

desde a graduação a falta de capacitação e funcionalidade da 

rede voltada para os atendimentos da VDCM, de modo que a 

abordagem ocorra com empatia, e seja capaz de ofertar uma 



PAPEL DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA FRENTE À VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 

575 
 

atenção humanizada, a qual tornaria possível a confiança 

mútua entre o profissional e a usuária.  

No tocante à ação de identificação da situação de 

violência, os profissionais referiram a dificuldade da mulher na 

verbalização do ato de violência, percebida pela vergonha de 

expor a vivência da violência, a dependência emocional e 

financeira do companheiro, além do precário vínculo da mulher 

com o serviço e com os profissionais. Com isso, é importante 

traçar estratégias que permitam o reconhecimento da atuação 

da equipe no enfrentamento dos casos de VDCM. Esse 

atendimento precisa ser isento de culpabilização da mulher, 

críticas negativas e julgamentos. Para isso, utiliza-se através da 

escuta e do diálogo qualificado, o estabelecimento do vínculo 

com a usuária, a fim de estabelecer uma relação de confiança 

e o empoderamento da vítima, o qual que permitirá a 

aproximação a esse contexto de vida e saúde da mulher. 

Os profissionais de saúde apontam inúmeras limitações 

capazes de contribuir com tais resultados, como: a carência de 

capacitação profissional para lidar com o tema sinalizado; a 

falta de tempo por sobrecarga de trabalho; a dificuldade do 

profissional em reconhecer e lidar com a situação de violência 

dada a complexidade; a baixa resolutividade dos serviços da 

rede de atendimento; e o sentimento de impotência profissional 

frente à gravidade que envolve a situação de violência contra a 

mulher. 

Deve-se ressaltar que muitos dos profissionais de saúde 

ainda trazem consigo uma visão pregressa baseada na 

abordagem das lesões e consequentemente sua 

medicalização. Ou seja, uma prática assistencial que se prioriza 

o tratamento e a cura de sinais e sintomas notórios constatados 

logo após a agressão. É perceptível que mulheres que sofrem 
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outros tipos de violência como: moral, patrimonial, psicológica 

e sexual; não são identificadas facilmente pela equipe da ESF 

e mesmo nos casos de violência física muitos relatos de 

estudos acreditam que não é dever da equipe intervir na relação 

conjugal, algumas justificadas pela falta de condições da mulher 

exposta a tal situação. 

Diante desse despreparo, muitos dos profissionais 

demonstram a importância de estabelecer um espaço em que 

as mulheres agredidas possam ser acolhidas de um modo mais 

amplo, junto a um serviço especializado e não especificamente 

dentro contexto da atenção primária à saúde (APS). Este maior 

contato, juntamente com a mulher e a equipe multiprofissional, 

deve ocorrer com o intuito de elaborar um plano estratégico 

para o combate, enfrentamento e prevenção a recorrência da 

violência na vida da mulher.  

 

As atribuições da Atenção Básica no contexto da violência 

Os estudos apontam que independente de ter sofrido ou 

não a violência, as mulheres são mais predispostas a buscar 

cuidados na atenção básica de saúde. Contudo, muitas delas 

não chegam a manifestar a situação de violência vivenciada, 

tornando as Unidades de Atenção Primária a principal 

responsável pela captação e busca ativa desses casos, a qual 

se articula como porta de entrada e conduz as posteriores 

assistências para serviços especializados em violência contra a 

mulher, por meio da via de referência (MARQUES et al, 2017; 

ARMARIJO et al, 2018; ARBOIT et al, 2018; OLIVEIRA et al, 

2016).  

Além disso, as políticas públicas orientam que o cuidado 

e a assistência prestado à mulher vítima de violência deve ser 

realizado de forma integral e através das redes intersetoriais, a 
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qual também se insere a Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

pois é a partir dela que a usuária tem um maior acesso, vínculo 

e assistência à saúde, mesmo aquelas inseridas na zona rural, 

já que elas apresentam, teoricamente, ampla cobertura 

territorial e acesso direto através dos ACS (agentes 

comunitários de saúde) ao contexto de vida e o processo de 

saúde doença do núcleo familiar. No entanto, a abordagem da 

violência contra a mulher, seja em cenários urbanos ou rurais, 

precisa ser entendida como violência de gênero, a qual designa 

a violência ocorrida em um contexto de desigualdades de 

gênero, que apresenta aspectos sociais, culturais, econômicos, 

além de especificidades próprias (ARBOIT et al, 2018; SANTOS 

et al, 2018; COSTA, LOPES, SOARES, 2015).  

Além disso, o ACS possui maior possibilidade de 

conhecer a dinâmica familiar pelo fato de trabalhar e habitar na 

mesma área da população, fato que possibilita a melhor e maior 

probabilidade de identificar as situações de violência, fatores de 

risco e a intervenção nas situações de fragilidade, como por 

exemplo a violência física contra as gestantes (MARQUES et 

al., 2017; LIMA et al., 2017, CARNEIRO et al., 2019, SANTOS 

et al., 2018). Porém, muitas vezes, podem não prestar a devida 

assistência por enquadrarem o ato de violência conjugal como 

algo íntimo que deveria ser resolvido apenas no âmbito 

doméstico, algo que acaba por deixar a mulher em uma 

situação de mais fragilidade (SIGNORELLI; TAFT; PEREIRA, 

2018).  

No entanto, Carneiro et al. (2019), refere que esse ato é 

errôneo, visto que, a violência física, que envolve lesão 

corporal, pode ser denunciada pelos profissionais, havendo o 

andamento do processo jurídico, auxiliada pela representação 

da vítima. Nos demais casos de violência, entende-se que 
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apenas a mulher pode abrir o inquérito e realizar a denúncia, 

contudo, qualquer ato suspeito e confirmado de violência pelos 

profissionais deve ser notificado. 

A assistência à mulher em situação de violência ainda se 

mostra com lacunas e fragilidades no processo da integralidade 

da rede de atenção. Já que a ESF não contempla de forma 

efetiva a singularidade e a demanda dessas mulheres, 

justificada pela falta de capacitação dos profissionais, 

deficiência na formação acadêmica, subnotificação dos casos 

de violência, não conhecimento da rede e do protocolo de 

assistência. Além disso, existe a interferência da questão 

cultural arraigadas na sociedade de que a VDCM é um 

problema de saúde pública que precisa ser abordado tanto na 

esfera judicial, quanto na social e de saúde. Logo, requer 

compromisso de que as políticas públicas sejam realmente 

efetivas no enfrentamento deste tipo de violência (OLIVEIRA et 

al., 2016; SANTOS et al., 2018). 

Para isso, o Ministério da Saúde recomenda que a 

assistência ocorra de modo organizado, em redes integradas 

de atenção às mulheres em situação de violência, tendo como 

porta de entrada a atenção básica, especialmente a ESF.  Além 

disso, a equipe multiprofissional deve ser composta por 

profissionais capacitados, que atuem em conjunto com o NASF 

e as demais redes, a partir da compreensão da situação de 

violência e relação intrafamiliar da vítima, oferecendo assim um 

atendimento completo e integral a saúde da mulher (OLIVEIRA 

et al., 2016; LOPES et al., 2016).  

 Oliveira et al. (2016), afirma que, segundo o Decreto nº 

7.958/2013, o atendimento à mulher em situação de violência 

precisa ser realizado com respeito, sem discriminação, com 

sigilo e privacidade das condutas adotadas pelos profissionais 
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da atenção básica. Deve ser estabelecido o cuidado integral no 

atendimento, acolhimento com escuta qualificada, e 

orientações sobre a existência de serviços de referência 

especializados de acordo com a demanda da usuária, além de 

informações sobre a importância do registro e arquivo do 

boletim de ocorrência, assim como oferecer atendimento 

psicológico e social. Tais aspectos tornam-se fundamentais 

para garantir uma atenção humanizada para essas mulheres 

em situação de violência doméstica.  
 

CONCLUSÕES  

 

A problematização do papel dos profissionais de saúde 

da atenção básica, no manejo da VDCM, tem-se mostrado uma 

temática de fundamental relevância no âmbito biopsicossocial, 

em que se torna viável estruturar a atuação primordial desses 

profissionais no enfrentamento da problemática em questão, a 

partir dos pilares capazes de dimensionar o acolhimento e 

integralidade do cuidado, como ações otimizadoras colocadas 

em prática, nos casos de VDCM de usuárias dos serviços de 

Atenção básica. 

Os estudos retratam que é preciso ressignificar o 

conceito e a função do sistema de saúde, a fim de compreender 

as situações sociais, culturais e subjetivas das mulheres em 

situação de violência pelos profissionais de saúde, visto que a 

assistência a essas mulheres é permeada seja por preconceitos 

sociais e culturais, seja por questões de desigualdade entre 

homens e mulheres. 

Quanto ao aspecto da fragilidade assistencial, ressalta-

se o desconhecimento dos setores responsáveis pelo 

encaminhamento e atendimento em saúde, principalmente a 
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atenção básica. Nesse contexto, o serviço de saúde deve-se 

voltar para a estruturação de uma rede de atenção, em que o 

eixo da assistência encontre-se na ESF. A unidade básica de 

saúde deve trabalhar com a violência contra as mulheres, a fim 

de adotar condutas e técnicas instrumentais, além do uso de 

métodos mais humanizados, de modo a contemplar a 

capacitação e formação dos profissionais, mesmo que 

envolvam os âmbitos da atenção de média e alta complexidade. 

 Pode-se perceber ainda que os ACS, por conhecer e 

morar no território área da ESF, poderiam apresentar maior 

instrução quanto à abordagem dos direitos da mulher e 

questionar sobre a situação de violência com os demais 

membros da equipe profissional, pois tais ações não são 

realizadas amplamente pelo desconhecimento da equipe 

quanto ao contexto individual das mulheres assistidas pelo 

serviço e que se encontram envolvidas em casos de violência 

doméstica. 

 Outra deficiência encontrada nos artigos, foi a não 

abordagem do fluxo e direcionamento da rede de atenção 

desde a suspeita até a resolutividade dos casos, algo que 

poderia ser incrementado nos cadernos de atenção básica, 

além da realização de campanhas e palestras de prevenção, 

bem como, reuniões em grupo para fazer a busca ativa e 

aconselhamento, valorizando a fala e a criação do vínculo e 

aumentando o empoderamento da mulher. 

 Portanto, é importante que os profissionais que atuam 

no acolhimento e na assistência à essas mulheres necessitam 

compreender o conceito, os tipos e as condições de fragilidade 

da mulher, os direitos e principalmente a rede de apoio, para 

assim prestar um cuidado que valorize a queixa, aproxime o 
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vínculo, a fim de garantir um atendimento qualificado e 

humanizado àquelas em situação de violência. 
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RESUMO: objetivou-se identificar o perfil alimentar de 
gestantes atendidas durante consultas de pré-natal na atenção 
primária de saúde. Estudo transversal com abordagem 
quantitativa, realizado com gestantes cadastradas nas 
unidades de saúde da família do município de Vitória de Santo 
Antão – PE. A maioria das gestantes tinha entre 21 a 30 anos 
(67,4%), com nível de escolaridade predominante entre 8 a 11 
anos de estudo (75,8%) e a renda familiar de até um salário 
mínimo (50,5%). Quanto ao consumo de alimentos in- natura, 
52,6% sempre ingeriam e 14,7% para os minimamente 
processados. Em relação a ingestão diária de frutas, legumes e 
verduras, 28,4% às vezes ingere esses tipos de alimentos em 
sua rotina alimentar. Conclui-se que as necessidades 
nutricionais do grupo não satisfazem o aporte de nutrientes 
desejado nesta fase da vida, por este motivo deve-se promover 
na atenção primária à saúde hábitos comportamental saudável 
a fim de garantir a saúde do binômio mãe-filho.  
Palavras-chave: Cuidado pré-natal. Hábitos alimentares. 
Atenção primária à saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestação é um período de intensas transformações 

fisiológicas, sociais e psicológicas. Nesse período a mulher 

necessita de um acompanhamento integral nos serviços de 

saúde, em especial, na Atenção Primária à Saúde. Essa tem 

como objetivo prevenir e detectar situações de risco materno-

infantil, promover o bem-estar físico e emocional. Além disso, 

acompanhar as gestantes durante todo o pré-natal, assim como 

desenvolver uma assistência adequada no pós-parto (CESAR 

et al., 2011; BRASIL, 2013a).  

Diversos fatores estão envolvidos no acompanhamento 

da gravidez, dentre eles destacam-se as experiências de outras 

gestações, convívio social e familiar, situação socioeconômica, 

aspectos ambientais e culturais, saúde e alimentação materna 

(BORGES et al., 2011).  

O estado nutricional pré-concepção e o ganho de peso 

adequado e satisfatório durante a gestação contribuem para a 

saúde do binômio mãe-filho e para determinantes do 

crescimento e desenvolvimento infantil e do peso ao nascer da 

criança. Para a mãe diminui os riscos de complicações como 

diabetes mellitus gestacional, eclâmpsia/pré-eclâmpsia, 

macrossomia fetal, ocorrência de parto cirúrgico, hemorragia no 

pós-parto e sobrepeso/obesidade no futuro, garantindo assim 

uma diminuição da morbimortalidade materno-infantil e de seus 

agravos (BRASIL, 2012; LIU et al., 2012; MUNIM, MAHEEN, 

2012).  

Para conhecer a rotina alimentar das gestantes várias 

ferramentas de trabalho podem ser aplicadas, com a finalidade 

de detectar as possíveis deficiências nutricionais e intervir com 

orientações dietéticas para garantir o controle da ingestão de 
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macro e micronutrientes, consequentemente, do ganho de peso 

corporal por meio do acompanhamento realizado nas consultas 

de pré-natal (BRASIL, 2013b; 2015). 

Esse acompanhamento fortalece a necessidade de 

implementação contínua e permanente de estratégias de 

educação alimentar apontada no marco das políticas públicas 

como prática de caráter multiprofissional, transdisciplinar e 

intersetorial (BRASIL, 2012).  

Nesse sentido, os dez passos para uma alimentação 

saudável de gestantes e o guia alimentar para a população 

brasileira são materiais utilizados, especialmente, na Atenção 

Primária a Saúde para estimular o consumo alimentar 

equilibrado e diversificado, respeitando a cultura de cada região 

e a sazonalidade dos alimentos (BRASIL, 2014; 2015; FAZIO et 

al., 2011).   

A investigação da alimentação em gestantes pode ser 

um instrumento de apoio às ações de promoção a saúde no 

Sistema Único de Saúde (SUS) de forma a facilitar a adoção de 

escolhas alimentares mais saudáveis conforme cultura local. 

Com base no exposto, o objetivo desse estudo foi identificar o 

perfil alimentar de gestantes atendidas durante consultas de 

pré-natal na atenção primária de saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal com abordagem 

quantitativa, realizado nas Unidades de Saúde da Família 

(USF) do bairro Bela Vista, que se subdivide em Bela Vista I e 

Bela Vista II, localizado na zona urbana do município de Vitória 

de Santo Antão - PE.  
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A população de estudo foram as gestantes cadastradas 

e acompanhadas em consultas de pré-natal nessas respectivas 

unidades. Para o cálculo amostral realizou-se um levantamento 

sobre a quantidade de gestantes cadastradas na USF no ano 

anterior da pesquisa, totalizando 125 mulheres. Considerando 

esta população estimada, utilizou-se a fórmula para população 

finita, adotando-se um intervalo de confiança de 95%, margem 

de erro de 5% e um valor crítico de 1,96. Assim, obteve-se uma 

amostra de 95 gestantes. 

Foram incluídas na pesquisa as gestantes de baixo risco 

obstétrico que se encontravam no terceiro trimestre gestacional, 

com idade superior a 18 anos, presentes na unidade nos dias 

de realização de pré-natal e disponíveis no momento da coleta 

de dados.  

Realizaram-se entrevistas individuais, face a face, em 

sala isolada, utilizando-se um instrumento construído para fins 

desta pesquisa, que continha dados de identificação pessoal, 

questões socioeconômicas, dados obstétricos e clínicos, além 

de informações sobre os hábitos alimentares, embasadas nos 

“Dez passos para uma alimentação adequada e saudável”, 

proposto pelo Guia alimentar para a população brasileira, sendo 

respondidos em questões de múltipla escolha em um dos 

seguintes quesitos: (1) nunca, (2) quase nunca, (3) às vezes, 

(4) quase sempre e (5) sempre (BRASIL, 2014).  

No cartão da gestante foram obtidas as seguintes 

variáveis: peso atual e pré-gestacional, índice de massa 

corporal (IMC) pré-gestacional, altura, idade, estado civil, idade 

gestacional, glicemia, nível de hemoglobina (Hb), pressão 

arterial, presença de edema, dados sobre a gestação atual 

(fumo, álcool), suplementação de ferro e ácido fólico. Caso não 
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disponível o IMC pré-gestacional foi considerado o IMC 

realizado até a 13 semana gestacional (BRASIL; 2013a). 

Os dados foram organizados em uma planilha do 

programa Microsoft Office Excel 2007 e analisados pelo 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

20.0. Para os procedimentos descritivos, foram apresentados 

os dados absolutos e relativos (frequências e percentuais). 

O estudo faz parte da pesquisa intitulada “Avaliação do 

estado nutricional e dos hábitos alimentares de gestantes 

atendidas na atenção primária de saúde”, com aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal de Pernambuco (CAAE: 

47183315.4.0000.5208). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Todas as gestantes avaliadas (n=95) apresentaram-se 

com único feto em desenvolvimento. Quanto à caracterização 

do grupo (Tabela 1) foi prevalente a faixa etária de 21 a 30 anos 

(67,4%), com nível de escolaridade predominante entre 8 a 11 

anos de estudo (75,8%) e a renda familiar de até um salário 

mínimo (50,5%).  

Sabe-se que a maior parte delas não realizava atividade 

física regularmente (85,3%), sendo adotado o critério 

estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de 

150 minutos semanais (ou 20 minutos por dia) de atividade leve 

a moderada. 

Dados obtidos na caderneta da gestante, referente a 

última anotação, revelaram que 38,1% encontravam-se com a 

glicemia alterada, ou seja, valores bioquímicos de glicose de 

jejum ≥ 92 mg/dL e 13,7% delas foram classificadas 
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hipertensas, com pressão arterial sistólica ≥140 mmHg e/ou 

pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg, baseados nos 

parâmetros das Diretrizes brasileiras de diabetes e hipertensão 

arterial, respectivamente (OPAS, 2016; SBC, 2016).  

  

Tabela 1. Caracterização das gestantes atendidas em 

consultas de pré-natal nas Unidades de Saúde da Família.  

 (n) (%) 

IDADE (anos)  

18-20  20 21,0 

21-30 64 67,4 

31-40 11 11,6 

ESCOLARIDADE (anos de estudo)  

1 - 3  4 4,2 

4 - 7  16 16,8 

8 – 11 72 75,8 

12 ou +  3 3,2 

RENDA FAMILIAR (salário mínimo *) 

Menos de um  17 17,9 

Até um  48 50,5 

Até dois  22 23,2 

>três  8 8,4 

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA  

Sim 14 14,7 

Não 81 85,3 

GLICEMIA EM JEJUM (mg/dL) **   
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< 92 52 61,9 

≥ 92 32 38,1 

PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA   

Normotensa 52 31,6 

Hipertensa 13 13,7 

Hipotensão 30 54,7 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

*Valor do salário mínimo= R$ 998,00 

** 11 não continham essa informação no cartão da gestante   

 

Quanto ao perfil alimentar das gestantes (Tabela 2), a 

ingestão diária das principais refeições (desjejum, almoço, 

jantar e de pelo menos dois lanches saudáveis) observou-se 

que 17,8% apresentavam insuficiência nessa prática, portanto, 

nunca ou às vezes a realizavam desta maneira. 

 

Tabela 2. Perfil alimentar de gestantes acompanhadas 

durante consultas de pré-natal em Unidades de Saúde da 

Família.  

 (n) (%) 

Ingestão diária de 3 refeições e 2 lanches saudáveis 

Nunca 3 3,1 

Às vezes 14 14,7 

Quase sempre 28 29,5 

Sempre 50 52,7 

Ingestão de alimentos in natura 

Quase nunca 1 1,1 
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Às vezes 10 10,5 

Quase sempre 34 35,8 

Sempre 50 52,6 

Ingestão de alimentos minimamente processados 

Nunca 7 7,4 

Quase nunca 29 30,5 

Às vezes 31 32,7 

Quase sempre 14 14,7 

Sempre 14 14,7 

Ingestão diária de frutas, legumes e verduras 

Nunca 7 7,4 

Quase nunca 19 20,0 

Às vezes 27 28,4 

Quase sempre 18 18,9 

Sempre 24 25,3 

Limita o consumo de alimentos processados 

Nunca 6 6,3 

Quase nunca 12 12,6 

Às vezes 14 14,7 

Quase sempre 40 42,1 

Sempre 23 24,3 

Evita o consumo de alimentos ultraprocessados 

Nunca 12 12,6 

Quase nunca 28 29,5 

Às vezes 25 26,3 

Quase sempre 18 19,0 
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Sempre 12 12,6 

Evita ingestão de doces como sobremesa 

Nunca 19 20,0 

Quase nunca 16 16,8 

Às vezes 60 63,2 

Evita ingestão de refrigerantes e sucos artificiais 

Nunca 8 8,4 

Quase nunca 22 23,2 

Às vezes 30 31,6 

Quase sempre 13 13,7 

Sempre 22 23,2 

Evita ingestão de chocolates e biscoitos recheados 

Nunca 5 5,3 

Quase nunca 5 5,3 

Às vezes 17 17,6 

Quase sempre 28 29,7 

Sempre 40 42,1 

Quantidade de sal, açúcar e óleo 

Pouquíssima quantidade 4 4,2 

Pouca quantidade 19 20,0 

Média quantidade 34 35,8 

Grande quantidade 27 28,4 

Muitíssima quantidade 11 11,6 

Preferência da refeição fora de casa 

Fast food 20 21,1 

Comida a quilo 75 78,9 
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Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Para responderem as perguntas, utilizaram-se os 

conceitos do guia alimentar (2016) com linguagem adequada 

para as entrevistadas. Consideraram-se alimentos in natura ou 

minimamente processados aqueles que após a retirada da 

natureza são consumidos com nenhum ou pouco 

processamento. Em relação a estas variáveis, as gestantes 

afirmaram que sempre consomem esses tipos de alimentos, 

representado por 52,6% para alimentos in-natura e 14,7% para 

os minimamente processados. Em relação à ingestão diária de 

frutas, legumes e verduras (FLV) percebe-se que 28,4% das 

entrevistadas, às vezes ingere esses tipos de alimentos em sua 

rotina alimentar. 

Observou-se que apenas 24,3% das gestantes avaliadas 

sempre buscam reduzir a ingestão dos alimentos processados, 

já para os ultraprocessados, equiparou-se a mesma quantidade 

de gestantes que sempre evitam esses produtos com aquelas 

que nunca tem esse hábito, representando 12,6% para cada 

quesito. São definidos como alimentos processados aqueles 

que utilizam sal ou açúcar para sua conservação, e 

ultraprocessados os produtos cuja fabricação envolve 

diferentes etapas e adição de ingredientes durante o seu 

processamento (BRASIL, 2014). 

Das gestantes avaliadas, 63,2% às vezes evitavam 

doces como sobremesa. Observou-se que apenas 23,2% 

sempre evitavam refrigerantes/sucos industrializados e 42,1% 

evitavam chocolates/biscoitos recheados. Quando perguntadas 
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sobre a realização de alguma refeição fora de casa, observou-

se que  21,1%  das gestantes preferem os fast-food’s.  

O ganho de peso total da gestação considera o Índice de 

Massa Corporal (IMC) pré-gestacional da mulher e classifica em 

baixo peso, adequado, sobrepeso ou obesidade. Mulheres que 

iniciaram a gestação com peso adequado deveriam aumentar 

de 11,5 – 16,0 quilos ao final da gestação (BRASIL, 2013).   

Ao comparar o IMC pré-gestacional com o IMC no 3º 

trimestre (Tabela 3) observou-se que a maioria das gestantes 

(n=63) ao iniciar o pré-natal foram classificadas como IMC 

adequado e foram reclassificadas no terceiro trimestre como 

sobrepeso (n=58) e obesidade (n=15). 

 

Tabela 3. Comparação entre o IMC pré-gestacional e no 

terceiro trimestre de gestantes atendidas em consultas de 

pré-natal em Unidades de Saúde da Família.  

 IMC 3º Trimestre Total 

Adequado Sobrepeso Obesidade 

IMC 

inicial 

Baixo peso 6 1 0 7 

Adequado 16 46 1 63 

Sobrepeso 0 11 13 24 

Obesidade 0 0 1 1 

Total 22 58 15 95 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Magalhães et al. (2015) em um estudo do tipo transversal 

realizado com gestantes atendidas nas unidades de saúde da 

zona urbana de um município da Bahia, verificaram ganho de 
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peso semanal excessivo sendo associado principalmente ao 

grupo com renda familiar com menos de 1 salário mínimo, 

totalizando 47,1% das gestantes nesta condição. E apontaram 

a necessidade de uma atenção nutricional especial voltada para 

essas mulheres, como também para aquelas que já iniciaram a 

gestação com sobrepeso/obesidade.  

Infere-se que a escolaridade configura fator chave para 

a insegurança alimentar com relação aos cuidados gestacionais 

e obstétricos. No trabalho de Souza et al. (2016), realizado com 

gestantes atendidas em unidades ou centros de saúde de Natal, 

a média de anos de estudo encontrada foi de 10,8 anos, com 

conclusão do ensino médio.  Reforça-se que esse nível de 

escolaridade não é considerado suficiente para as exigências 

do mercado de trabalho atual, dificultando a inserção dessas 

mulheres no mesmo. 

Nesse contexto, os riscos reprodutivos são influenciados 

por questões que ultrapassam o âmbito biomédico e dizem 

respeito às vulnerabilidades sociais. Por conseguinte, os 

serviços de saúde devem ultrapassar os limites das práticas 

assistenciais focadas exclusivamente em doenças ou riscos 

biológicos e desenvolver abordagens interprofissionais que 

possam enfrentar as desigualdades sociais em saúde, 

observando o perfil de mulheres com baixa renda e 

escolaridade (XAVIER et al., 2013).   

Carvalhaes et al. (2013) analisaram o padrão de 

atividade física de 256 gestantes que encontravam-se no 

segundo trimestre gestacional de baixo risco, acompanhadas 

na atenção primária de saúde e observaram que 77,7% delas 

eram insuficientemente ativas, 12,5% moderadamente ativas e 

9,8% vigorosamente ativas. A caminhada foi a atividade física 

mais realizada pelas gestantes.  
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Nesse sentido, Santos et al. (2015) reafirmam os 

benefícios do exercício físico quando realizado regularmente 

durante o período gestacional, como por exemplo, melhor 

adaptação psicológica, autoconfiança, melhora da autoestima, 

diminuição do risco de depressão e ansiedade, com maior 

interação social e manutenção de hábitos saudáveis.   

A troca de alimentos “processados e ultraprocessados” 

por “in natura e minimamente processados” tem demonstrado 

grande impacto na saúde da população brasileira visto que há 

um desequilíbrio entre a oferta de nutrientes e o excesso de 

calorias (BRASIL, 2014). Essa troca pode ser útil para o 

enfrentamento da obesidade, conceituada como uma doença 

multifatorial que pode ocasionar a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) e a diabetes mellitus (DM), dentre outras patologias, 

inclusive no período gestacional. Por isso, a manutenção 

desses níveis na faixa de normalidade é essencial durante a 

gestação.  

Dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco e 

proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico - Vigitel 

(BRASIL, 2017) evidenciou que o aparecimento de doenças 

crônicas, como a HAS e DM, são mais incidentes em mulheres. 

Entre os municípios brasileiros que apresentam maior 

frequência, Recife contempla 32,6% de mulheres com 

hipertensão e 10,7% de diabéticas. 

A DM gestacional (DMG) é uma desordem metabólica 

advinda de alguns fatores de risco, tais como idade materna 

avançada, baixa estatura, sobrepeso/obesidade ou ganho 

excessivo de peso durante a gravidez, histórico familiar de 

diabetes, deposição de gordura abdominal em excesso, entre 

outros. Fisiologicamente, há um aumento da resistência à 

insulina no período gestacional, exacerbado em gestantes com 
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obesidade, o que pode desencadear a DMG, para isso, 

recomenda-se o monitoramento deste marcador bioquímico a 

partir da primeira consulta de pré-natal (OPAS, 2016).  

As síndromes hipertensivas na gestação são principais 

causas de morbidade e mortalidade materna e perinatal, 

principalmente nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (MARTINS et al., 2012). Acometem cerca de 

5% das gestantes e devem estar relacionadas ao tratamento 

não-medicamentoso, oriundo de uma mudança no estilo de 

vida, com a combinação de alimentação adequada e saudável 

e a prática regular de exercícios físicos, desde que orientado 

por profissionais qualificados, respeitando a individualidade 

biológica e física de cada mulher (SBC, 2016).  

Com base no exposto, reforça-se a realização de 

atividades de educação em saúde nas Unidades de Saúde da 

Família (USF) a fim de reduzir ao aparecimento de doenças e 

agravos tanto para a mãe quanto para o filho. Além de fortalecer 

o vínculo entre os profissionais envolvidos e as gestantes 

acompanhadas nas unidades de saúde (OLIVEIRA, LOPES e 

FERNANDES, 2014). 

Teixeira e Cabral (2016) avaliaram o consumo alimentar 

das gestantes residentes em dois ambientes distintos (o urbano 

e o rural) por meio de um questionário de frequência alimentar 

(QFA) e verificaram um consumo de 3 a 4 refeições diárias por 

aquelas que se encontravam nos 1° e 2° semestres 

gestacionais, de ambos os locais. Já no 3° trimestre, somente 

44% das que residiam na zona urbana consumiam uma 

quantidade maior de refeições, variando de 5 a 6 por dia. 

O consumo de alimentos in-natura ou minimamente 

processados devem ser a base da nossa alimentação. Esses 

são obtidos diretamente das plantas e/ou animais que não 
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passaram por nenhuma ou pouca modificação, garantindo 

assim uma alimentação nutricionalmente equilibrada e 

culturalmente apropriada. Em contrapartida, o consumo de 

alimentos processados deve ser limitado e os ultraprocessados 

evitados (BRASIL, 2014).  

Oliveira, Lopes e Fernandes (2014) em estudo com 

abordagem metodológica para a construção de uma cartilha 

educativa para alimentação saudável com alimentos regionais, 

verificou um baixo consumo de frutas, verduras, legumes, 

tubérculos e raízes durante o período gravídico.  

Percebe-se que é essencial manter uma atenção 

nutricional antes, durante e após a gravidez, para que o ganho 

de peso corporal total seja o suficiente para garantir a saúde 

integral da mulher em idade reprodutiva por todos os ciclos que 

perpassa, evitando complicações tanto para a mãe quanto para 

o bebê (SATO, FUJIMORI, 2012). 

Gomes et al. (2015), em um estudo do tipo transversal, 

avaliaram o comportamento alimentar de gestantes atendidas 

na atenção primária e comparou com o de mulheres em idade 

fértil e revelaram que 34,7% das gestantes entrevistadas quase 

nunca ou nunca ingeriam embutidos em sua rotina alimentar e 

21,9% alimentos fritos em óleo, em contrapartida, 16,4% delas 

consumiam 5 ou mais vezes por semana esses tipos de 

alimentos. 

Coelho et al. (2015) que analisaram os padrões de 

consumo alimentar no terceiro trimestre e associações com o 

peso ao nascer do bebê referiram um alto consumo de 

refrigerantes, doces e sorvetes, sendo prejudiciais à saúde do 

concepto, podendo causar alterações do peso ao nascer. Além 

de informações quanto ao estado nutricional, verificaram que 

64,9% iniciaram a gestação com IMC adequado e 26,9% com 
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excesso de peso, considerado um índice relativamente alto. Em 

relação ao ganho de peso gestacional total, a média nesse 

período foi de 13,3 quilos, sendo 37,4% com ganho excessivo 

e 30,0% adequado em relação ao seu estado inicial.  

Com o mesmo objetivo de avaliar o estado nutricional, 

pesquisa realizada nos Estados Unidos, com gestantes em 

todos os trimestres gestacionais, obtiveram os seguintes 

resultados em relação ao IMC pré-gestacional: 38,6% 

encontravam-se eutróficas, 21,4% com sobrepeso e 28,4% com 

obesidade. Além disso realizaram associação entre a 

depressão e o ganho excessivo de peso, concluindo que houve 

uma relação positiva significativa entre esses achados, 

encontradas no primeiro e no segundo trimestre de gestação 

(MATTHEWS et al., 2017).  

Diante de todos os fatores que envolvem o período 

gravídico, é essencial manter um pré-natal qualificado, com 

acompanhamento especial para detecção precoce de possíveis 

riscos à saúde materna e fetal como o aparecimento de 

doenças crônicas (HAS e DM), além de outras patologias, como 

a obesidade e a síndrome metabólica a fim de se evitar a 

morbimortalidade materna e neonatal (COSTA et al., 2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante o acompanhamento pré-natal, realizado na 

atenção primária à saúde, observaram-se gestantes jovens com 

baixa renda familiar, sem prática regular de atividade física e 

classificação de sobrepeso e obesidade no terceiro trimestre da 

gestação. Parcela significativa das gestantes não faz ingestão 

diária das principais refeições, há falha na regularidade do 

consumo de frutas, legumes e verduras, consumo não 
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adequado de sal, açúcar e óleo, além de consumo inadequado 

de alimentos processados e ultraprocessados. 

 A partir desses resultados conclui-se que as 

necessidades nutricionais do grupo avaliado não satisfazem o 

aporte de nutrientes desejado nesta fase da vida. Portanto, 

amplia-se a necessidade da realização de ações educativas 

com envolvimento da equipe multiprofissional durante as 

consultas de pré-natal nas Unidades de Saúde da Família 

voltadas para uma alimentação adequada e saudável, a fim de 

se garantir a saúde do binômio mãe-filho. 
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RESUMO: A histerectomia consiste na cirurgia de remoção do 
útero, indicada em casos de miomas, sangramento vaginal, 
prolapsos de órgãos, câncer e endometriose. Para algumas 
mulheres, submeter-se à histerectomia é sinônimo de alívio, 
para outras, tristeza, ansiedade, distorção de autoimagem entre 
outros. O objetivo do presente estudo foi identificar o perfil de 
social e clínico e o nível de ansiedade de pacientes submetidas 
à cirurgia de histerectomia em um hospital universitário de 
capital do nordeste. Tratou- se estudo com abordagem 
descritiva, exploratória e transversal. Foi utilizado instrumento 
de coleta IDATE para avaliação da ansiedade. Os dados foram 
codificados e digitados duplamente em planilhas do aplicativo 
Excel Library, sendo realizada análise descritiva dos resultados, 
com frequências totais e percentuais. Foi verificado que as 
participantes tinham a média de idade de 49,70 anos, (32,8%) 
donas de casa, (39,7%) renda de um salário mínimo, (74,1%) 
residentes de João Pessoa, (46,6%) foram encaminhadas a 
partir ambulatório do próprio hospital, (77,6 %) receberam 
anestesia raquidiana, (37,9 %) possuíam hipertensão arterial 
sistêmica, o risco anestésico foi ASA ll (53,4 %. Quanto ao 
IDATE, (24,1%) (63,4%), (12,1%) apresentavam baixa, média e 
alta ansiedade respectivamente. A caracterização do estado 
clínico e a avaliação do nível de ansiedade são necessárias 
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para que o planejamento de assistência à saúde seja integral 
no bem-estar físico, mental e social do paciente. 
Palavras-chave: Histerectomia. Ansiedade. Perfil de 
caracterização. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A histerectomia é o procedimento cirúrgico ginecológico 

não obstétrico mais realizado nos países desenvolvidos e 

consiste na cirurgia de remoção do útero. No Brasil, no ano de 

2014, foram realizadas cerca de 83 milhões de histerectomias 

(FREITAS et al., 2016; DATA SUS, 2015). A cirurgia de 

remoção de útero pode ser realizada através de três 

abordagens principais: a histerectomia abdominal, 

histerectomia vaginal ou histerectomia laparoscópica (COSTA; 

COSTA, 2017; NOGUEIRA-SILVA et al., 2014).    

 A histerectomia por via abdominal é realizada através de 

uma incisão na parte inferior do abdômen; por via vaginal, que 

o útero é removido pela vagina; e por via laparoscópica, onde 

são realizadas pequenas incisões na região abdominal, 

geralmente com retirada do útero pela vagina (COSTA; COSTA, 

2017; SOBRAEKKE; BONDEVIK, 2015).    A 

escolha da via está relacionada a fatores individuais como 

tamanho da vagina e do útero, presença de patologia 

extrauterina, recursos disponíveis, experiência da equipe 

cirúrgica, dentre outros (GUITARREZ et al., 2015; ROCHA et 

al., 2015).         

 Essa cirurgia é indicada em casos de algumas 

complicações ginecológicas, tais como, miomas uterinos, 

sangramento vaginal anormal, prolapsos de órgãos, câncer 

cervical e endometriose (TEIXEIRA; BATISTA, 2016).   
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 Para algumas mulheres, submeter-se à histerectomia é 

sinônimo de alívio dos sintomas de patologias, principalmente 

dos miomas e sangramentos intensos. No entanto para outras, 

a realização dessa cirurgia pode desencadear sentimentos de 

tristeza, ansiedade, distorção da autoimagem, feminilidade, 

sexualidade e comprometimento de sua vida conjugal e social 

(HAMPTON, 2014). 

Um dos sentimentos mais comuns entre pacientes que 

irão se submeter a algum procedimento cirúrgico é a ansiedade, 

que merece toda a atenção, pois seu efeito no organismo pode 

influenciar de forma negativa na resposta do paciente ao 

tratamento e causar efeitos indesejáveis no período pós-

operatório (GOLÇALVES et al., 2016).   De 

acordo com a Associação Norte- Americana de Diagnósticos de 

Enfermagem (NANDA, 2018), a ansiedade pode ser definida 

como um sentimento incômodo que provoca a sensação de 

antecipação de perigo, geralmente, de origem desconhecida 

pelo indivíduo.  A ansiedade pode ser classificada em 

níveis leve, médio e alto, dependendo das suas respostas ao 

individuo. A ansiedade leve é um sentimento comum e 

extremamente frequente em todos os seres humanos. Seus 

sintomas são apresentados por: inquietação, insônia, excesso 

de sensibilidade a ruídos entre outros (VIDEBECK, 2012; 

GUIMARÃES et al., 2015).  Na ansiedade média, o 

individuo pode apresentar falta de atenção, tensão muscular, 

pulso palpitante, cefaleia, xerostomia, discurso mais rápido, 

incômodo gastrointestinal, e aumento de frequência de micção 

(VIDEBECK, 2012).   O modo grave da ansiedade é 

quando o individuo requer uma atenção especial para a redução 

dos sintomas e melhoria da qualidade de vida. Os sintomas 

mais frequentes são: cefaleia severa, náusea, vômito, diarreia, 
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vertigem, palidez, taquicardia, dor no peito entre outros 

(VIDEBECK; 2012).  É notório o crescimento da ansiedade nos 

dias de hoje, e como ela tem impactado na vida das pessoas. 

Desta forma, o diagnóstico precoce possui importante papel no 

que tange o tratamento eficaz e o bem estar biopsicosossial 

(FARIA; GOMES; MAGALHÃES, 2016).   

Diante dessa problemática, o objetivo do presente estudo 

foi dentificar o perfil de social e clínico e o nível de ansiedade 

de pacientes submetidas à cirurgia de histerectomia em um 

hospital universitário de capital do nordeste. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de estudo com abordagem descritiva, 

exploratória e transversal realizado com mulheres submetidas 

à cirurgia de histerectomia atendidas em um hospital 

universitário localizado em capital do nordeste brasileiro. Nesta 

perspectiva, as coletas dos dados foram realizadas no período 

de agosto de 2018 a julho de 2019.  

Foram incluídas pacientes com idade acima de 18 anos, 

do sexo feminino, e que foram submetidas à cirurgia de 

histerectomia.  Como critérios de exclusão, pacientes com 

dados insuficientes no prontuário, pacientes que estavam sob 

efeito de anestesia, ou que não aceitaram assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido. O instrumento de coleta de 

dados contemplou dados sociodemográficos, clínicos, 

cirúrgicos e o Inventário de Ansiedade Estado (IDATE), que foi 

desenvolvido por Spielberger, Gorsuch e Lushene (1970) e 

busca avaliar o traço relativamente estável de ansiedade  

(FIORAVANTI et al.,2006). 
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O processo de amostragem foi não probabilístico, por 

conveniência (MATTAR, 2001). A coleta dos dados seguiu  as 

regulamentações da Resolução Conselho Nacional de Saúde 

nº466/2012, que trata sobre pesquisa com seres humanos, 

previamente à coleta, o projeto foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa e aprovado sob CAAE 

n°86689318.5.0000.5183. Todos os participantes foram 

esclarecidos e assinaram o Termo de consentimento livre e 

esclarecido –TCLE.  

 Os dados foram codificados e digitados duplamente em 

planilhas do aplicativo Excel Library, sendo realizada análise 

descritiva dos resultados, com frequências totais e percentuais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram incluídos 58 pacientes na amostra do estudo. 

Quanto aos dados sociodemográficos, participaram da 

pesquisa indivíduos com idade mínima de 31 anos e idade 

máxima de 75 anos, com média de idade de 49,70 anos. 

 

VARIÁVEIS n % 

PARTICIPANTES 58  100  

OCUPAÇÃO 
  

Donas de casa 19 32,8 

Aposentadas 9 15,5 

Pensionista 6 10,3 

Autônomos 6 10,3 

Funcionários do setor 
privado 

9 15,5 
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Funcionário público 4 6,9 

Doméstica 5 8,6 

RENDA 
  

< 1 salário mínimo 9 15,5 

1 salário mínimo 23 39,7 

Entre 1 à 2 salários 
mínimos 

11 19 

Entre 2 à 3 salários 
mínimos 

10 17,2 

Entre 3 à 4 salários 
mínimos 

5 8,6 

PROCEDÊNCIA  
  

João Pessoa  43 74,1 

Mamanguape 1 1,7 

Conde  1 1,7 

Outro  13 22,4 

COMORBIDADES 
  

Diabetes 4 6,9 

Hipertensão 22 37,9 

Dislipidemia 2 3,4 

Sobrepeso-obesidade 5 8,6 

Outras  10 17,2 

ANESTESIA  
  

Raquidiana 45 77,6 

Geral  3 17,2 

Peridural 10 5,2 
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ASA 
  

ASA l 26 44,8  

ASA ll 31 53,4  

ASA lll 1 1,7 

TEMPO DE 
INTERNAÇÃO PRÉ- 
CIRÚRGICO 

  

1 dia 45 75,9 

1 à 2 dias 13 22,4 

Até 3 dias 1 43,1 

 

De acordo com a ocupação (32,8%) das pacientes eram 

donas de casa, (15,5%) aposentadas, (15,5%) funcionários 

públicos, (10,3%) profissionais autônomos, (10,3%) 

funcionários do setor privado, (6,9%) domésticas, (1%) 

pensionistas e (8,6%) exerciam outras ocupações. 

 A histerectomia é segunda cirurgia mais realizada entre 

mulheres em idade reprodutiva, sendo superada apenas pela 

cesárea (PIVETTA et al; 2014). Segundo Ferreira (2018), 

mulheres com faixa etária entre 40-49 anos são mais atingidas 

por patologias ginecológicas, e consequentemente submetidas 

às cirurgias como a histerectomia, geralmente pela intensidade 

da sintomatologia que prejudica a realização de atividade de 

vida diária. A renda mensal predominante foi de um salário 

mínimo, correspondendo a (39,7%) dos entrevistados. Quanto 

à cidade de procedência, (74,1%) eram residentes da capital 

João Pessoa, (1,7%) do Conde, (1,7%) de Mamanguape, e 

(22,4%) residentes outas cidades, incluindo áreas 
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circunvizinhas à capital, alto e baixo sertão e outros estados 

próximos. 

 O encaminhamento dos pacientes ocorreu, na maioria 

dos casos, através do ambulatório do próprio hospital (46,6%), 

seguido de unidade básica de saúde (34,5%), outros hospitais 

(15,5%), outros serviços (3,4 %).    

O estudo de Villar e Silva (2010) descreveu o perfil 

socioeconômico e cultural de 30 mulheres histerectomizadas. 

As participantes em sua maioria possuíam nível superior, 

estavam empregadas e com renda familiar que variou de 

R$800,00 a R$15.000,00. Divergindo dos resultados 

encontrados nessa pesquisa, onde a renda mensal familiar foi 

de um salário mínimo.   

Acerca das variáveis clínicas, os participantes 

apresentavam como comorbidades, hipertensão arterial 

sistêmica (37,9 %) e diabetes mellitus (6,9 %), seguidos de 

sobrepeso (8,6 %), dislipidemia (3,4 %) e outras (17,2 %), tais 

como lúpus, doença renal crônica, fibromialgia entre outros. 

 Em uma pesquisa realizada com pacientes submetidas à 

histerectomia, foi possível verificar que de 258 mulheres 

histerectomizadas, 141 possuíam histórico de comorbidades 

prévias. Dentre elas hipertensão, depressão, hipotireoidismo, 

diabetes, dislipidemia, obesidades. Entre anatomopatologias 

estavam os leiomiomas, adenomiose, adenocarcinoma, pólipo 

endometrial, carcinoma de colo de útero, epidermização por 

prolapso uterino, endometriose, hiperplasia endometrial, 

carcinoma seroso de ovário carcinoma epidermóide 

(FERREIRA, 2018).       

 Na pesquisa realizada por Silva e Vargens (2016) 

também com pacientes histerectomizadas, observou-se que a 

maioria apresentava comorbidades médicas de relevo e IMC 
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médio de 26,5 kg/m2, ou seja, superior ao peso ideal (20- 24,9 

kg/m2) sendo que 42% das mulheres tinham excesso de peso 

ou eram obesas.    

 Quanto às características relativas aos procedimentos 

anestésico-cirúrgicos, os tipos de anestesias mais frequentes 

foi à anestesia regional (raquidiana) com 77,6% e anestesia 

geral com 17,2% e com menos incidência, anestesia peridural 

com 5,2%. A raquianestesia é uma técnica anestésica 

confiável que garante anestesia e analgesia peroperatórias 

adequadas. Seus benefícios incluem a redução dos efeitos 

colaterais da anestesia geral, redução da náusea e vômito, 

dores de garganta, lesão dentária, sedação e atelectasia pós-

operatória e hipoventilação (OLIVEIRA; LACERDA; JORGE, 

2015).  A anestesia geral é utilizada tradicionalmente na 

histerectomia do tipo laparoscópica, pois ela contribui para a 

diminuição dos episódios de dor cirúrgica e fornece ventilação 

segura para o paciente, desta forma , evitando a hipercabia 

(OLIVEIRA; LACERDA; JORGE, 2015). 

 A classificação de risco cirúrgico e estado físico ASA 

(Sociedade Americana de Anestesiologistas) mais frequente foi 

o ASA ll (53,4 %), seguidos de ASA I (44,8 %) e ASA III (1,7 %). 

A classificação ASA é uma ferramenta importante para a 

avaliação pré-anestésica do paciente, pois através dela pode-

se verificar riscos de possíveis complicações anestésicas e 

cirúrgicas, bem como fornecer o prognóstico do paciente. O 

ASA I refere-se a paciente sadio sem alterações orgânicas, o 

ASA II refere-se paciente com alteração sistêmica leve ou 

moderada e o ASA III significa paciente com alteração sistêmica 

grave com limitação funcional (LOUREIRO; FILHO, 2014; 

MORENO; PEARSE; RHODES, 2015).    

 Quanto ao tempo de internação hospitalar pré-cirúrgico 
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(75,9%) internaram-se até um dia antes, (22,4%) de um a dois 

dias e (1,7%) até três dias.  Quanto ao tempo de recuperação 

na SRPA, a maioria dos pacientes (43,1%) permaneceram de 1 

à 2 horas.  Mais da metade dos participantes da pesquisa 

foram internados apenas um dia antes do procedimento 

cirúrgico, e este fator contribui na prevenção de sentimentos de 

angústia e ansiedade (COSTA; SAMPAIO, 2015).  

 A internação hospitalar envolve uma série de mudanças 

na rotina do paciente. Alguns fatores como principalmente a 

separação da família traz sensações de isolamento, angústia, 

medo e desconforto  A internação cirúrgica acompanha 

diversas alterações biológicas, refletindo em desgaste 

emocional para paciente e para a família (COSTA; SAMPAIO, 

2015; AMORIM; SALIMENA, 2015). Após a cirurgia, os 

participantes apresentaram como desconfortos, dor local 

(20,7%), dor abdominal (20,7%), episódios de náusea e vômitos 

(13,8%), fraqueza ou tontura (3,4%) e cefaleia (3,4%), outros 

desconfortos (13,8%), no entanto 46,6 % dos participantes não 

relataram desconfortos, até o momento da coleta de dados. 

Geralmente, mulheres submetidas à histerectomia 

podem apresentar algumas complicações pós-cirúrgicas como: 

dispareunia, infecções, hemorragias, distensão abdominal, 

constipação, incontinência para gases e fezes e principalmente 

a incontinência urinária (PIVETTA, 2014; FREITAS et al., 2016). 

Outra queixa muito comum em dias ou meses após a cirurgia é 

sobre o ganho de peso e aumento do risco de sobrepeso e 

obesidade, que provavelmente estão associados ao 

funcionamento físico reduzido, inatividade pós-cirúrgica, 

ruptura de tecido e/ou de mudanças bruscas dos níveis 

hormonais (MELO; CARVALHO; SANTANA, 2019).  

 Quanto à ansiedade, apesar de atualmente existir uma 
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alta tecnologia e melhores intervenções cirúrgicas, as cirurgias 

em geral ainda geram ansiedade e medos nos pacientes, uma 

vez que o procedimento cirúrgico traz algumas limitações tais 

como mudança de hábitos de vida, no ambiente, afastamento 

da família, entre outros. A depender do grau de ansiedade do 

paciente, muitas cirurgias podem ser canceladas 

(GONÇALVES et al., 2016; GONÇALVES, MEDEIROS, 2016).  

        

O bem estar emocional dos pacientes cirúrgicos deve ser 

prioridade entre os profissionais de saúde, principalmente para 

a equipe de enfermagem, pela prestação de cuidados direta ao 

paciente.  Também cabe ao enfermeiro o papel de detectar 

graus de ansiedade precocemente e intervir de maneira 

humanizada (GONÇALVES et al., 2016; GONÇALVES, 

MEDEIROS, 2016).      Através 

do instrumento IDATE-E, foi possível verificar que (63,4%) dos 

entrevistados apresentavam média ansiedade, enquanto que 

(24,1) % apresentavam baixa ansiedade e (12,1%) alta 

ansiedade. 

Quanto à ansiedade e histerectomia, há muitas crenças 

relacionadas ao papel do útero, feminilidade e histerectomia, 

nas quais podem desencadear quadros de ansiedade frente à 

realização da cirurgia da histerectomia. Os sentimentos mais 

comuns expressados pelas mulheres são o medo de ‘’ficar 

oca’’, ser menos mulher, e desaparecimento do prazer em 

relações sexuais, sentimento de perda, revolta, tristeza e 

dúvidas (SILVA; VARGENS, 2016). Desta forma, faz-se 

necessário a avaliação da ansiedade nessas mulheres, visto 

que em níveis médio e alto, a ansiedade pode afetar a 

realização da cirurgia ou a recuperação da mesma (VIDEBECK, 

2012; BARBOSA; SANTOS; RODRIGUES, 2018). 
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Figura 1. Apresentação dos dados de acordo com níveis de 

ansiedade das pacientes. 

  
 

       

De acordo com a idade, as mulheres com a faixa etária 

de 50- 61 anos apresentaram maior nível de ansiedade, sendo 

(88,3%) com ansiedade média e (16,8%) com baixa ansiedade 

enquanto que o grupo com idade acima de 60 anos, 

encontravam-se menos ansiosos.  
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Figura 2: Relação entre idade e níveis de ansiedade. 

 
 

 

O envelhecimento é um processo de evolução constante 

que oportuniza o aprofundamento das questões espirituais, por 

exemplo, o fato de a velhice ser considerada a última etapa da 

vida faz com que ocorra um aumento da frequência sobre o 

aceitar, pensar na morte e na diminuição de sentimentos como 

a ansiedade e depressão (BALBINOTTI, 2017). 
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Figura 3: Relação entre ocupação e níveis de ansiedade. 

 
  

Quanto à ocupação, foi possível verificar que as donas 

de casa e as funcionárias públicas foram as que apresentaram 

maior nível de ansiedade média, e as autônomas os maiores 

índices de ansiedade alta. Com relação a renda, o grupo que 

mais demonstrou sintomas de ansiedade foi o grupo de menos 

de 1 salário mínimo com o percentual de ansiedade média de 

(88%). 
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Figura 4: Relação entre renda e níveis de ansiedade. 

 
 

As mulheres donas de casa têm maior propensão de 

desenvolvimento de transtornos de humor, ansiedade e 

transtornos somatoformes (THAS), e isso ocorre pelo fato de 

que, mulheres terem baixa escolaridade e situação ocupacional 

desfavorável, com isso estão mais suscetíveis ao desequilíbrio 

entre dominação e subordinação econômica, política e social 

(SANTOS; DINIZ, 2014). 

Santos (2014) afirma que mulheres cuja ocupação é de 

serem donas de casa, desenvolvem transtornos mentais devido 

à fatores como:  jornada cansativa de trabalho, falta de lazer e 

atividades recreativas, falta de autonomia, baixa escolaridade, 

baixa renda e repressão por parte do cônjuge.  
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No quesito comorbidades, os pacientes portadores de 

hipertensão arterial sistêmica, apresentaram (50%) ansiedade 

média, (27,2%) baixa ansiedade e (22,7%) com alta ansiedade. 

 

Figura 5: Relação entre comorbidades e níveis de ansiedade.  

      
 

A ansiedade é mais prevalente em pessoas que 

apresentam comorbidades, situações que limitam ou 

incapacitam seu cotidiano, por exemplo, as doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, infarto agudo 

do miocárdio e doença arterial coronariana (COSTA et al., 

2019). 

Conforme a 7º Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 

(GOMES et al., 2016), alguns fatores estão associados a 

chances de desenvolvimento da hipertensão arterial, entre eles 
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a ansiedade, estresse, obesidade, uso de álcool entre muitos 

outros.   

 

Figura 6: Relação ente tipo de anestesia e níveis de ansiedade. 

 
 

 Os pacientes que necessitam de anestesia geral para a 

realização do procedimento cirurgico, apresentam escores de 

ansiedade mais altos (100% ansiedade média) do que os 

pacientes agendados para anestesia regional (22% ansiedade 

leve, 64% ansiedade média, 13% ansiedade alta).  Na 

anestesia reginal os pacientes permanecem acordados, já 

durante a anestesia geral, eles acreditam que não terão 

controle da situtação e estarão vulneráeis perante a equipe de 

saúde (CELIK; EDIPOG, 2018).  

 Diante da identificação do quadro ansioso, são algumas 

estratégias de como o profissional pode utilizar para tentar 
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reduzir o nível de ansiedade dos pacientes: orientações sobre 

autocuidado orais e escritas, individuais ou em grupos e a 

psicoprofilaxia cirúrgica (FARIA; GOMES; MAGALHÃES, 2016; 

OLIVEIRA; ANTUNES; OLIVEIRA, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

A caracterização das participantes deste estudo 

possibilitou constatar que a média de idade das mulheres 

submetidas à cirurgia de histerectomia é de 49,70 anos.  

Foi possível identificar a presença dos três níveis de 

ansiedades nas pacientes: leve(24,1%), média (63,4%)  e alta 

(12,1%). Quanto à idade entre 51 a 60 anos demonstraram mais 

ansiosas e as com idade acima de 60 anos, o nível de 

ansiedade foi menor.  As donas de casa e os funcionários 

públicos apresentaram maiores níveis de ansiedade média. De 

acordo com a renda, as pessoas com um salário mínimo 

mensal, demonstraram maior nível de ansiedade média. As 

pacientes portadoras de hipertensão arterial são mais ansiosas, 

comparando as comorbidades; e quanto à anestesia todas 

participantes submetidos à anestesia geral, demostraram nível 

de ansiedade média. 

Tais resultados expõem a  importância de se identificar os 

níveis de ansiedade das mulheres histerectomizadas para o 

planejamento de uma assistência integral à saúde. 
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RESUMO: Introdução: As síndromes hipertensivas da 
gestação (SHG) acometem na segunda metade da gestação e, 
mais frequentemente, no seu terceiro trimestre, aumentando a 
incidência de morbi-mortalidade materna e perinatal. A SHG 
são classificadas em pré-eclâmpsia, eclâmpsia, pré eclampsia 
sobreposta a hipertensão crônica, hipertensão crônica e 
hipertensão gestacional. Pode-se observar o grau de hemólise 
presente na forma mais grave da PE, correlacionando com os 
parâmetros da hemoglobina e hematócrito. Objetivo: Verificar 
a presença de hemólise e os parâmetros laboratoriais de 
hemoglobina e hematócrito de gestantes com síndromes 
hipertensivas atendidas na maternidade do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley (HU-UFPB). Metodologia: 
Pesquisa descritiva documental de caráter exploratório sob a 
perspectiva de uma abordagem quantitativa. A análise de 
hemoglobina e hematócrito foram coletados através das 
informações dos prontuários de 50 gestantes do hospital 
universitário Lauro Wanderley. A avaliação do potencial 
hemolítico em eritrócitos humanos foram realizados a partir da 
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coleta de sangue de 10 gestantes hipertensa. Resultados: As 
gestantes apresentaram HASG (26), PE (15) e HASC (9). Na 
análise da Hemoglobina e Hematócrito as gestantes com HASG 
tiveram o maior índice de anemia leve. Na hemólise, os valores 
estavam exacerbados para gestantes com PE. Conclusão: 
Apesar da literatura enfatizar os cuidados para as gestantes 
com Pré-eclâmpsia, vale ressaltar que as gestantes com HASG 
precisam de uma atenção redrobrada, visto que, resultados 
alarmantes foram encontrados. 
Palavras-chave: Hemólise. Gravidez. Parâmetro Laboratorial. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As Síndromes Hipertensivas na Gestação (SHG) tem 

ganhado ênfase na saúde pública mundial, já que se destacam 

pela terceira causa de morbimortalidade materna no mundo e a 

primeira no Brasil, sendo a principal delas a Pré-Eclâmpsia (PE) 

(NOBRÉGA et al., 2016). 

As síndromes hipertensivas são classificadas como: 

Hipertensão arterial sistêmica crônica (HASC), Hipertensão 

Arterial Sistêmica Gestacional (HASG), Pré-eclâmpsia (PE), 

Eclâmpsia e PE sobreposta à hipertensão crônica (BALART, 

2015).  

O aparecimento dessa patologia está relacionada a 

placentação defeituosa consequentemente surgindo uma 

hipóxia placentária, liberando assim mediadores químicos e 

radicais de O2 na circulação materna causando a deficiência 

endotelial sistêmica, acarretando a uma elevação da pressão 

arterial e proteinúria (MONTENEGRO; REZENDE, 2014). 

A HASC é referente à presença confirmada de 

hipertensão antes da vigésima semana de gestação ou até 

mesmo da gravidez, como também a elevação da pressão 
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arterial identificado na gestação e que permanece após as seis 

semanas do parto (KUROBA; COELHO, 2018).  

A Hipertensão Arterial Sistêmica Gestacional (HASG) é 

caracterizada pelo aumento dos níveis pressóricos, sendo 140 

mmHg diastólica e 90 mmHg sistólica, que normalmente 

surgem posteriormente a 20ª semana de gestação (RUIZ et al., 

2015). 

A Eclâmpsia é definida como um surgimento de crises 

convulsivas em gestantes com pré-eclâmpsia, podendo ocorrer 

na gravidez, parte ou até dez dias de puerpério, causadas pela 

ocorrência de uma ou mais crises de convulsão tônico-clônicas 

generalizadas e/ou coma na ausência de patologias 

neurológicas (NOBREGA et al., 2016). 

A PE sobreposta à hipertensão crônica é uma condição 

em que possui elevadas taxas de morbi-mortalidade tanto 

materna como fetal. Podendo ocorrer um descolamento 

prematuro de placenta, restrição ao crescimento fetal (RCIU), 

insuficiência cardíaca congestiva e renal, pois são patologias 

associadas quando há um agravamento da PE sobreposta 

(SOUZA, 2017). 

A PE é conceituada pela presença de níveis pressóricos 

acima de 140 x 90 mmHg, com presença de importante 

proteinúria sendo > 300 mg nas últimas 24 horas após a 20ª 

semana de gestação, sendo classificando-a como leve ou grave 

(CASSIANO, 2017) e ocorrendo predominantemente em 

primigestas (KAHHALE et al., 2018). 

A hemólise é analisada como a diminuição de sobrevida 

dos eritrócitos, resultando na queda da hemoglobina e dos 

eritrócitos sanguíneos, caracterizada pela presença no 

esfregaço sanguíneo periférico de hemácias fragmentadas 

(esquizócitos), não observadas em todas às vezes, valor de 
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bilirrubina indireta >1,2mg/dL, desidrogenase láctica >600U/L, 

com ocorrência de reticulocitose no sangue periférico e queda 

nos níveis da haptoglobina sérica (SILVA, 2015). 

Síndrome HELLP é a sigla utilizada para descrever a 

condição de paciente com PE grave que apresenta hemólise 

(H), níveis elevados de enzimas hepáticas (EL) e contagem 

baixa de plaquetas (LP), destacando-se a hemólise, onde é 

caracterizada pela anemia microangiopática, sendo o 

diagnóstico observado pelos seguintes parâmetros: 

Hiperbilirrubinemia, elevação da desidrogenase lática (DHL), 

diminuição do hematócrito e geralmente identificação de 

esquizócito em esfregaço de sangue periférico, sendo assim, as 

modificações que ocorrem nas enzimas hepáticas são 

demonstradas pela elevação da transaminase glutâmico-

oxalacética (TGO) e/ou da transaminase glutâmico-pirúvica 

(TGP) e da DHL, e a trombocitopenia decorrente da redução do 

número de plaquetas circulantes (MENEGAZZO, 2014). 

A hemólise microangiopática, com consequente 

circulação de fragmentos de células vermelhas, leva à lesão 

íntima vascular, acarretando  uma maior aderência de fibrina 

nos sinusóides hepáticos, tendo como consequência uma 

necrose hemorrágica (LOPES et al., 2014). 

Pode-se observar que quando ocorre a redução 

fisiológica dos valores do hematócrito e da concentração de 

hemoglobina durante a gravidez pode ser devido ao grande 

aumento do volume plasmático, ocasionando assim uma 

possível anemia, muito comum em gestante, principalmente 

que apresentam quadros hipertensos (MENEGAZZO, 2014). 

Quando o nível de ferro da gestante está reduzido ela 

não é capaz de sintetizar a hemoglobina, ocorrendo assim a  

hemodiluição fisiológica da gravidez, para ser considerado 
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anemia na gestação o valor de hemoglobina deve ser menor 

que 11 g/dL no primeiro trimestre da gestação, menor que 10,5 

g/dL no segundo trimestre e menor que 11 g/ dL no terceiro 

trimestre, sempre observando um aumento progressivo das 

necessidades de ferro durante o 2º e 3º trimestres de gravidez, 

propiciado pelo desenvolvimento fetoplacentar e tecidular 

materno (AREIA et al., 2019). 

Esse trabalho teve como objetivo geral, verificar o grau 

de hemólise e sua associação com as alterações 

hematológicas. E como objetivos específicos: Analisar os 

exames laboratoriais de hematócrito e hemoglobina das 

gestantes com síndromes hipertensivas; relacionar a presença 

de hemólise com a respectiva síndrome hipertensiva.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa descritiva documental de 

caráter exploratório sob a perspectiva de uma abordagem 

quantitativa para o levantamento dos parâmetros laboratoriais 

da hemoglobina e do hematócrito. Para a verificação do padrão 

de hemólise foi realizada uma pesquisa experimental com 

sangue de mulheres gestantes diagnosticadas com síndromes 

hipertensivas internadas no Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW), hospital de referência em gravidez de 

risco. O referido projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 

de ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW) com o número do CAAE: 

87931518.8.0000.5183. 

Foram coletados dados nos prontuários de cinquenta 

gestantes para a análise de hematócrito e de hemoglobina, já 
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para análise da hemólise foram realizadas coletas sanguíneas 

em dez gestantes. 

O método utilizado para a ánalise da hemólise foi a  

Avaliação do potencial hemolítico em eritrócitos humanos que 

consiste em: Uma amostra do sangue coletado da gestante foi 

misturada com NaCl não hidratado 0,9%, tendo sido utilizado 

soro fisiológico, na proporção de 0,5ml de sangue para 2ml de 

soro e centrifugada (Centrífuga modelo 80-2b-15ml da marca 

Centrilab) a 2500 rpm durante 5 minutos para obtenção dos 

eritrócitos. Este procedimento foi repetido por mais duas vezes 

e o sedimento da última centrifugação foi ressuspenso em NaCl 

0,9%. O resultado final da centrifugação, retirado apenas os 

eritrócitos foram adicionados a 100 ml da suspensão de NaCl a 

0,5% (NaCl Dinâmica ®). Após isso, as amostras ficaram em 

repouso por 1 hora em temperatura ambiente. Decorrido este 

tempo as amostras foram centrifugadas a 2500 rpm durante 5 

minutos e a hemólise foi quantificada por espectrofotometria em 

comprimento de onda de 540 nm (RANGEL et al., 1997). 

A metodologia era aplicada no mesmo dia em que as amostras 

eram coletadas, sendo mantidas em temperatura ambiente e os 

cuidados durante a coleta, a fim de evitar a hemolização através 

de meios externos. Foi utilizada uma amostra controle, a partir 

do sangue de uma gestante de baixo risco e que apresentava 

parâmetros normais. Assim, foi realizada a mesma metodologia 

que era aplicada nas gestantes com SHEG e acrescentada uma 

etapa com Triton X a 1% durante o período de repouso de uma 

hora, para que confirmasse a certeza de 100% hemólise. 

Para análise estatística para o cálculo das frequências, 

desvio padrão e média foi utilizado o programa Statistical 

Package in Social Science para Windows (SPSS Inc, Chicago) 

versão 10.0. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados os dados nos prontuários de 50 

gestantes diagnosticadas com síndrome hipertensiva 

gestacional internadas no Hospital Universitário Lauro 

Wanderley – HULW, no período de 15 de outubro de 2018 a 31 

de março de 2019, onde foi extraído do prontuário as taxas do 

dia de, hemoglobina e hematócrito, juntamente com o 

diagnóstico clínico. 

Das gestantes analisadas foram encontradas 26 

pacientes com HASG, 15 com PE e 9 com HASC. Essa divisão 

foi realizada para que pudéssemos entender o grau de 

complexidade de cada grupo. 

 A distribuição da idade gestacional dentro desses 

grupos segue apresentada na Figura 1. Nas pacientes com 

HASC o período gestacional preponderante foi entre 37-41 

semanas. Semelhantemente ao grupo de gestantes com 

HASG. No entanto, nas gestantes diagnosticadas com PE, a 

média da idade gestacional ficou entre 31-36 semanas.  
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Figura 1 - Relação entre idade gestacional e síndromes 
hipertensivas. 

 
 
 

Fonte: Prontuários de gestantes do HULW. 

Hemoglobina e hematócrito 

No presente estudo, a média dos valores da 

hemoglobina ficou entre 11g/dl - 13g/dl, um valor considerado 

normal para gestantes. A figura 2 demonstra a relação entre os 

níveis de hemoglobina com as síndromes hipertensivas em 

estudo. Em todos os grupos houveram  gestantes com valores 

médios de hemoglobina menores que 11g/dl, indicando um 

quadro de anemia leve. Foram 8 gestantes com esse índice 

abaixo do recomendado e o maior grupo foram as grávidas com 

HASG (Figura 2). Na observação do hematócrito, percebe-se 

que a média prevaleceu entre 34% e 36% na HASG e na PE, 

diferentemente da HASC com 31-33% (Figura 3). 
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Figura 2 – Valores de hemoglobina em relação às síndromes 
hipertensivas. 
 

 
Fonte: Prontuários de gestantes do HULW. 

 

Na figura 1 podemos observar que 5 gestantes com 

HASG, 1 com PE e 2 com HASC, ficaram com o índice de 

hemoglobina menor que o recomendado pelo ministério da 

saúde, indicando uma possível anemia leve. Observando 

também que 4 gestantes com HASG, 4 com PE e 2 com HASC, 

ficaram com esses valores acima do esperado, o que também 

não é favorável, indicando uma suplementação de ferro 

excessiva. 

 

  

5

1
2

17

10

5
4

2
1

0

2
1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

HASG Pré-eclâmpsia HASC

10g/Dl - 10,9 g/Dl

11g/Dl - 13g/Dl

13,1g/Dl - 15g/Dl

15,1g/Dl - 17g/Dl



PERFIL HEMOLÍTICO, ANÁLISE DA HEMOGLOBINA E HEMATÓCRITO DE 

GESTANTES COM SÍNDROMES HIPERTENSIVAS 

632 
 

Figura 3 - Valores de hematócrito em relação às síndromes 
hipertensivas. 
 

 

Fonte: Prontuários de gestantes do HULW. 

 

Como podemos observar na Figura 3, o maior índice foi 

de 34% a 36%, sendo o grupo com maior prevalência da HASG, 

observando também que houveram 5 gestantes com um índice 

preocupante de 37% a 40%, sendo o grupo com HASC que o 

maior índice estavam com os parâmetros normais, nessa 

análise também encontramos 2 gestantes que apresentaram 

valores abaixo do apresentado. As gestantes do grupo da PE 

estavam com o maior índice de 34% a 40%, onde apenas 6 

estavam com os parâmetros normais. 

De acordo com Fonseca e colaboradores (2016), a 

anemia na gravidez é definida por valores de hemoglobina (Hb) 

<11 g/dL e hematócrito (Hct) <33% no 1º e no 3º trimestres da 

gravidez; Hb <10,5 g/dL e Hct <32% no 2º trimestre, e Hb <10 

g/dL no puerpério. 

Dentre as modificações gravídicas, ocorre um aumento 

de cerca de 35% das hemácias circulantes e uma elevação de 

50% do volume plasmático, para equilibrar as necessidades do 

crescimento fetal e uterino, monitorando assim uma 

hemodiluição e uma diminuição fisiológica da hemoglobina e 

hematócrito (AREIA et al., 2019). 

Quando se fala em anemia observada por uma única 

amostra de sangue pode-se analisar a queda fisiológica dos 

valores do hematócrito durante a gravidez devido ao grande 

aumento do volume plasmático (MENEGAZZO, 2014). 

HASG Pré-eclâmpsia HASC

27% a 30%

31% a 33%

34% a 36%

37% a 40%
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Hemoglobina e hematócrito diminuem ao longo do 

primeiro e segundo trimestres, sendo seu ápice mais baixo no 

final do segundo trimestre e início do terceiro trimestre. As taxas 

começam a aumentar novamente próximo ao parto. O pico da 

hemodiluição ocorre entre 24 e 26 semanas (MONTENEGRO; 

SANTOS; FILHO, 2014). 

Em virtude das alterações hematológicas e da 

diminuição fisiológica dos níveis de hematócrito e hemoglobina, 

é possível ocorrer anemia por perda sanguínea, déficit de sua 

produção e destruição excessiva dos eritrócitos (MENEGAZZO, 

2014). Essa hemodiluição é um processo em que ocorre a 

elevação da perfusão placentária, alcançando seu ápice no 

segundo trimestre ao início do terceiro, viabilizando as trocas 

gasosas e de nutrientes. Esses níveis retomam ao normal por 

cerca de seis meses após o parto (BRASIL, 2014). 

Desse modo, níveis baixos de hemoglobina e ferro 

estimulam alterações no processo de angiogênese placentária 

e favorecem a diminuição de oxigênio disponível para o feto. O 

resultado consiste na hipóxia fetal e restrição do crescimento 

uterino, sendo assim, valores de hemoglobina acima de 13g/dl 

também podem produzir efeitos deletérios para o grupo 

materno-fetal, observando também que mulheres grávidas que 

utilizam a suplementação de ferro excessiva podem ter 

aumento da hemoconcentração no momento do parto e tal 

evento eleva a chance de hipertensão, trombose, restrição do 

crescimento uterino, prematuridade e nascimento de crianças 

com insuficiente/baixo peso ao nascer (FIGUEIREDO, 2018). 

No presente estudo, a média dos valores da 

hemoglobina ficaram entre 11g/dl - 13g/dl, porém em todos os 

grupos houve gestantes com valores médios de hemoglobina 

menores que 11g/dL, indicando um quadro de anemia leve. As 
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pacientes que apresentaram hematócrito abaixo de 31% 

estavam em maior número no grupo da HASG. Em relação aos 

valores de hematócrito a média prevaleceu entre 34% e 36% na 

HASG e na PE, diferentemente da HASC com 31-33%. Os 

resultados encontrados estão em conflito com o estudo de Lote 

(2015) em que cita que nas síndromes hipertensivas 

gestacionais os valores de hematócrito se mantêm equilibrados 

entre 31% a 33%. 

Hemólise 

 

No presente estudo foram analisadas amostras de 

sangue de 10 gestantes, e dentre elas quatro com diagnóstico 

de HASC, quatro com HASG e duas com PE, sendo uma leve 

e outra com síndrome HELLP. A partir da avaliação do potencial 

hemolítico em eritrócitos humanos, os valores de hemólise das 

gestantes com SHEG foram comparados com uma amostra 

controle de uma gestante de risco habitual. Os parâmetros de 

absorbância e as porcentagens estão apresentados na Tabela 

1 e na Figura 4.  

 

Tabela 1 – Valores de hemólise 

  
Absorbância % hemólise 

CONTROLE 0,586 100% 

HASG 0,122 35,38% 

PE 0,190 43,82% 

HASC 0,072 20,08% 

 

  



PERFIL HEMOLÍTICO, ANÁLISE DA HEMOGLOBINA E HEMATÓCRITO DE 

GESTANTES COM SÍNDROMES HIPERTENSIVAS 

635 
 

Figura 4 – Perfil da hemólise nas SHEG. 

 

Fonte: Resultado da análise da coleta sanguínea. 

 

Como podemos analisar na figura 4, o grau de hemólise 

mais presente deu-se pelo grupo de gestantes que 

apresentavam a Pré-eclâmpsia, o que de fato, de acordo com a 

literatura era esperado. Gestantes do grupo que apresentam 

hipertensão crônica, não apresentaram uma elevação 

significativa, fator não tão alarmante. Já as gestantes do grupo 

da Hipertensão Gestacional, surpreendeu nos resultados, visto 

que, não há relatos na literatura que apontem gestantes com 

esse diagnóstico que a hemólise poderia estar presente, fato 

esse que precisa ser melhor investigado e requer uma atenção 

mais acentuada. 

A figura 5 apresenta os diferentes graus de hemólise 

apresentados pelos grupos em análise. De forma que o tom 

mais claro indica pouca hemólise e o mais escuro é 

característico de uma hemólise significativa, sendo esse último 

pertencente a uma gestante com HASG, mesmo sendo a 

hemólise mais predominante em gestantes com PE. 
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Figura 5 - Coloração dos diferentes graus de hemólise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo próprio. 

 

Seguindo nos estudos com as amostras de sangue, 

pode-se observar que no grupo de gestantes que apresentaram 

PE houve uma maior prevalência de hemólise, confirmando o 

que a literatura afirma em que na PE a fragmentação de 

hemácias é decorrente de vasoconstrição e/ou de lesão 

vascular em órgãos como rins e fígado, provocados pela própria 

hipertensão, gerando assim a hemólise mecânica. 

 A presença de hemólise nesse grupo já era esperada, 

em virtude de ser uma característica clássica da PE, no entanto, 

a literatura não referencia que em gestantes com HASG a 

hemólise esteja presente 

Nos resultados do estudo, observa-se que existe um 

grau de hemólise no grupo da HASG, menor do que o grupo da 

PE, porém maior do que os valores da HASC. Destacou-se 

dentro das análises de hemólise a presença de um perfil 

hemolítico com grau de hemólise de 0,386, valor bastante 

elevado comparado aos valores controles, e o destaque é que 

essa amostra se tratava de uma paciente com HASG.  
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Na definição de síndrome HELLP, o H representa 

hemólise, ou seja, caracteriza a anemia hemolítica intravascular 

microangiopática presente nessa entidade clínica, o que foi 

comprovado em nosso estudo, onde uma das gestantes era 

portadora dessa patologia. 

É importante destacar que para se demostrar um 

contexto hemolítico, espera-se que outros parâmetros 

indicadores de hemólise estejam concomitantemente alterados 

(MENEGAZZO, 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

As síndromes hipertensivas são as principais causas de 

morte materna no Brasil, e tem a Pré-eclâmpsia como um dos 

principais responsáveis por elevar a taxa de óbitos maternos. 

Nas alterações laboratoriais das gestantes coletadas 

com síndromes hipertensivas gestacionais pode-se analisar 

que os níveis de hemoglobina e do hematócrito estavam dentro 

do padrão de referência, porém chama a atenção o quadro de 

possível anemia leve em gestantes com HASG. 

Os valores de hemólise e os achados clínicos 

corroboram com as evidências de que a PE é realmente uma 

condição grave e que a avaliação correta dos parâmetros 

laboratoriais, a verificação da presença de hemólise e a 

realização de outras metodologias simples podem ser 

essenciais no diagnóstico precoce da pré-eclâmpsia, tal como 

a verificação de um possível agravo no quadro dessas 

pacientes para o quadro da síndrome HELLP. Porém, o estudo 

também evidencia que pacientes com HASG começam a 

apresentar de forma muito discreta, porém presente, diversas 

alterações também ocorrem de forma mais evidente na PE. O 
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que permite fortalecer a ideia de que essas gestantes precisam 

de um olhar tão criterioso quanto as com PE.  

O conhecimento da fisiopatologia das síndromes 

hipertensivas da gestação, o diagnóstico precoce e a atuação 

precisa no momento adequado nas situações complicadas pela 

eclâmpsia e/ou síndrome HELLP permitem melhorar o 

prognóstico materno e perinatal e, principalmente, reduzir as 

altas taxas de mortalidade materna, decorrentes das síndromes 

hipertensivas. 

A compreensão dessas alterações e a verificação delas 

de forma precoce é de extrema importância para a finalização 

do diagnóstico correto e permitir que ocorra a manutenção do 

estado gravídico da forma mais segura para a mãe e para o 

feto, promovendo uma diminuição dos desfechos materno-

fetais desfavoráveis. 
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RESUMO: A população mundial tem passado pela “transição 
epidemiológica”, a qual tem evidenciado, dentre outras DCNT’s, 
as neoplasias. Essas patologias promoveram a morte de 8,2 
milhões de pessoas em 2012. No Brasil, os cânceres foram 
responsáveis por 16,4% dos óbitos de 2016. Com relação aos 
mais específicos da população feminina, o câncer de mama fez, 
em 2016-2017, 57.960 novos casos e o de colo de útero atingiu, 
em 2016, 15.590 novas pessoas. A metodologia escolhida foi a 
revisão sistemática, na qual foram realizadas buscas nas bases 
de dados SCIELO, MEDLINE e PUBMED com a utilização dos 
seguintes descritores: neoplasia, políticas de saúde, atenção 
primária à saúde, saúde da mulher. A evolução das políticas 
públicas para o câncer no Brasil soferam inúmeras mudanças 
com o advento do SUS, assim como as voltadas para a saúde 
da mulher, inclusive muitas dessas medidas públicas 
coincidem, em especial para o diagnóstico precoce dos 
cânceres de mama e colo de útero. É nesse contexto que se 
explica o direcionamentos de várias póiticas públicas dessas 
para a APS, pois é esse nível de atenção que está em contato 
e possui vínculo com a comunidade, fornecer prevenção 
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primária e secundária, além de gestar o fluxo da paciente dentro 
da rede, elementos de extrema importância para a saúde da 
mulher com câncer. 
Palavras-chave: Políticas públicas. Câncer. Atenção Básica. 
Saúde da mulher. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A população mundial tem passado, desde o início do 

século XX, por alterações estruturais e uma das principais 

mudanças é a transição epidemiológica, a qual se configura por 

um aumento nas taxas de morbimortalidade associadas às 

doenças crônicas não transmissíveis, dentro das quais existem 

os cânceres e as neoplasias, que se configuram por uma 

desordem do ciclo de divisão celular e isso acaba 

proporcionando multiplicação excessiva das células do local 

(COELHO et al., 2018). As neoplasias malignas promoveram a 

morte de aproximadamente 8,2 milhões de pessoas no mundo, 

em 2012, e espera-se que, nas próximas décadas, ocorra 22 

milhões de novos casos (GONÇALVES et al., 2016). No Brasil 

o câncer foi responsável por 16,4% de todos os óbitos de 2011, 

além de ter promovido a ocorrência de 596.070 novos casos no 

ano de 2016 (GONÇALVES et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2015).  

Em relação aos cânceres mais específicos da população 

feminina, percebe-se que se destaca a neoplasia mamária e a 

de colo de útero. O câncer de mama ocupa o primeiro lugar de 

incidência na população feminina e, segundo o Instituto 

Nacional do Câncer, entre 2016 e 2017 fez 57.960 novos casos. 

Já o câncer de colo de útero representa o terceiro lugar de 

neoplasias que acometem as mulheres e, em 2014, apresentou 

uma incidência de 15.590 novos casos no Brasil (SOUZA; 

COSTA, 2015; GONÇALVES et al., 2016). 
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Dessa forma, percebe-se que o câncer representa um 

importante problema de saúde pública. Porém, ele não foi 

sempre visualizado dessa maneira e, até a criação do Sistema 

Único de Saúde, as medidas públicas eram sempre sob uma 

visão hospitalocêntrica (NETO; TEIXEIRA, 2017; SILVA et al., 

2017). Em relação as políticas públicas voltadas à saúde da 

mulher, o surgimento do SUS também trouxe mudanças 

significativas, além coincidir, em vários momentos, com as 

políticas oncológicas (GONÇALVES et al., 2016; FERREIRA; 

SALES, 2017). Além disso, uma das alterações promovidas 

pelo SUS, especialmente para a saúde da mulher com câncer,  

foi a ênfase na atuação da atenção primária em saúde 

(APS), pois ela fornece a prevenção primária, acompanha 

longitudinalmente os usuários do serviço e favorece o 

diagnóstico precoce, algo imprescindível para o cuidado da 

mulher com câncer (GONÇALVES et al., 2016; WAKIUCHI et 

al., 2016; AGUIAR et al., 2018; SOUZA; COSTA et al., 2015). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática da 

literatura, no qual foram consultadas as bases de dados 

SCIELO, MEDLINE e PUBMED e selecionados artigos 

científicos publicados no período de 2015 a 2019. Os 

descritores utilizados para a pesquisa de artigos nas bases 

foram os seguintes: neoplasia, políticas de saúde, atenção 

primária à saúde, saúde da mulher. Com a busca identificou-se 

o número de 1118 artigos, dentre os quais foram selecionados, 

num primeiro momento, 14 artigos de acordo com o objetivo 

dessa revisão, baseado na adequação do título. 
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Posteriormente, realizou-se uma leitura minuciosa dos resumos 

dos artigos filtrados pelo título. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Evolução das políticas públicas voltadas ao câncer 

no Brasil 

 

Durante todo o século XIX, o câncer era visto, no Brasil, 

muito sobre o ponto de vista religioso, apenas no final do século 

XIX é que começam a surgir mais estudos sobre essa doença, 

como por exemplo, em 1872, quando Hilario Gouveia 

relacionou o câncer à hereditariedade. Além disso, as doenças 

endêmicas, que ocupavam as agendas políticas do país, eram 

as infecto-contagiosas (NETO; TEIXEIRA, 2017; PORTO; 

FIORAVANTI, 2019). 

Porém, com a chegada do século XX surgem os 

primeiros avanços com a descoberta do Raio-X e Rádio no 

tratamento oncológico, o que favoreceu o surgimento de 

instituições especializadas nesses tratamento, no Brasil, em 

1910; além dessa doença ter sido incluída na inspetoria de lepra 

e doenças venéreas. Mas, é em 1920 que ocorre os primeiros 

passos mais importantes desse período, que foi a instituição de 

notificação compulsória do câncer e de seus óbitos, isso 

enquanto os países desenvolvidos já tratavam essa doença 

como problema de saúde pública (SILVA et al. 2017; 

FIORAVANTI, 2019). 

Ainda na primeira metade do século XX, houve dois 

marcos importante: a construção de uma enfermaria totalmente 

voltada ao câncer no Rio de Janeiro em 1937, chamada 

Hospital Estácio de Sá, e a criação, em 1941, do Serviço 
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Nacional de Câncer, que objetivava promover estudos 

epidemiológicos sobre essa doença e sua prevenção, além de 

auxílio técnico e financeiro às instituições relacionadas a essa 

patologia, esses dois pontos originaram a “Campanha Nacional 

de Combate ao Câncer” e representam o embrião do atual 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(INCA) (SILVA et al., 2017; NETO; TEIXEIRA, 2017; 

FIORAVANTI, 2019). 

Entre as décadas de 40 e 90, período que precede a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS), houve uma 

expansão da lógica privatista hospitalocêntrica e o câncer foi 

tratado como uma questão de hospital privado e de cura 

individual. Embora houvesse muitos estudiosos que falassem 

do câncer como um problema social que necessitava de 

prevenção, educação e diagnóstico precoce, eles foram 

abafados pelo golpe de 64 e apenas em 1975 falou-se de 

prevenção dessa deonça, com o Porgrama de Controle do 

Câncer (SILVA et al., 2017; FIORAVANTI, 2019). 

No início da década de 80, houve vários movimentos de 

redemocratização que exigiam um estado mais presente. O 

principal foi o movimento da Reforma Sanitária de 1988 que 

culminou na criação da Lei 8080, que instiuiu o SUS em 1990; 

além de estabelecer o INCA como centro de educação, 

prevenção e informação sobre o câncer no país, pondo, assim, 

um fim na divisão entre saúde pública e previdenciária (SILVA 

et al., 2017; NETO; TEIXEIRA, 2017). 

A evolução das políticas públicas para a atenção 

oncológica, de maneira geral, foi dividida por Silva et al. (2017) 

em quatro fases: definição, organização, expansão e 

integração. Dentro da fase de definição, a ênfase do governo 

era a descentralização da saúde e o principal destaque é a 
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portaria 170/93, a qual classifica a unidade de tratamento 

oncológico em Centros de Referência (CR) I, responsável por 

qualquer tipo de neoplasia e Centros de Referência II 

associados aos principais tipos de câncer (SILVA et al. 2017; 

NETO; TEIXEIRA, 2017; FIORAVANTI, 2019). 

A fase de organização foi mais direcionada pela 

centralidade, expansão e qualificação da Atenção Básica, mas 

pouco voltada para a organização de todo o sistema. Essa fase 

foi marcada pela Portaria 3535/1998, a qual estabeleceu como 

estratégia o atendimento integral do paciente oncológico, além 

de uma rede hierarquizada com fluxo de referência, usou ainda 

epidemiologia para justificar a necessidade de mais recursos e 

substituiu os CR pelos Centros de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON) (SILVA et al., 2017).  

A fase de expansão é caracterizada, especialmente, pela 

Portaria nº 2439/05, a qual estruturou a linha de cuidado do 

paciente oncológico, criou as Unidades de Alta Compexidade 

(UNACON), manteve os CACON e desenvolveu os Centros de 

Referência de Alta Complexidade em Oncologia, tudo isso com 

objetivo de melhorar e organizar os diagnósticos e tratamentos 

oncológicos (SILVA et al., 2017; NETO; TEIXEIRA, 2017). E, 

por fim, a fase de integração, a qual é caracterizada pela criação 

da Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, 

além do Sistema de Informações de Câncer no SUS (SICAN) e 

o Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de 

Lesões Precursoras de Câncer de Colo de Útero e o para 

diagnóstico de Câncer de Mama. Nessa fase a prioridade foi dá 

ênfase, a já criada, linha de cuidado, além da integralidade do 

cuidado e o acesso à informação em saúde (NETO; TEIXEIRA, 

2017; TSUCHIYA et al., 2017).  
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Evolução das ações públicas para a saúde da mulher 

 

As políticas direcionadas para a saúde da mulher podem 

ser divididas em três momentos: a fase anterior à criação do 

SUS, a fase que compreende do início do SUS até 2004 e o 

último momento, o qual abrange de 2005 até os dias atuais 

(GONÇALVES et al., 2016). 

Na década de 50, surge fortemente o “walfare state”, o 

“estado de bem-estar social”, que trazia a necessidade de um 

estado presente e fornecedor de melhor qualidade de vida. 

Essa situação associada à concepção social da época de que 

a mulher era restrita à condição de mãe e doméstica, culminou 

com a criação do Programa de Saúde Materno-Infantil, o qual 

via a saúde da mulher apenas sob binômio mulher-criança 

(FERREIRA; SALES, 2017; GONÇALVES et al., 2016). 

A década de 60 foi marcada pela entrada da mulher no 

mercado de trabalho, pelo desejo da anticoncepção e o 

fortalecimento do movimento feminista, o qual buscou romper o 

papel social atribuído à mulher até então, ou seja, desvinculou-

se o binômio mulher-mãe, expondo outras necessidades de 

saúde dessa população (FERREIRA; SALES, 2017). 

Com a chegada da década de 80, como já comentado no 

tópico anterior, emerge a falência do modelo assistencialista-

privatista, que se soma aos movimentos de redemocratização 

e sanitário e culmina com a criação do Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Esse programa olhou para 

a mulher, pela primeira vez, como uma população única e não 

no binômio mãe-criança e buscou ampliar a detecção de câncer 

de colo de útero e de mama, visto que, entre as décadas de 60 

e 70, tinha aumentado 68% a taxa de mortalidade de mulher por 
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câncer de mama e o censo de 1980 trazia a neoplasia como a 

terceira principal causa de morte nas mulheres (GONÇALVES 

et al., 2016; FERREIRA; SALES, 2017; TSUCHIYA et al., 2017).   

O segundo momento destaca-se pela criação do SUS. 

Nesse contexto surge o Programa de Controle do Câncer de 

Colo de Útero e de Mama, o qual emerge no momento em que 

a neoplasia maligna mamária tinha uma incidência de 31 590 

casos ao ano e fazia 8 760 mortes e percebeu-se que mais de 

50% dos diagnósticos eram realizados em fases já avançadas 

(GONÇALVES et al., 2016; MARQUES; FIGUEIREDO; 

GUTIÉRREZ, 2015). 

Em seguida, nessa mesma fase, cria-se o Programa Viva 

Mulher, voltado inicialmente para o controle do câncer de colo 

de útero. Porém, notou-se que a mulher, vindo para realizar o 

“Papanicolau”, já poderia ser direcionada para uma consulta 

com exame clínico das mamas. Com isso se buscava mais 

integração na rede de atenção à saúde da mulher e esse 

programa representa um marco histórico na atenção à mulher 

com câncer, pois representou as primeiras organizações para a 

detecção precoce de câncer de colo de útero e mama 

(GONÇALVES et al., 2016). 

Ainda no contexto dessa segunda fase, o Brasil tinha, de 

1979 até 2000, aumentado mais de 80% a incidência de câncer 

de mama, saindo de 5,77/ 100 mil mulheres para 9,74/ 100 mil 

e, embora a incidência nos países desenvolvidos também 

estivesse aumentando, no Brasil, ao contrário desses países, 

também aumentava a taxa de mortalidade, fato que evidenciava 

a detecção tardia da patologia. Nessa perspectiva surge em 

2004 o Controle do câncer de mama – Documento do 

Consenso, o qual buscava ampliar a rede de mamografia, para 

efetivar o diagnóstico precoce, além da prevenção, tratamento, 
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cuidados paliativos e intervenções interdisciplinares 

(GONÇALVES et al., 2016; MARQUES; FIGUEIREDO; 

GUTIÉRREZ, 2015; OHL et al., 2016). 

No terceiro momento, destaca-se a criação da Política 

Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) e o Plano de Ação 

para o Controle dos Cânceres de Colo e Mama, os quais 

surgem em um Brasil que tinha 49 470 novos casos de câncer 

da mulher por ano, associado às taxas de 

incidência/mortalidade quase inalteradas. O objetivo dessas 

políticas foram instituir meios mais eficazes para a detecção 

precoce, então se buscou a expansão de mamografia, pois foi 

visto que estava associada à queda da mortalidade em países 

desenvolvidos e objetivou-se sistematizar as informações 

através da criação do SISMAMA (Sistema de Informação de 

Câncer de Mama), o qual só foi criado três anos depois e com 

tudo isso se esperava reduzir 30% da mortalidade em até oito 

anos (GONÇALVES et al., 2016). A partir de então uma série 

de políticas têm sido tomadas para o combate ao câncer nas 

mulheres, os quais são, principalmente, o de mama, o qual 

representa o tipo de maior incidência, e o de colo de útero, que 

corresponde ao terceiro tipo mais comum nas mulheres 

(COELHO et al., 2018; GOLDMAN et al., 2019; TSUCHIYA et 

al., 2017). O Pacto pela Saúde, de 2006, objetivava controlar o 

câncer de colo de útero e aumentar 60% a cobertura da 

mamografia, a fim de promover diagnóstico precoce, uma vez 

que é o principal fator para cura, e, assim, proporcionar a 

redução da taxa de mortalidade (GONÇALVES et al., 2016). 

Dessa forma, percebe-se que um dos principais esforços, para 

a saúde da mulher com câncer, é o diagnóstico precoce 

(COELHO et al., 2018; MARQUES; FIGUEIREDO; 

GUTIÉRREZ, 2015). 
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Em 2008 foi criado o Programa Mais Saúde: Direito de 

Todos, que visava a redução da iniquidade de acesso ao 

serviço de saúde, tornando menos desigual a distribuição dos 

bens e serviços no território, além de promover mais 

financiamento ao SUS (GONÇALVES et al., 2016). Ainda em 

2008 foi criado o SISMAMA, o qual tinha sido proposto três anos 

antes e foi muito importante no sentido de permitir avaliar os 

casos de câncer, o perfil da população atingida, além de 

fornecer o acesso a outros indicadores sociais (GONÇALVES 

et al., 2016; MARQUES; FIGUEIREDO; GUTIÉRREZ, 2015; 

OHL et al., 2016). 

Em 2012 houve a criação do Programa Mamografia 

Móvel que buscava facilitar o acesso à mamografia, em 

especial, para pessoas residentes de municípios distantes de 

centros de referência e em condições socioeconômica 

desfavoráveis, a fim de promover o diagnóstico precoce e 

tratamento em tempo hábil (GONÇALVES et al., 2016).  

Em 2013 houve a criação do Sistema de Informação de 

Câncer, que queria monitorar as ações associadas ao 

diagnóstico precoce. E, em 2015, foi lançada as Diretrizes para 

a Detecção Precoce do Câncer de Mama, que surgiu em um 

momento no qual se esperava 57 120 novos casos de câncer 

de mama e no biênio 2014-2015 esse tipo de câncer tinha tido 

uma incidência de 52/ 100 mil mulheres. Em resumo, o objetivo 

da Diretriz era ter mais eficiência na detecção precoce, algo que 

já vinha sendo priorizado em políticas anteriores, pois o 

diagnóstico em estágios iniciais é o principal fator de cura e de 

redução da mortalidade por câncer (GONÇALVES et al., 2016; 

FERREIRA; SALES, 2017; MARQUES; FIGUEIREDO; 

GUTIÉRREZ, 2015).  
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Importância da Atenção Básica para o paciente 

oncológico feminino 

 

Os cânceres mais importantes para a população 

feminina são os de mama e do colo do útero. O câncer de mama 

possui a maior incidência e mortalidade, em 2016 teve 57 960 

novos casos, com uma incidência de 56,2/ 100 mil mulheres no 

Brasil. A neoplasia maligna de colo de útero não fica muito 

atrás, ela representa a terceira maior incidência de câncer na 

população feminina, a quarta maior causa de morte de 

mulheres por essa patologia no Brasil, além de ter apresentado, 

em 2014, 15 590 novos casos (COELHO et al., 2018; COSTA; 

SOUZA, 2015; TSUCHIYA et al., 2017).O grande problema 

disso é que esses cânceres têm tido tendência ao crescimento, 

tanto em incidência quanto de mortalidade e isso reflete o 

diagnóstico tardio da patologia, o câncer de mama, por 

exemplo, quase 60% dos casos apresentam diagnóstico em 

estágios mais avançados da doença (GOLDMAN et al., 2019). 

As neoplasias malignas de mama e, em especial, de colo de 

útero, possuem um alto potencial de cura quando estabelecido 

diagnóstico em estágios mais iniciais da doença. O rastreio do 

colo do útero reduz em até 86% a mortalidade pela patologia e 

o de mama, quando descoberto no início, chegou a reduzir 30% 

da taxa de mortalidade em países desenvolvidos (COSTA; 

SOUZA, 2015; GOLDMAN et al., 2019; TSUCHIYA et al., 2017). 

Nesse contexto vê-se a importância da Atenção Primária 

em Saúde (APS) para a mulher com câncer, por isso, como 

citado nos tópicos anteriores em relação às políticas públicas 

para a oncologia e para a saúde da mulher, houve uma 

tendência das últimas políticas estarem associadas à 

estimulação da APS (AGUIAR et al., 2018; WAKIUCHI et al., 
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2016). Isso acontece porque, durante muito tempo o cuidado e, 

em especial, o cuidado ao câncer esteve direcionado para a 

cura e diagnóstico, com utilização de apenas tecnologias leve-

duras e duras, devido ao tipo de modelo assistencialista. 

Porém, com esses estilo de cuidado perdia-se o principal ponto 

para um prognóstico positivo do câncer, que é o diagnóstico 

precoce. É nesse contexto que a APS toma destaque, pois ela 

está próxima da comunidade, estabelece vínculo com os 

usuários, é o centro coordenador das redes de atenção à 

saúde, direcionando os usuários dentro da rede para redução 

de custo e melhora de eficiência (WAKIUCHI et al., 2016; 

COSTA; SOUZA, 2015; COELHO et al., 2018). Além disso, a 

APS promove prevenção primária, a qual consiste em educação 

em saúde para os indivíduos adquirirem estilos de vida 

redutores de riscos, e a prevenção secundária, que configura 

ações em busca de identificação precoce de desvios da 

anormalidade, a qual seria o exame citopatológico para o 

câncer de colo de útero e a mamografia para o câncer de mama 

(GONÇALVES et al., 2017; COSTA; SOUZA, 2015). 

Inclusive, sobre a prevenção primária em relação ao 

câncer de colo do útero, notou-se ignorância de uma grande 

parcela das mulheres sobre assunto. Além disso, mesmo as 

mulheres que sabiam sobre o papiloma vírus humanos (HPV), 

o qual está associado a uma grande quantidade de câncer de 

colo de útero, muitas não sabiam que ele era de transmissão 

sexual e, quando sabiam, muitas relataram o fato de seus 

companheiros não quererem fazer o uso do preservativo e elas, 

por todas as questões de gênero, acabavam não fazendo o uso 

de proteção durante o sexo (COSTA; SOUZA, 2015; ALMEIDA 

et al., 2016; TSUCHIYA et al., 2017). Ademais, a APS ainda 

acompanha a mulher oncológica em todos os estágios de sua 
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doença, auxiliando com o tratamento e indo além do orgânico, 

ao promover um cuidado biopsicossocial (WAKIUCHI et al., 

2016). 

No ponto de gestar o cuidado e o fluxo do usuário na rede 

de atenção à saúde, o grande destaque da APS, como já citado, 

é a prevenção secundária, extremamente necessário para um 

bom prognóstico de pacientes oncológicos. No caso da 

prevenção secundária para o câncer de colo de útero, é 

realizado o exame citopatológico, que tem sua coleta feita, 

muitas vezes, na própria unidade de saúde e, em relação ao 

câncer de mama, é a mamografia, a qual pode ser de 

diagnóstico, caso seja uma mulher sintomática ou de 

rastreamento, se for uma mulher assintomática entre 50-69 

anos de idade (AGUIAR et al., 2018; GOLDMAN et al., 2019; 

BARBOSA et al., 2016). Porém, embora se tenha tido políticas 

públicas voltadas nos últimos anos para estimular a ação da 

APS dentro do contexto de cuidado oncológico e do cuidado à 

mulher, como já comentado nos tópicos anteriores, é 

necessário uma completa articulação entre os vários serviços 

dentro da rede, pois se tem observado a inexistência de rápida 

comunicação entre os serviços, o que atrasa diagnóstico, 

retarda início de tratamento (AGUIAR et al., 2018; COSTA; 

SOUZA, 2015). 

Nessa perspectiva, emerge o aspecto social dessa 

situação, pois as mulheres que utilizam exclusivamente o 

sistema público de saúde possuem mais dificuldade para o 

rastreamento de câncer de mama, por exemplo, apresentando 

51% no sistema público contra 79,5% no privado (GOLDMAN 

et al., 2019). Essa demora no diagnóstico, no início do 

tratamento, acaba favorecendo um prognóstico negativo das 

doenças, inclusive, a própria distribuição geográfica dos centros 
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de referências interferem nessa situação, por exemplo, os 

resultados das mamografias demoram, em média, 30 dias para 

o interior e 15 dias para as mulheres da capital. É por isso que, 

como comentado em tópicos acima, o governo tem direcionado 

os esforços das políticas públicas para uma maior 

descentralização das instituições de alta complexidade e até 

mesmo a utilização de meios móveis, como ocorre no Programa 

da Mamografia Móvel, destinado para regiões de baixa 

densidade tecnológica e índices socioeconômicos (AGUIAR et 

al., 2018; COSTA; SOUZA, 2015; GONÇALVES et al., 2016). 

Dessa forma, faz-se necessário uma maior presença da 

Atenção Primária em Saúde, a fim de que o 

diagnóstico/rastreamento seja realizado o mais precocemente 

possível, para que o atraso, devido a desarticulação da rede de 

saúde, seja parcialmente compensado com a efetividade da 

APS no cuidado inicial. Para isso, necessita-se também da 

ampliação da facilidade de acesso aos serviços os quais 

promovem o diagnóstico precoce, pois isso se viu tantas 

políticas voltadas à expansão de mamografias, à capacitação 

das equipes de saúde para a realização de exames 

citopatológicos oportunos (GONÇALVES et al., 2016; 

WAKIUCHI et al., 2016; AGUIAR et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

As políticas públicas voltadas ao câncer no Brasil 

passaram por inúmeras evoluções, em especial com o advento 

do SUS, que marcou o fim de uma visão de saúde privatista e 

hospitalocêntrica em relação à oncologia. Além disso, 

percebeu-se que as políticas voltadas ao câncer coincidiram, 

em vários momentos, com as direcionadas à saúde da mulher. 
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Essa saúde da população feminina também teve alterações 

importantes, em especial, a mudança na visão da mulher como 

restrita ao binômio “mãe-criança” e as alterações advindas com 

o SUS, o qual teve as últimas políticas voltadas ao estímulo do 

diagnóstico precoce dos principais cânceres que atingem as 

mulheres: câncer de mama e colo de útero. Nesse contexto, 

surge o estímulo e a importância da Atenção Básica, 

especialmente, para a saúde da mulher com câncer, pois é a 

APS que permite a realização de prevenção primária e 

secundária, facilitando o diagnóstico precoce, que é tão 

necessário para um bom prognóstico, além de gestar o fluxo do 

paciente dentro da rede. Porém, ainda existe uma lenta 

articulação entre os serviços da rede, atrasando o diagnóstico 

e início do tratamento, o que faz necessário investir no 

aprimoramento da comunicação entres os serviços e também 

na APS, a fim de tentar compensar o atraso dessa articulação. 
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RESUMO: O pré-natal é o acompanhamento realizado pela  
Unidade de Saúde para acompanhar a gestante, prevenindo e 
tratando possíveis agravos da saúde. Quando não ocorre ou 
acontece de modo incorreto, pode haver falha na detecção 
precoce de doenças que levam ao óbito materno. O objetivo 
deste estudo é analisar o perfil da mortalidade materna entre os 
anos de 2000 a 2015 por regiões no Brasil e relacionar as 
variáveis: cobertura da Estratégia Saúde da Família e o número 
de consultas pré-natais, observando sua relação com as 
principais causas de óbitos maternos diretos (aborto, 
hipertensão, hemorragia e infecção) a nível regional e nacional. 
Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo 
que fez uso dos dados dos quadriênios de 2000 a 2015 
disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade e no 
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Foi observado 
que, mesmo as regiões Norte e Nordeste possuindo uma maior 
cobertura ESF, as regiões Sul e Sudeste possuíam maior 
número de consultas pré-natais por mulher e menor índice de 
óbitos por causas evitáveis. Ademais, percebeu-se que a 
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cobertura ESF não está diretamente relacionada a melhores 
índices de óbitos maternos. Isso estaria diretamente 
relacionado às diferenças históricas entre os índices de 
investimentos regionais, levando a uma melhor qualidade 
infraestrutural de pré-natal, e à maior renda e instrução das 
mulheres das regiões Sul e Sudeste.   
Palavras-chave:Saúde da Mulher. Pré-Natal. Mortalidade 
Materna. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das metas do Ministério da Saúde, setor do governo 

responsável pela administração e manutenção da Saúde 

Pública brasileira, é a promoção de medidas para dar 

assistência e melhorar a saúde materno-infantil no país. Para 

que isso ocorra, é de fundamental importância garantir uma 

maior cobertura aos projetos de atenção pré-natal e puerperal, 

executados pelo setores da Atenção Básica do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Uma atenção pré-natal de qualidade é capaz 

de reduzir a morbimortalidade materno-infantil através da 

identificação do risco gestacional pelo profissional de saúde e, 

assim, permitindo que ocorram a orientação e os 

encaminhamentos adequados em cada momento da gravidez.  

(BRASIL, 2012a).  

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o local ao qual é 

dada a preferência do primeiro acesso da gestante no sistema 

de saúde, uma vez que é onde há o melhor acolhimento de suas 

necessidades, propiciando uma assistência longitudinal e 

continuada no decorrer da gravidez e após esta. Em frente à 

necessidade de oferecer um pré-natal de qualidade e de 

diminuir os elevados índices de morbimortalidade materna e 

perinatal, foram realizadas providências acerca da 
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humanização no pré-natal, sendo traçadas como estratégia a 

garantia da melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do 

seguimento e da assistência ao parto e puerpério na 

perspectiva dos direitos de cidadania. (BRASIL, 2014). 

Com relação à humanização, as unidades de saúde 

devem receber a mulher, seus familiares e o recém-nascido de 

modo digno. Isso requer a adoção de uma atitude ética e 

solidária pelos profissionais e a organização da instituição para 

criar um ambiente acolhedor e garantir um seguimento da 

gestante, evitando práticas intervencionistas desnecessárias 

que, embora tradicionalmente realizadas, não beneficiam a 

mulher nem o recém-nascido e que, com frequência, acarretam 

maiores riscos para ambos. (NERY, 2016).  

O pré-natal é o acompanhamento realizado pela equipe 

de uma Unidade de Saúde com o objetivo de acompanhar a 

gestante, prevenindo e tratando possíveis agravos da saúde. É 

importante que a assistência ao pré-natal comece ainda no 

primeiro trimestre da gestação e que as consultas ocorram, no 

mínimo, uma vez no primeiro trimestre, duas no segundo e três 

no terceiro. Quando isso não ocorre, pode-se haver a falha na 

detecção precoce de algumas doenças, como a diabetes 

gestacional e pré-eclâmpsia, que repercutem negativamente no 

bem-estar das gestantes e do feto. (ANDREUCCI; CECATI, 

2011).  

A mortalidade materna é definida pela Organização 

Mundial de Saúde como:  
A morte de uma mulher durante ou até 42 dias 

após o término da gravidez, independentemente 

da duração e local da gravidez, por qualquer causa 

relacionada ou agravada pela gravidez ou a sua 

gestão, mas não devido a causas acidentais ou 

incidentais. (SILVA et. al., 2016, p.485). 
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As causas de mortalidade materna podem ser 

classificadas como obstétricas diretas ou indiretas. As mortes 

diretas são resultado de complicações advindas da gravidez, do 

parto ou do puerpério, causadas por intervenções, omissões ou 

tratamento incorreto. Já as indiretas surgem a partir de 

doenças, com surgimento antes ou durante a gravidez, e que 

foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gestação. (DIAS 

et. al., 2015).  

As síndromes hipertensivas, a hemorragia pós-parto, as 

infecções puerperais e o aborto são as principais causas de 

mortes obstétricas diretas, condições passíveis de prevenção 

pela atenção primária, o que ratifica a baixa qualidade da 

atenção obstétrica oferecida neste nível de assistência 

(BRASIL, 2014). Dados mostram que 98% das mortes das 

mulheres por causas maternas são evitáveis mediante a 

adoção de medidas relativamente simples, como melhorar a 

qualidade do cuidado perinatal e garantir o acesso ao serviço 

de saúde. (POMPERMAYER, 2011). 

Devido à magnitude do problema, a redução da 

mortalidade foi incluída na lista dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio definidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). A meta era reduzir em 75% a razão da 

mortalidade materna até 2015. No entanto, apesar de ter havido 

certa redução, a maioria dos países não conseguiu atingir a 

meta. No caso do Brasil, o país deveria ter apresentado uma 

razão de morte materna (RMM) igual ou inferior a 35 óbitos por 

100 mil nascidos vivos até 2015, sendo que, em 2014, ainda 

estava em 1.552 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. 

(MARTINS; SILVA, 2018; KASSEBAUM et. al., 2014).  

Para auxiliar na redução das taxas, autores consideram 

de grande importância a expansão da cobertura da atenção 
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básica, uma vez que asseguraria o direito e o acesso à saúde 

A Estratégia Saúde da Família devido à abordagem individual e 

busca ativa de gestantes seria capaz de melhorar a adesão das 

gestantes ao pré-natal e, assim, facilitar a identicação e 

prevenção de agravos. (LEAL et. al., 2018). 

A ampliação do acesso e da qualidade do pré-natal, 

portanto, podem ter impacto positivo na redução da mortalidade 

materna. Sendo assim, o objetivo deste estudo é analisar o 

perfil da mortalidade materna entre os anos de 2000 a 2015 por 

regiões no Brasil e relacionar as variáveis: cobertura da 

Estratégia Saúde da Família e o número de consultas pré-

natais, observando sua relação com as principais causas de 

óbitos maternos diretos (aborto, hipertensão, hemorragia e 

infecção) a nível regional e nacional. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo e 

exploratório que usa uma abordagem quantitativa. Os dados 

sobre as doenças e pré-natal foram obtidos em maio de 2018 a 

partir do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

disponíveis no departamento de informática do Sistema Único 

de Saúde do Brasil (DATASUS). As informações referentes à 

proporção da população regional coberta por ESF foram 

encontrados no portal do Departamento de Atenção Básica do 

Ministério da Saúde (DAB-MS).  

Na pesquisa, foram usadas as informações de 2000 a 

2015 divididas em quadriênios nas regiões e no Brasil. Foram 

selecionadas as quatro principais causas de morte obstétrica 

direta nas categorias da CID-10, segundo o Ministério da 



PRÉ-NATAL DE QUALIDADE E MORTALIDADE MATERNA: UMA ANÁLISE DA 

SITUAÇÃO BRASILEIRA DE 2000 A 2015 

661 
 

Saúde: Hipertensão (CIDs: O11, O13, O14, O15 e O16); 

hemorragia (CIDs: O20, O44, O45, O46, O67, O71.0, O71.1 e 

O72); infecção puerperal (CIDs: O85 e O86); e, aborto (CIDs: 

O03 a O07). (BRASIL, 2014). 

Ao fim da pesquisa, buscou-se uma relação entre a 

cobertura por equipes Saúde da Família (eSF), cujo número foi 

obtido através do Portal do Departamento de Atenção Básica, 

e o número de consultas pré-natais, para observar se houve 

uma relação entre a escassez de pré-natais e de eSF com o 

aumento do número de óbitos maternos pelas principais causas 

evitáveis.  

Vale ressaltar que, para retirar o viés de população 

(regiões com um maior contingente populacional teriam maior 

número de gestantes e, consequentemente, um maior número 

absoluto de consultas pré-natais e doenças da gravidez), os 

números de consultas pré-natais e de casos de doenças foram 

divididos pelo número estimado de gestantes, obtido pelo 

cálculo do Departamento de Atenção Básica do Ministério da 

Saúde: (população total de residentesx número total de 

nascidos vivos residentes x 0,001) + 10%). (BRASIL, 2012b). O 

resultado foi multiplicado por 100.000, no caso do número de 

casos das doenças, e por 100, no caso dos pré-natais. 

Em respeito aos aspectos éticos, apenas dados de bases 

de domínio público e sem identificação de pessoas foram 

utilizados. Logo, não houve riscos para a população estudada. 

Vale ressaltar que o uso da informação poderá trazer vários 

futuros benefícios parar os usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS), já que compila as informações de modo a facilitar o 

entendimento de onde falta investimento e necessita de maior 

atenção. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados encontrados no DATA-SUS, 

nos anos de 2000 a 2003, a maior causa de óbitos maternos a 

cada 100.000 gestantes foi a hipertensão, com 8,37 a 13,97 

casos em todas as regiões brasileiras, seguida de hemorragia, 

com 5,57 a 9,83 casos, como segunda maior causa. Os casos 

de aborto seguiram entre 2 a 3 casos enquanto os de infecção 

tiveram uma maior variação (foram de 2,39 a 6,12). 

No intervalo de 2004 a 2007, os casos de óbitos por 

hipertensão continuaram como maior representante, 

principalmente na região Nordeste. Os casos de infecção 

diminuíram na maioria das regiões quando comparados ao 

intervalo de anos anteriores e os abortos mantiveram a mesma 

proporção. 

Entre 2008 e 2011, os casos de aborto diminuíram em 

todas as regiões, com exceção da Sudeste. Os casos de 

hipertensão apresentaram o maior índice já observado durante 

todo período estudado (14,56 na região Nordeste) e houve uma 

diminuição significativa dos casos na região Sul (6,30). Com 

relação à infecção, houve uma variação maior nas diferentes 

regiões, variando entre 2,33 a 7,11. 

Durante o último intervalo (2011-2015), o centro-sul 

obteve uma redução importante no número de óbitos por 

causas hipertensivas, enquanto que houve um aumento de 

óbitos por hemorragias no norte do país. O Norte teve uma 

redução do número de óbitos por infecção, mas permaneceu 

com o maior valor interregional. Todas informações estão 

resumidas na Tabela 1 abaixo. 

Com relação aos índices de pré-natais, para sua 

obtenção, foi feita a razão entre o número de gestantes que 
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fizeram certo nº de consultas pré-natal (0, 1-3, 4-6 ou >6) 

regionais no quadriênio e o número estimado de gestantes 

(fórmula na metodologia). 

Após isso, observou-se um padrão na distribuição de 

pré-natais. No caso dos dados de 0, 1-3 e 4-6 consultas pré-

natais, observa-se que o Norte na maioria do tempo foi o que 

apresentou maior índice de consultas, seguido do Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 

 

Tabela 1. Número de casos de óbitos maternos a cada 100.000 

de gestantes ocasionados por aborto (Ab), hipertensão (Hip), 

hemorragia (Hem) e infecção (Inf) nos quadriênios de 2000 a 

2015 separados por regiões. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com relação à proporção referente a >6 consultas pré-

natais, observou que o Sul foi a região a apresentar proporção 

mais alta durante todo o período estudado, seguida do Sudeste, 

do Centro-Oeste, do Nordeste e, por fim, do Norte. Todos os 

dados encontram-se resumidos na Figura 1 abaixo. 

Observando os dois conjuntos de dados apresentados, 

vê-se que há um aumento na mortalidade por causas evitáveis 

nos locais com menor número de consultas pré-natais. Assim, 

quando a atenção às gestantes não perpassa as configurações 

para melhor resolutividade na atenção primária, influem 

Ab Hip Hem Inf Ab Hip Hem Inf Ab Hip Hem Inf Ab Hip Hem Inf

N 2,42 12,25 9,83 6,12 2,76 13,06 7,11 5,51 2,18 13,50 6,39 7,11 2,66 13,81 9,06 5,32

NE 2,56 13,97 8,17 4,49 2,88 14,36 8,00 3,26 2,37 14,56 7,70 4,17 2,10 14,34 7,72 3,76

SE 2,81 10,07 6,25 2,39 2,62 8,61 6,40 3,02 3,32 8,49 5,45 2,33 2,08 7,42 5,61 2,51

S 2,30 8,37 7,16 4,10 2,97 7,83 7,48 3,68 1,28 6,30 6,49 2,75 1,33 5,09 5,78 2,66

CO 2,39 11,25 5,57 3,58 2,53 10,43 6,08 4,35 2,45 12,36 5,00 2,86 2,94 10,63 6,93 2,47

BRASIL 2,60 11,31 7,25 3,70 2,75 10,86 7,08 3,54 2,59 10,85 6,32 3,49 2,12 10,01 6,71 3,18

2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015
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diretamente em eventos que poderiam ser evitáveis. Em 2014, 

ocorreram no Brasil, 10.446 óbitos infantis e neonatais dos 

quais cerca de 40% são considerados evitáveis. Eles são 

correlacionados a diversos fatores, que além da qualidade da 

atenção, se referem às condições da saúde da mãe e do recém-

nascido (RN), de vida da mulher e da família e à qualidade da 

atenção prestada à população materno-infantil. (TOMASI et. al., 

2017). 

Destacam-se também as falhas nas linhas de cuidado da 

gestante, persistindo na invisibilidade das mulheres de gravidez 

de alto risco durante acompanhamento pré-natal não 

referenciados para os serviços especializados, possivelmente 

pela ausência de detecção e tratamento de condições adversas 

da gravidez. (GAIVA; FUJIMORI; SATO, 2016). 

Ao se correlacionar o número estimado de gestantes por 

número de consultas pré-natais nos quadriênios de 2000 a 

2015, identificando as condições imprescindíveis para a meta 

de seis consultas nas regiões brasileiras, pode-se compreender 

o grau de efetividade da prevenção na atenção primária 

materno-infantil. 
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Figura 1. Número de pré-natais em relação ao número 

estimado de gestantes por região separado por número de 

consultas nos quadriênios de 2000 a 2015. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Ao atentar à Figura 2, observa-se que todas as regiões, 

com exceção da Centro-Oeste, mostraram um aumento de pelo 

menos 30% na capacidade de cobertura e atendimento nas 

ESFs no decorrer dos anos. Como resultado, no Brasil, 

observou-se um grande aumento da proporção de população 

coberta por ESF, passando de 24,83% de cobertura nos 

primeiros anos a 58,06% nos últimos. 
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Figura 2. Proporção de população coberta por ESF em cada 

região e no Brasil nos quadriênios de 2000 a 2015. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os maiores avanços entre os quadriênios de 2000 a 

2003 e 2012 a 2015 encontrados estão na região Sudeste que 

evoluiu de 54,28% para 66,24% e região Sul com 55,55% para 

68,22%. Dentre os menores crescimentos, estão as regiões 

Centro-Oeste com progressão de 46,71% para 59,47%, 

seguida da Nordeste e Norte. 

O avanço da região Nordeste foi de 33,76% para 48,33% 

e, por fim, a região Norte elevou de 33,76% para 48,33%, 

ambas abaixo da média brasileira de 44,66% para 58,03%. 

Embora com os piores índices, pode-se perceber que tiveram o 

maior aumento na cobertura entre 2000 a 2015 (Por volta de 

15%, enquanto as demais, mantiveram em torno de 13%). Isso 
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pode ser entendido como uma tentativa do governo de melhorar 

os indicadores de saúde pública em meio à prevalente 

ocorrência de óbitos maternos e neonatais precoces. (MIGOTO 

et. al., 2018). 

Estas variações regionais demonstram a persistência da 

desigualdade social já conhecida, refletida nas regiões Norte e 

Nordeste, onde há uma confluência de menor adequação, 

menor cobertura e o pior desempenho, principalmente na 

Região Norte onde são elevados os níveis de pobreza, há falta 

de pessoal de saúde e limitada cobertura assistencial. 

(ARAUJO FILHO et. al., 2017; GUIMARÃES et. al., 2018). 

A qualidade de vida de uma população está diretamente 

ligada à assistência à saúde prestada, de modo que sua 

capacidade resolutiva deve ser avaliada no intuito de 

compreender o quanto seus programas impactam no contexto 

da população. Um dos atributos para avaliação é o acesso às 

unidades e a resposta à necessidade em atenção básica, 

construindo uma regularidade de atendimento com base na 

longitudinalidade e integralidade. (NUNES et. al., 2016). 

Por meio da resolutividade, objetivando o melhor custo 

benefício do Sistema Único de Saúde (SUS), é que a Estratégia 

de Saúde da Família desenvolve estratégias para superar os 

obstáculos e os desafios à melhoria da qualidade da atenção à 

Saúde. Dentre estes esforços, destaca-se o Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica 

(PMAQ-AB) que, além do foco em aprimorar o desempenho da 

atenção básica, almeja melhoria dos indicadores de saúde 

materna por meio do monitoramento e avaliação da rotina do 

pré-natal. (GUIMARÃES et. al., 2018). 

O Ministério da Saúde, de acordo com a portaria No 

569/2000, preconiza no mínimo seis consultas de pré-natal, 
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com a primeira consulta até o quarto mês de gestação. O ideal 

é que as consultas ocorram uma no primeiro trimestre, duas no 

segundo trimestre e três no terceiro trimestre, pois é sabido que 

há risco 2,5 vezes maior de morte neonatal em mães com 

menos de cinco consultas de pré-natal. (BRASIL, 2000; NUNES 

et. al., 2016). 

Diante disso, a relevância de qualificar a assistência pré-

natal está diretamente correlacionada aos desfechos positivos 

de uma gestação, identificando fragilidades e prevenindo 

situações de maior risco e a possibilidade de intervenções, 

reduzindo a mortalidade materno-infantil. (ARAUJO FILHO et. 

al.,2017). 

Para tanto, a expansão da cobertura da atenção básica 

é primordial como garantia do direito a ter saúde, ao respeito às 

expectativas e necessidades que o SUS deve ser capaz de 

ofertar em meio às múltiplas singularidades da complexa 

demanda da população usuária através da experiência do 

acesso. De modo que os estados e os municípios, por 

intermédio da implantação da Estratégia Saúde da Família,  

buscam viabilizar o investimento com organização definida por 

governo federal e gestão local, impondo a necessidade de 

avaliar a execução das intervenções e os seus resultados sobre 

a saúde da população. (LEAL et. al.,2018). 

Assim, a cobertura ESF deveria estar diretamente 

relacionada ao número e qualidade dos pré-natais regionais. 

Nesse estudo, observou-se algo diferente do esperado. A 

região Nordeste foi a que sempre apresentou a maior cobertura, 

chegando a 77,15% em 2015. Entretanto, a região Sudeste, que 

teve o segundo maior número de mulheres a fazerem mais de 

6 consultas pré-natais, foi a que possuiu a menor porcentagem 

de abrangência, se encontrando com apenas 48% da 
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população com cobertura de Estratégia Saúde da Família em 

2015. 

Essas diferenças de cobertura estão provavelmente 

vinculadas a planejamentos e práticas de gestores locais de 

modo não similar, resultando em diferentes graus de 

implantação entre as regiões brasileiras e ainda distantes da 

consolidação de uma atenção primária efetiva. (MALTA et. al., 

2016).  

Do mesmo modo, acredita-se que os gestores atuem de 

diferente modo ao convocar as mulheres grávidas a fazer o pré-

natal, havendo talvez uma maior organização do Centro-Sul 

para tal propósito. Além disso, nessa região há um maior 

número de UBS, as quais não entram na contagem de unidades 

de saúde por ainda usarem o modelo tradicional não 

territorializado. Segundo Silva et. al. (2017), através desse 

maior número de UBS, pode-se estabelecer a busca ativa por 

gestantes para o pré-natal onde antes não ocorria ou aumentar 

a procura espontânea, ampliando o acesso, efetivando seis ou 

mais consultas pré-natais, acolhimento, vínculo pela ótica do 

modelo humanizado de atenção ao parto. Além disso, a própria 

instrução das mulheres dessa região pode auxiliar na 

concientização sobre a importância do pré-natal. 

A proximidade da usuária com a equipe acontece pela 

premissa da aceitabilidade pela relação médico paciente, 

acessibilidade ao serviço, resolutividade através de tratamento 

com melhor custo benefício, conforme as expectativas das 

pacientes e seus familiares, ultrapassando as barreiras 

geográficas, financeiras, culturais e objetivando diminuir o 

abandono do pré-natal e a quantidade insuficiente de consultas, 

que são um dos principais fatores para a mortalidade fetal e 
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neonatal. Sendo esses, fatores determinantes para a adesão ao 

pré-natal. (ARAUJO FILHO et. al., 2017; SILVA et. al., 2017).  

Estudos referem a necessidade de uma vigilância mais 

assídua em mulheres no terceiro trimestre de gestação 

consideradas com risco aumentado para as principais 

complicações obstétricas, ressaltam ainda a importância de um 

intervalo reduzido entre as consultas, independente das 

condições fetais e maternas. Além da ação preventiva e 

terapêutica, o pré-natal também tem como função a orientação 

das gestantes, no intuito de proporcionar à mulher, medidas de 

suporte capazes de reduzir a ansiedade no período que 

antecede o parto e durante o trabalho de parto, resultando 

assim, na diminuição de complicações maternas relacionadas à 

ansiedade. (CARVALHO et. al., 2015). 

Como a região Nordeste obteve maior avanço na 

cobertura proporcional a população e o pior avanço na região 

Sul, seria esperado que quanto mais ESF, melhor qualidade 

teria a atenção das gestantes. A análise do comportamento do 

indicador sintético de qualidade do pré-natal infere que as 

gestantes residentes em municípios de Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) mais alto receberam mais 

orientações e maior acesso a prevenção do que as que 

convivem com maiores vulnerabilidades sociais. 

A qualidade do pré-natal reflete a realidade cultural e 

socioeconômica brasileira, ainda distante da equidade proposta 

pela Estratégia Saúde da Família, pois apenas 15% das 

gestantes receberam atenção com qualidade adequada, e a 

pior atenção pré-natal foi dedicada às mulheres mais jovens, de 

menor renda familiar e de municípios com menor porte e com 

menor IDH. (TOMASI et. al., 2017). 
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Os menores índices de mortalidade materna por causas 

evitáveis presentes nas regiões Sul e Sudeste têm relação 

direta com o maior número de gestantes realizando 6 ou mais 

consultas pré-natais, demonstrando maior efetividade da 

atenção nestas regiões. Isso permite concluir que o maior 

número de UBS não significa dizer que a população feminina 

apresenta maior acesso. Segundo o Departamento de Atenção 

Básica do Ministério da Saúde, a cobertura da atenção básica 

estimada do Centro Oeste é 71%, do Nordeste 84%, do Norte 

71%, do Sudeste 69% e do Sul 79%. 

Deste modo, embora muitos estudos demonstrem que os 

municípios com alta cobertura de ESF estão associados a maior 

utilização de serviços de saúde primários e melhorias mais 

aceleradas nos indicadores de saúde, reduzindo a mortalidade 

infantil e as hospitalizações por causas evitáveis pela atenção 

primária, deve-se atentar para o contexto cultural e 

socioeconômico de cada região. (LEAL et. al., 2018). 

Este fato, de acordo com a literatura, é reforçado pelo 

maior número de consultas pré-natais estar relacionado às 

gestantes de mais idade, as brancas, as de renda mais alta, 

moradoras na região sul. Esta segregação também persiste na 

solicitação dos exames, diretamente ligado ao acesso, de modo 

que sua realização pode ter sido condicionada ao maior poder 

aquisitivo e menor vulnerabilidade racial, em virtude de maiores 

proporções em mulheres de cor branca e de maior renda 

familiar em relação as demais. (TOMASI et. al., 2017). 

Além da carência de exames laboratoriais, o início 

precoce do acompanhamento pré-natal ocorre em menor 

dimensão para as mulheres mais jovens, negras e das regiões 

Norte e Nordeste, onde há falta de exames clínico-obstétricos 

padronizados, de orientações sobre a gestação, como 
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complicações da gravidez, preparação para o parto, 

aleitamento materno e cuidado com o recém-nascido, 

apontando de forma consistente as desigualdades 

socioeconômicas na atenção pré-natal. (TOMASI et. al., 2017). 

Embora diante de melhorias tanto no acesso à 

assistência médica quanto na abordagem de desigualdades 

sociais, o Brasil ainda é um país de contrastes, com grandes 

diferenças regionais que mais afetam o lado mais desprovido. 

Estudos relatam que há um número muito menor de médicos 

para a população tanto no Norte quanto no Nordeste, além da 

alta rotatividade destes profissionais e ausência de carreiras 

estruturadas, podendo estar associadas à baixa qualidade de 

atenção básica e consequente pré-natal. (CARVALHO; 

PELLANDA; DOYLEB, 2018). 

A qualidade do atendimento é multifatorial e, de acordo 

com Guimarães et al. (2018), não é baseada apenas na 

quantidade de UBS, mas também na infraestrutura e 

assistência que recebe a gestante, que deve ser adequada para 

o acompanhamento. Porém, apenas 26% das UBS 

proporcionam a infraestrutura apropriada e a garantia de 

acesso adequado só ocorre em 11% delas. Dentre as regiões, 

o Nordeste (estrutura adequada em 29%) e o Sul (26% de 

adequação) tiveram os melhores índices de adequação e 

acesso, enquanto que o Norte (18% de adequação) e o Centro-

Oeste (22% de adequação) obtiveram os piores resultados, 

uma expressiva barreira de acesso a um pré-natal de qualidade. 

(NUNES et. al., 2016; GUIMARÃES et. al., 2018). 

Tais fatos demonstram a necessidade de reavaliar o 

planejamento reprodutivo, o cuidado pré-natal e o parto e 

sugere a necessidade de reestruturação da Rede Cegonha, 

através de investimentos na infraestrutura necessária para o 
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adequado desenvolvimento da assistência à saúde e 

aperfeiçoamento de profissionais que atuam no cuidado 

gravídico-puerperal, com ênfase na assistência pré-natal. 

Assim, fortalecendo a atenção primária diante do déficit na 

resolutividade e equidade desta assistência. 

Com base no número de consultas pré-natais em relação 

ao número de casos de doenças, o Ministério da Saúde 

observou que a crescente cobertura da ESF em todas as 

localidades, tendo algumas delas atingido níveis de cobertura 

muito satisfatória, não significou elevada qualidade na 

assistência ao pré-natal. (BRASIL, 2012a). Isso provavelmente 

devido aos fatores de estrutura e mão-de-obra mencionados 

acima. 

Na literatura, já é evidenciado que o número de consultas 

pré-natal realizadas está intimamente ligado ao aumento do 

número de chances de a mulher morrer durante a gravidez, 

parto e puerpério, visto que, quando analisados a distribuição 

dos óbitos maternos segundo o número de consultas pré-natal 

realizadas pela falecida, o maior número de mortes ocorreu no 

grupo de mulheres que fizeram menos que quatro consultas 

pré-natais.  

No entanto, deve-se ressaltar que só o aumento dos 

números de consultas no pré-natal vai prevenir a mortalidade 

materna. É necessário melhorar a qualidade da atenção pré-

natal para prevenir agravos evitáveis, como as mortes maternas 

por doenças hipertensivas, hemorragias, sepses, complicações 

de cesarianas não indicadas e aborto. Um pré-natal adequado, 

com qualidade é essencial para a redução da mortalidade, seja 

por causas diretas, como indiretas. (CARVALHO et. al., 2015).  

O início precoce da assistência pré-natal permite o 

acesso aos métodos diagnósticos e terapêuticos, enquanto a 
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realização do número adequado de consultas possibilita o 

acompanhamento adequado e a realização de intervenções 

oportunas sempre que for necessário, evitando eventuais 

complicações à saúde materna e fetal. Elevadas taxas de 

inadequação da assistência pré-natal aos padrões 

preconizados pelo Ministério da Saúde foram identificadas, 

demonstrando que somente a maior quantidade de consultas e 

de frequência de realização dos procedimentos e exames 

básicos não assegura a adequação da assistência prestada 

(CARVALHO et. al., 2015; BALSELLS et. al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  
 

Com o presente estudo, pôde-se concluir que a realidade 

brasileira ainda tem muito a melhorar no quesito da saúde da 

gestante, principalmente no que diz respeito às regiões Norte e 

Nordeste. 

Há uma grande disparidade entre os índices das regiões. 

Fato esse que está intimamente relacionado às desigualdades 

históricas existentes entre essas regiões, a nível de 

investimento, educação e, até mesmo, IDH. 

Percebeu-se também que a cobertura ESF não 

diretamente relacionado a melhores índices dos óbitos 

maternos, uma vez que este é influenciado por uma gama de 

outros fatores, como infraestutura para o pré-natal e rendimento 

da população. 
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RESUMO: Objetivou-se identificar como prevenir a violência 
obstétrica no pré-natal. Realizado por meio de revisão 
integrativa da literatura. Critérios de inclusão: publicações em 
português, em formato de artigos, dissertações e teses na 
íntegra, e de exclusão: trabalhos que não apresentassem 
resumo integral nas bases de dados pesquisadas e que não 
tratassem sobre a temática. A busca dos artigos se deu nas 
bases de dados: LILACS e SCIELO. Foram selecionados 20 
artigos potencialmente relevantes, restando 14 estudos que 
atendiam os critérios de elegibilidade para a temática. 
Constatou-se que o índice de violência obstétrica no Brasil 
ainda é muito alto, sendo 1 em cada 4 mulheres que vivenciam 
diferentes tipos de violência. E ainda, falhas na participação do 
profissional/enfermeiro durante o pré-natal, existindo 
necessidade de capacitação da equipe de enfermagem, porém, 
não anulando a ciência dos mesmos, quanto à importância de 
um atendimento humanizado livre de discriminação de qualquer 
natureza e de tornar a mulher protagonista no momento da 
gestação e parto. Consideram-se essenciais, mudanças na 



PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO PRÉ NATAL: O PAPEL DO 

ENFERMEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

678 
 

assistência ainda na atenção primária, onde possui o 
enfermeiro papel fundamental no atendimento individualizado a 
gestante e que contribui para diminuição da morbimortalidade 
de mulheres grávidas, sendo capaz de modificar essa realidade 
por meio de resolutividade da assistência, prestada na atenção 
primária. 
Palavras-chave: Enfermagem. Pré-Natal. Violência Obstétrica.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Em 1984 o “Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher – Princípios e Diretrizes” (PAISM) foi lançado tendo 

a saúde da mulher como prioridade e visualizando todos os 

problemas relacionados a ela, tais como: mortalidade materna, 

aborto, gravidez indesejada e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST’s), e este programa foi o marco inicial do 

ministério da saúde para a inclusão do planejamento familiar 

nas ações de atenção primária à saúde da mulher (BRASIL, 

2009). 

Visando implementar ações de saúde que contribuam 

com a garantia dos direitos humanos das mulheres e com a 

redução da morbimortalidade, o Ministério da Saúde elaborou a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM), criada com o intuito de levar solução para os 

problemas de saúde das mulheres, possibilitando a criação de 

planos mais voltados para a educação em termos de saúde da 

mulher (TURAZI; PAGANINI, 2019). 

Além disso, temos também a rede cegonha que é um 

compilado de ações instituídas no ano de 2011 por meio da 

portaria n° 1.459. Com o foco: “Respeito, proteção e a 

realização dos direitos humanos, a garantia dos direitos sexuais 

e de direitos reprodutivos das mulheres”. Atua na perspectiva 
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de um atendimento de qualidade, seguro e humanizado nas 

situações de planejamento familiar, confirmação de gravidez, 

pré-natal, parto, primeiros 28 dias pós-parto e estendendo-se 

até os 24 meses de vida da criança (BRASIL, 2011). 

Apesar de todas as criações em prol da saúde da mulher, 

a violência ocorrida dentro dos ambientes hospitalares e seus 

adjacentes ainda são recorrentes. Essa tem sido uma prática 

muito comum quando trata de obstetrícia, muitas vezes 

marcada por uma assistência mal prestada, procedimentos 

desnecessários e mitos tendenciosos. Ferindo e 

negligenciando a todas as redes de proteção a saúde da mulher 

e ao direito de reprodução (RODRIGUES et al, 2015). 

De acordo com Diniz et al (2015), as formas de violência 

que ocorrem durante a assistência à gravidez, parto, pós-parto 

e abortamento, são conhecidas em países da América Latina e 

inclusive no Brasil como “violência obstétrica”. Esta começou a 

ganhar espaço como tema de vários estudos, documentários e 

atuação de diversas instâncias do ministério público a partir da 

segunda década do século XXI, tornando-se importante 

também para ações de intervenções na saúde pública. 

Foi então criado o projeto de lei Nº 17.097/17 com o 

objetivo de adotar medidas de proteção contra a violência 

obstétrica. Trazendo as definições como sendo prática de 

violência na obstetricia ações desumanizadas, a utilização 

abusiva de medicações e patologizar os processos naturais. 

Retirando da mulher o direito de decidir sobre seus corpos, 

causando impactos em sua qualidade de vida. E assim, 

responsabilizando civil e criminalmente os profissionais que 

tomarem parte em tais práticas (BRASIL, 2017). 

Brandt et al (2018) ressalta em seu estudo que, dentro 

do contexto obstétrico no Brasil, a cada quatro mulheres uma 
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delas, durante o parto, sofre um ou mais tipos de violência 

obstétrica tanto dentro do âmbito público como privado. 

De acordo com Sena e Tesser (2017) a partir de 

contestações recorrentes, feitas por diferentes grupos em 

relação à assistência prestada antes, durante e após o parto, 

ganha visibilidade a violência obstétrica, que envolve vários 

profissionais e instâncias focalizando a necessidade da 

humanização no período gestacional.  

Informações à gestante são de fundamental importância 

e cabe aos profissionais de enfermagem este papel de 

facilitador no desenvolvimento deste processo, atuando assim 

com orientações na preparação para o parto junto ao seu 

acompanhante. As orientações dadas são a respeito das 

mudanças emocionais, corporais, trabalho de parto, parto, 

puerpério, cuidados com recém-nascido e a amamentação, 

estas são informações relevantes para a mulher, e claro, 

respeitando suas escolhas, extinguindo qualquer tipo de 

violência verbal e não verbal (ANDRADE et al, 2017). 

Violência obstétrica caracteriza-se também como ato 

praticado à mulher ou ao recém-nascido, que envolve ação ou 

decisão tomada sem prévia informação e/ou consentimento da 

própria. Desrespeitando seus sentimentos, integridade física e 

mental, autonomia e suas escolhas (MARTINS, 2017). 

Para garantir a humanização da assistência, dentre 

outros fatores, deve ser acessível à mulher: Acolhimento 

amigável, buscando-se a orientação das assistidas sobre os 

problemas apresentados e possíveis soluções, assegurando-

lhe a participação nos processos de decisão em todos os 

momentos do atendimento e tratamentos necessários, 

conforme orienta o PAISM (BRASIL, 2011).  
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Junto à temática relacionada à violência obstétrica, 

elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: qual a importância 

da assistência de enfermagem na prevenção da violência 

obstétrica? 

 O objetivo da pesquisa é identificar como pode ser 

realizada a prevenção da violência obstétrica no pré-natal. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo do tipo revisão integrativa da 

literatura, a qual tem como finalidade reunir e resumir o 

conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado, 

em um determinado espaço de tempo, para buscar, avaliar e 

sintetizar as evidências disponíveis para contribuir com o 

desenvolvimento do conhecimento na temática (SOUSA et al, 

2017). 

Adotou-se a seguinte roteirização para a presente 

revisão integrativa: definição da questão norteadora (problema) 

e objetivos da pesquisa; estabelecimento de critérios de 

inclusão e exclusão das publicações (seleção da amostra); 

busca na literatura; análise e categorização dos estudos, 

apresentação e discussão dos resultados (SOUSA et al, 2017). 

As bases de dados e a biblioteca foram escolhidas com 

vistas ao problema de pesquisa e dos estudos realizados no 

âmbito da Enfermagem, ou seja, referências técnico-científicas 

e periódicos conceituados com maior amplitude a produção nos 

países da América Latina e Caribe: Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e no 

ScientificElectronic Library Online (SCIELO). 

A captura dos estudos ocorreu em 2017 através dos 

cruzamentos dos descritores: Enfermagem, Pré-natal, Violência 
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obstétrica, Atenção Primária. Destaca-se que foi utilizado “And” 

entre os descritores, como operador booleano e adotou-se o 

vocabulário estruturado Descritores em Ciências da Saúde - 

DeCS.  

Os critérios de inclusão foram: estudos publicados em 

português; em formato de artigos, dissertações e teses, 

disponíveis na íntegra e gratuita, ano de publicação de 2015 -

2019 e manuais do Ministério da Saúde. Como critérios de 

exclusão: trabalhos que não apresentassem resumos na 

íntegra nas bases de dados pesquisadas e que não tratassem 

sobre a temática proposta. Salienta-se que a busca foi realizada 

de forma ordenada, respectivamente, LILACS e SCIELO; desta 

maneira as publicações que se encontravam indexadas em 

mais de uma, foram selecionadas na primeira busca. 

Para a extração de dados dos artigos incluídos na 

revisão integrativa, elaborou-se e utilizou-se um instrumento 

composto pelos seguintes itens: título, autores, profissão dos 

autores, método, periódico, ano de publicação, local de origem 

da pesquisa, objetivo do estudo e principais resultados. Os 

trabalhos selecionados pelos títulos e, depois pelos resumos 

foram lidos na íntegra e destes se compôs a amostra deste 

estudo. Os trabalhos selecionados foram inseridos no 

instrumento de avaliação e depois analisados os seus 

resultados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto aos resultados, selecionou-se 20 estudos com 

potencial relevancia, restando 14 estudos que atendiam aos 

critérios de elegibilidade e compondo o presente estudo. A 
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seguir apresentar-se-á um panorama geral de algumas das 

publicações. 

 

Quadro 1. Distribuição dos dados analisados como título, 

autores, ano de publicação, número de participantes, objetivo, 

método, resultados principais, periódico. Natal, 2018. 

 

TÍTULO 

AUTORE

S/ANO 

 

OBJETI

VO 

RESULTA

DOS 

PRINCIPA

IS 

CONCLUSÃ

O 

 

Práticas 

dos 

profissio

nais de 

enferma

gem 

diante do 

parto 

humaniz

ado. 

 

ANDRAD

E, L.O. et 

al. 

2017 

 

Conhece

r como 

são 

desenvol

vidas as 

práticas 

de 

humaniz

ação 

durante 

o 

trabalho 

de parto. 

 

Profission

ais de 

enfermage

m 

possuem 

conhecime

nto das 

práticas 

humanizad

as, porém 

o emprego 

dessas 

práticas foi 

pouco 

constatado 

durante o 

trabalho 

cotidiano. 

 

É de 

fundamental 

importância 

o preparo da 

parturiente 

para a o 

parto 

humanizado 

desde o pré-

natal, com 

práticas 

respaldadas 

em 

evidências 

científicas. 
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Fatores 

que 

possibilit

am a 

atuação 

do 

enfermei

ro na 

atenção 

pré-

natal. 

BORTOLI, 

C. F. C. et 

al. 

2017 

Conhece

r os 

principai

s 

aspectos 

relaciona

dos às 

práticas 

educativ

as 

desenvol

vidas por 

enfermei

ros às 

gestante

s na 

Atenção 

Primária 

à Saúde. 

O estudo 

identificou 

práticas 

educativas 

desenvolvi

das por 

enfermeiro

s na AP 

estão 

relacionad

as à 

educação 

em saúde 

com 

orientaçõe

s e 

incentivo à 

participaçã

o de 

enfermeiro

s obstetras 

neste 

contexto. 

Contribuiu 

para 

explicitação 

teórica dos 

elementos 

que 

compõem a 

relação 

enfermeiro/g

estante a 

partir de 

práticas 

educativas. 

 

Atenção 

ao pré-

natal e 

parto em 

mulhere

s 

usuárias 

 

LEAL, M. 

C. et al. 

2015 

 

Descrev

er a 

adequaç

ão da 

atenção 

à saúde 

entre as 

 

Entre as 

investigad

as 75,4% 

realizaram 

seis ou 

mais 

consultas 

 

Identificou-

se falhas na 

atenção ao 

pré-natal e 

parto, 

contribuindo 

para os 
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do 

sistema 

público 

de saúde 

resident

e na 

Amazôni

a legal e 

no 

Nordest

e. 

mulhere

s que 

fizeram o 

pré-natal 

e/ou 

parto no 

SUS, 

nos 

municípi

os 

prioritári

os para a 

redução 

da 

mortalid

ade 

infantil. 

de pré-

natal, mas 

somente 

3,4% 

tiveram 

acesso a 

um pré-

natal 

adequado. 

A atenção 

ao parto foi 

considerad

a 

adequada 

para 

apenas 

1%. Os 

resultados 

variaram 

entre os 

estados e 

níveis 

socioecon

ômicos 

das 

mulheres. 

precários 

indicadores 

de saúde 

materno 

infantil na 

Amazônia 

Legal e no 

Nordeste do 

Brasil. 

Compre

ensão 

dos 

trabalha

dores da 

PEDROS

O, M. V. 

2017 

Compre

ender o 

entendi

mento 

dos 

Observa-

se uma 

fragmenta

ção da 

rede sendo 

Faz-se 

necessário 

um 

monitorame

nto mais 



PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO PRÉ NATAL: O PAPEL DO 

ENFERMEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

686 
 

rede 

cegonha 

no 

municípi

o de 

palmas – 

to: 

assistên

cia ao 

pré-natal 

e suas 

implicaç

ões no 

process

o de 

parto e 

nascime

nto. 

trabalha

dores da 

Rede 

Cegonha 

sobre a 

assistên

cia ao 

pré-natal 

e suas 

implicaç

ões no 

processo 

de parto 

e 

nascime

nto, no 

municípi

o de 

Palmas. 

identificad

o uma 

grande 

lacuna na 

comunicaç

ão entre 

atenção 

primária e 

hospitalar. 

Isso é 

reflexo de 

uma 

qualidade 

na 

formação 

profissiona

l 

insatisfatór

ia e uma 

alienação 

no 

processo 

de 

trabalho. 

eficaz nos 

indicadores 

da Rede 

Cegonha no 

componente 

pré-natal 

para que 

haja uma 

efetiva 

implementaç

ão 

intersetorial 

e 

intrasetorial. 

Violênci

a 

institucio

nal 

obstétric

a no 

Brasil: 

SANTOS, 

R. C. S., 

SOUZA, 

N. F. 2015 

Realizar 

revisão 

sistemáti

ca da 

literatura 

sobre a 

violência 

A 

negligênci

a foi a 

violência 

institucion

al 

obstétrica 

O 

conheciment

o das 

mulheres 

sobre seus 

direitos, 

inclusive 
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revisão 

sistemáti

ca. 

institucio

nal 

obstétric

a no 

Brasil, e 

apresent

ar as 

principai

s 

evidênci

as 

encontra

das. 

mais 

frequente, 

seguida 

pela 

violência 

verbal, e 

violência 

física, 

executada, 

principalm

ente, por 

médicos e 

profissiona

is da 

enfermage

m. O 

modelo 

tecnicista 

que e 

ausência 

da 

humanizaç

ão ainda 

prevalece. 

com a 

exigência da 

presença do 

acompanha

nte de sua 

escolha é a 

principal 

estratégia de 

enfrentamen

to da 

violência 

institucional 

obstétrica. 

 

Percepç

ão das 

puérpera

s acerca 

da 

assistên

 

SILVA et 

al, 2017 

 

 

 

Descrev

er a 

percepç

ão das 

puérpera

s acerca 

 

A 

assistênci

a 

humanizad

a durante o 

trabalho de 

 

Foram 

encontradas 

práticas 

humanizada

s na 

instituição, 
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cia de 

enferma

gem no 

parto 

humaniz

ado 

da 

assistên

cia de 

enferma

gem no 

parto 

humaniz

ado em 

uma 

maternid

ade 

pública 

de 

Teresina

- PI. 

parto e 

parto 

proporcion

aram um 

maior 

conforto e 

satisfação 

para as 

puérperas, 

devido as 

técnicas 

alternativa

s utilizadas 

para alivio 

da dor, 

como 

massagen

s, uso da 

bola, 

deambulaç

ão e 

exercícios 

respiratóri

os. 

estabelecida 

pelos 

profissionais 

de 

enfermagem

, fazendo 

com que 

estas 

mulheres se 

sentissem 

protagonista

s de seu 

parto. 

 

Violênci

a 

obstétric

a no 

Brasil e o 

ciberativi

 

SENA, L. 

M.; 

TESSER, 

C. D. 

2017 

 

Refletir 

sobre o 

poder 

simbólic

o dos 

profissio

 

As 

gestantes 

podem ser 

considerad

as uma 

das 

 

O poder 

simbólico 

exercido por 

alguns 

profissionais 

de saúde 
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smo de 

mulhere

s mães: 

relato de 

duas 

experiên

cias. 

nais da 

saúde 

frente à 

assistên

cia no 

trabalho 

de parto 

e a 

relação 

intrínsec

a com a 

violência 

obstétric

a. 

principais 

vítimas do 

poder 

simbólico 

exercido 

pelos 

profissiona

is da 

saúde 

como 

forma de 

violência 

obstétrica, 

devido às 

mudanças 

fisiológicas 

decorrente

s da 

gestação. 

 

passa 

despercebid

o entre os 

que 

compartilha

m deste 

cenário, 

podendo 

causar 

danos na 

assistência à 

saúde.  

 

Violênci

a 

obstétric

a e 

prevenç

ão 

quaterná

ria: o que 

é e o que 

fazer. 

 

TESSER, 

C. D. et al. 

2015 

 

Justificar 

a 

necessid

ade de 

prevenç

ão 

quaterná

ria frente 

à 

'violência 

 

A 

prevalênci

a de 

violência 

obstétrica 

no Brasil é 

alta: ¼ das 

mulheres 

relata 

terem 

 

A prevenção 

quaternária 

frente à 

violência 

obstétrica 

requer a 

participação 

dos 

profissionais 

e suas 
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obstétric

a' (VO). 

sofrido 

maus-

tratos 

durante o 

atendimen

to ao parto, 

além de 

excesso 

de 

intervençõ

es 

desnecess

árias e 

privação 

de uma 

assistênci

a baseada 

em boas 

práticas. 

associações 

em duas 

frentes: 

atuação 

clínica no 

cuidado e 

apoio às 

gestantes e 

puérperas e 

participação 

social para 

atender 

reivindicaçõ

es. 

Fonte: Autoria própria 

 

Em diversos estados do Brasil as diferentes iniciativas 

deram início ao movimento que buscava a humanização da 

assistência a mulher em período gestacional e de parto. 

Iniciadas de maneira descentralizada, objetivando atribuir um 

novo significado a assistência e centralizar no atendimento 

voltado a figura da mulher (SENA; TESSER, 2017). 

De acordo com o programa de assistência integral a 

saúde da mulher (PAISM), para garantir a humanização da 

assistência prestada, dentre outros fatores, deve ser acessível 

à cliente: Acolhimento amigável em todos os níveis da 
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assistência, buscando-se a orientação da clientela sobre os 

problemas apresentados e possíveis soluções, assegurando-

lhe a participação nos processos de decisão em todos os 

momentos do atendimento e tratamentos necessários (BRASIL, 

2011). 

Além disso, existe também a rede cegonha que estende 

a mulher, em seu período de gestação, parturição e puerpério 

– A garantia de boas práticas e segurança, pertinentes ao pré-

natal, parto e nascimento, através de: atendimento 

humanizado; suficiência de leitos; direito a acompanhante; 

ambiência e estímulo ao parto normal. Sendo a disseminação 

dessas garantias, dadas por meio da rede cegonha e do 

PAISM, a partir do acompanhamento na atenção primária, ou 

seja, durante o período em que se faz o acompanhamento do 

pré-natal (BRASIL, 2011). 

Por meio do acompanhamento a gestante na atenção 

primária durante o pré-natal, se estabelece a vinculação da 

mesma também à unidade de referência para o parto e 

nascimento. Evitando assim um fator comum que é a 

peregrinação do ante parto e parto. No entanto, em caso de 

necessidade de transporte até a unidade de referência para 

cuidados obstétricos, este deve ser realizado pelo transporte 

seguro e monitorado por profissionais capacitados, de acordo 

com o que preconiza a rede cegonha (PEDROSO, 2017). 

No pré-natal é de extrema importância que os 

profissionais aproveitem todas as oportunidades, considerando 

que o momento da consulta seja um espaço legítimo para 

realização de ações educativas, pois no atendimento individual 

se pode estreitar o vínculo e priorizar as necessidades de cada 

usuária. Objetivando um atendimento informativo e de 

acompanhamento individualizado, garantindo a assistência 
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continuada durante todo o seu período gravídico (SENA; 

TESSER, 2017). 

Porém, a educação em saúde não deve ficar restrita 

somente a realização das consultas, tirando das mulheres a 

oportunidade de participarem de grupos educativos, de dividir 

seus medos e suas angústias e também de esclarecer dúvidas 

comuns a outras mães. Complementando dessa forma um 

aprendizado coletivo com ricas trocas de experiências e 

conhecimentos entre as mulheres gestantes. Estendendo 

assim essa presença contínua por meio da promoção e 

incentivo ao compartilhamento de suas experiências 

vivenciadas no período gestacional (NUNES et al 2015). 

A Venezuela foi o primeiro país latino-americano a criar, 

em 2007, a expressão violência obstétrica. A partir de 

reinvindicações de movimentos feministas locais, a violência 

contra a mulher passou a ter um reconhecimento institucional e 

ser vista como um problema social, político e público. No Brasil 

foram promovidas discussões, entre as décadas de 80 e 90 pelo 

movimento em prol da humanização do parto. Porém, somente 

entre os anos de 2007 e 2010 o termo passou a ser utilizado, a 

partir de contestações coletivas realizadas pelo movimento 

social de mulheres mães (SENA; TESSER, 2017). 

No Brasil, a atenção primária caracterizada no pré-natal 

é uma das políticas de governo focado nas mulheres grávidas 

e progressistas através dos profissionais de saúde. Entre eles 

o profissional enfermeiro que contribui e possui uma grande 

responsabilidade na redução da morbidade e mortalidade 

materna e infantil (BARTOLI, 2017). 

Segundo Sena e Tesser (2017), discriminação social, 

tratamento grosseiro como: ameaças, gritos e humilhações 

intencionais caracterizam-se violência obstétrica, bem como a 
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não utilização de analgésicos quando indicado e/ou a utilização 

de hormônios sintéticos para estimulação intrauterina, quando 

não desejado pela parturiente. A prática de procedimentos 

desnecessários e uso de tecnologias de forma inadequadas, 

resultando em uma sequência de eventos com riscos e 

sequelas potenciais, também são consideradas perante a lei 

como práticas violentas. 

De acordo com estudos de Tesser et al (2015) mulheres 

pobres, negras, adolescentes, sem pré-natal, sem 

acompanhantes, prostitutas, usuárias de drogas, mulheres em 

situação de encarceramento ou morando na rua são mais 

suscetíveis ao ato de violência obstétrica, evidenciando a 

hierarquização social.  

No entanto essa assistência banalizada também tem 

relação direta com a formação dos profissionais de saúde, que 

apresentam papel fundamental na assistência e/ou resistência 

a mudanças necessárias. Porém tais práticas são vivenciadas 

na rotina desses profissionais onde se quer causam 

estranhamento (MARTINS, 2017). 

Passaram-se quase duas décadas das novas 

orientações e recomendações dadas pela organização mundial 

de saúde, sobre a assistência humanizada, dinamizada e de 

livre escolha, no que se refere ao pré-natal e parto. No entanto, 

em vista à baixa adesão dos profissionais em substituir o 

quadro de ações intervencionista na atenção obstétrica, 

seguimos por um pensamento de que a medicina, por anos, 

teve seus profissionais atuando baseado em suas experiências 

e mostrando resistência a práticas baseadas em evidências 

(ANDRADE et al, 2017). 

O profissional enfermeiro tem se destacado com um 

papel importante na humanização e diminuição da violência 
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frente à assistência prestada no processo do parto, sendo 

capaz de modificar esta realidade através do fortalecimento dos 

seus conhecimentos baseados em evidências cientificas e 

estudos resultando uma melhor resolutividade na tomada de 

decisões diante o processo de pré-natal, garantindo uma 

assistência humanizada, satisfatória e livre de danos a mãe e 

seu bebê (SILVA et al, 2017). 

Violência de caráter psicológico tem relação direta com 

dor sofrida pela parturiente, que tende a ser potencializada 

quando vivenciado momentos de desconforto, medo, estresse, 

insegurança e outros sentimentos negativos, vividas ainda de 

forma significativa se forem decorrentes da peregrinação 

(RODRIGUES et al, 2015). 

O não acolhimento e a falta de assistência adequada a 

essas mulheres é um reflexo do (des) cuidado dos profissionais. 

O que torna necessário lembrar de que isto é um ato cabível de 

punição de acordo com o código de ética de cada profissional 

(SANTOS; SOUZA 2015). 

O enfermeiro ao realizar os cuidados do pré-natal e as 

intervenções, deve ser capaz de identificar fatores ou situações 

associadas aos riscos e agravos à saúde da mulher, por ser um 

profissional preparado para realizar consultas de pré-natal, 

acompanhar gestantes com baixo risco obstétrico, realizar 

diversas ações como: solicitações de exames, inserir as 

gestantes no Sistema de Informação de Saúde (SIS), 

desenvolver exames obstétricos, encaminhamentos se for 

preciso, orienta-las a respeito do parto, cuidados com o recém-

nascido, período de lactação, vacinação e, além disso, o 

estímulo do vínculo mãe e filho para oferecer qualidade e 

segurança através do seu atendimento e ainda ser um 

mediador entre a mulher e toda a rede de atendimento que irá 
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acompanha-la, estimulando a conhecer seus direitos para 

neutralizar ou minimizar os riscos de violência obstétrica (LEAL 

et at, 2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do estudo, reafirmamos por meio deste a 

necessidade por parte do profissional de enfermagem, em 

respeitar a vida, por meio de atendimento digno e qualificado, 

visando no presente escrito o ciclo de pré-natal de acordo com 

a necessidade que cada mulher requer. 

Humanizar o atendimento é reconhecer os direitos, ainda 

que não sejam aceitos pelos profissionais posteriores ao 

processo de pré-natal, a necessidade de estabelecer relações 

entre os sujeitos, mesmo ela existindo, com suas diferentes 

condições sociais, raciais, étnicas, culturais e de gênero. 

Entende-se então, que partindo das orientações e 

recomendações do Manual de Boas Práticas de Atenção ao 

pré-natal, Parto e Nascimento da OMS, a PNH, o PAISM, a rede 

cegonha, o projeto de lei da violência obstétrica e o código de 

ética dos profissionais de enfermagem, que é de inteira 

responsabilidade da equipe, desde a atenção primária, uma 

assistência dinamizada e qualificada, de acordo com a 

necessidade de cada uma das mulheres assistidas, garantindo 

seu direito de acompanhamento continuo limitando-se ao 

respeito de seus diretos de participação, direitos nos 

esclarecimentos e tomada de decisões em seu estado de pré-

natal, parto e puerpério. 

O período do pré-natal, além de um processo de cuidado 

ofertado ao binômio, também deve ser enriquecido de 

informações, outrora, desconhecidos pela mãe. Levando assim, 
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a uma educação dos direitos que possui, protegendo-a de uma 

série de processos e descuidos em sua maioria, traumatizantes. 

Uma vez conhecido qual é o seu papel perante o processo do 

pré-natal e parto, encontrasse a gestante apropriada de seus 

direitos podendo assim assumir o protagonismo do seu período 

gestacional. Assim, compreende-se que as informações 

compartilhadas entre o profissional enfermeiro e a gestante 

durante a consulta, sobre o que é violência obstétrica e quais 

os seus direitos, contribuem para prevenção da violência 

obstétrica, sejam elas verbais, psicológicas ou por 

peregrinação. Tornando o momento menos dolorido e mais 

satisfatório ao conjunto familiar. 
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RESUMO: O Câncer de Colo do Útero é uma doença de curso 
lento e progressivo, detectado pelo exame Papanicolau, que 
configura como principal método de rastreamento e consiste na 
coleta de esfregaço vaginal para avaliação de alterações 
celulares, as quais detectadas precocemente elevam as 
chances de tratamento e cura. Entretanto, muitas mulheres se 
negam a realizar a coleta do exame, contribuindo para o 
surgimento de novos casos. O presente estudo objetivou 
verificar a produção científica acerca das razões que dificultam 
a adesão da mulher ao exame preventivo. Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura nas bases de dados da 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 
Base de dados de Enfermagem e Medical Literature Analysis 
and Retrieval System Online, acessadas por meio da Biblioteca 
Virtual em Saúde. Foram encontrados 350 estudos e destes 11 
atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, sendo 
selecionados para análise. Verificou-se como razões que 
dificultam a adesão da mulher ao exame preventivo: medo, 
vergonha, descuido, desconhecimento sobre o exame, 
dificuldades de acesso e falta de informação por parte dos 
profissionais da saúde. Percebeu-se a importância de ações 
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educativas em saúde para aumentar a adesão feminina ao 
exame e diminuir a morbidade e mortalidade de mulheres por 
câncer de colo uterino no Brasil. 
Palavras-chave: Exame papanicolau. Neoplasias do colo do 
útero. Saúde da mulher. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O útero é um órgão interno do sistema reprodutor 

feminino e apresenta como função abrigar em seu interior o 

embrião, durante todas as fases gestacionais até o nascimento. 

É muscular, oco, possui formato de uma pera invertida e 

encontra-se localizado posterior à bexiga e anterior ao reto, 

mantendo sua posição por meio de vários ligamentos (HINKLE; 

CHEEVER, 2015).  

Divide-se em duas partes: corpo e colo (cérvix). Esta 

última parte situa-se no interior do canal vaginal, constituindo a 

porção inferior uterina e subdivide-se em ectocérvice e 

endocérvice (canal cervical). Ambas possuem camadas 

celulares/epitélios de tipos e funções diferentes (TORTORA; 

DERRICKSON, 2016). Entre essas camadas encontra-se a 

Junção Escamocolunar (JEC), a qual representa uma zona de 

transição, onde são encontradas lesões precursoras das 

neoplasias do colo uterino (BRASIL, 2013). 

O Câncer de Colo do Útero (CCU) é uma doença de 

curso lento e progressivo, que se detectado precocemente 

eleva as chances da realização de um tratamento eficaz, 

possibilitando assim a cura (INCA, 2016). É o quarto tipo de 

câncer mais comum entre o gênero feminino, sendo 

responsável pela morte de mais de 200 mil mulheres e pelo 

surgimento de mais de 500 mil novos casos por ano no mundo 

(WHO, 2012). 
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No Brasil, em 2017, ocorreram 6.385 óbitos por 

residência segundo região, por esta neoplasia (DATASUS, 

2017). Para o biênio 2018 e 2019, estimou-se para cada ano o 

surgimento de 16.370 casos novos de CCU. Quanto à 

incidência regional, o CCU apresentou seu maior índice na 

região Norte. Em segundo lugar, nas regiões Nordeste e 

Centro-Oeste; em quarto, nas regiões Sudeste e Sul. É sabido 

que mulheres de países em desenvolvimento são mais 

acometidas por esta patologia, tornando-a o segundo tipo mais 

frequente de câncer no Brasil (INCA, 2018). 

Em relação ao estado do Rio Grande do Norte, a 

estimativa 2018-2019 apontou 320 novos casos de CCU para o 

ano de 2018 e na capital, Natal, 100 casos por 100 mil 

habitantes (INCA, 2018). No tocante à mortalidade, em 2017, 

foram notificados 100 óbitos no estado para cada 100.000 

habitantes (DATASUS, 2017). 

Assim, diante da alta morbidade e mortalidade dessa 

doença no Brasil, este tipo de neoplasia constitui um problema 

de saúde pública na população feminina brasileira. Por isso, o 

Ministério da Saúde criou por meio de seus gestores, diversos 

instrumentos para sistematizar ações de detecção precoce e 

tratamento do CCU (INCA, 2016). 

O início da prevenção do CCU no Brasil teve início na 

década de 40, quando surgiram os primeiros procedimentos 

relacionados a coleta de citologia e colposcopia. Atualmente, o 

exame citopatológico (Papanicolau) é realizado em mulheres 

com vida sexual ativa ou não e com faixa etária prioritariamente 

entre 25 e 64 anos. O exame possibilita a identificação de 

lesões iniciais aos estágios invasores da doença (INCA, 2016). 

Ao longo dos anos, vários programas de controle do CCU 

foram criados. Na década de 70, foi instituído o Programa 

Nacional de Controle do Câncer, o qual, inicialmente, destinou-
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se a realização de ações para o controle do câncer de forma 

generalizada. Posteriormente, enfatizou-se o rastreamento das 

neoplasias de colo do útero, sendo a primeira ação de 

prevenção de cunho Nacional. Com a criação do Programa de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), foi instituído que 

durante as consultas ginecológicas se realizasse de rotina a 

coleta do exame Papanicolau nos serviços de atenção primária 

à saúde (INCA, 2016). 

A citologia é o principal método de rastreamento do CCU 

e consiste na coleta de esfregaço vaginal de ectocérvice e 

endocérvice para avaliação de alterações celulares. e da 

prevenção de microorganismos. Além disso, uma das metas 

para reduzir a morbidade e mortalidade feminina pelo CCU é o 

tratamento da neoplasia propriamente dita que consiste na 

exérese da JEC, por meio da Cirurgia de Alta frequência (CAF), 

quando é confirmada pela colposcopia a presença de lesão 

(INCA, 2016).  

As outras estratégias compreendem ações de controle, 

como promoção, a qual inclui acesso à informação; prevenção 

primária, por meio do uso de preservativos, adesão ao esquema 

vacinal quadrivalente anti Papiloma Vírus Humano (HPV), 

introduzida desde 2014 no Programa Nacional de Imunização 

(PNI). O HPV está estreitamente ligado ao surgimento das 

lesões precursoras do CCU (INCA, 2016). 

Entretanto, mesmo com todas as ações de controle 

existentes e o acesso ao exame, fornecidos pelo nível de 

Atenção Primária em Saúde, muitas mulheres ainda se negam 

a realizá-lo, contribuindo para o surgimento de novos casos 

(INCA, 2016).  

O interesse por tal temática surgiu a partir das 

experiências vividas em Estágio Supervisionado, o qual teve 

como base o processo de trabalho do enfermeiro na Atenção 
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Básica de Saúde. Este ocorreu em uma Unidade de Saúde da 

Família (USF), onde foi observada a não adesão de mulheres à 

citologia oncótica, mesmo com a busca ativa realizada pelos 

profissionais que compõem a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) da referida instituição.  

A relevância deste estudo dá-se pelo fato de o mesmo 

possibilitar aos profissionais da saúde conhecer quais 

verdadeiros motivos fazem a mulher se negar a participar do 

exame preventivo. Além disso, os resultados poderão subsidiar 

estratégias que visem aumentar a adesão feminina ao exame. 

Diante destas observações, objetivou-se verificar na 

literatura a produção científica sobre as razões que dificultam a 

realização da citologia cervical.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual 

é definida como um método capaz de reunir e organizar 

diversos tipos de estudos, gerando uma fonte de conhecimento 

sobre a temática escolhida. É proposta pelas seguintes etapas:  

identificação do tema e/ou questionamento da revisão, busca 

na literatura, avaliação dos dados dos estudos incluídos, 

análise e interpretação dos achados e síntese do conhecimento 

dos artigos selecionados (WHITTEMORE; KNALF, 2005). 

Assim, elaborou-se as seguintes questões norteadoras: 

o que levam as mulheres a não aderirem ao exame preventivo 

de câncer de colo uterino? Quais as principais 

dificuldades/barreiras para diminuição ou não realização do 

preventivo?  
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O levantamento da literatura ocorreu no Portal da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no período de outubro de 

2019, utilizando-se as seguintes bases de dados: Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Literatura Latino-Americana e em Ciências de Saúde (LILACS) 

e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 

Os descritores utilizados para a seleção dos estudos 

foram “Neoplasias do colo do útero”, “Saúde da mulher” e 

“Exame Papanicolau”, encontrados nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DECS). Os descritores foram cruzados 

simultaneamente e separados pelo operador booleano AND, a 

exemplo: “Neoplasias do colo do útero” AND “Saúde da mulher” 

AND “Exame Papanicolau”. 

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos 

últimos cinco anos, com idioma em português, textos 

disponíveis na íntegra e que respondessem as questões 

norteadoras. Foram excluídas cartas ao editor, editoriais, 

dissertações, teses e artigos repetidos. 

Para a coleta de dados, inicialmente, houve busca 

avançada na BVS, gerando um quantitativo de 350 artigos. 

Posteriormente, estes foram submetidos aos critérios de 

inclusão, resultando em 21 artigos na BDENF, 12 na LILACS e 

1 na MEDLINE, totalizando em 34 estudos. Destes, leu-se todos 

os títulos e os resumos. Apenas 12 responderam a questão de 

pesquisa. Os artigos repetidos, foram contabilizados uma única 

vez, resultando em uma amostra final de 11 artigos, sendo 7 na 

LILACS e 4 na BDENF. Na MEDLINE não foram encontrados 

estudos que respondessem a questão de pesquisa. O 

fluxograma da seleção dos artigos encontra-se descrito na 

Figura 1 a seguir. 
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Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos. 

Fonte: próprio autor, 2019. 

 

Após a leitura dos artigos selecionados, para a 

organização dos dados, extraiu-se os dados por meio de um 

instrumento considerando as seguintes variáveis: periódico, 

título do artigo, ano de publicação, tipo de estudo/abordagem e 

principais resultados relacionados a questão norteadora. Os 

estudos selecionados foram organizados e apresentados em 

uma tabela no Microsoft Word 2010, analisados e discutidos à 

luz da literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos que compuseram o corpus deste estudo em 

sua maioria foram publicados nos anos de 2015 e 2016. Quanto 

ao tipo de revista científica encontrou-se nove publicações em 

periódicos de Enfermagem e dois em periódicos de Saúde 

Pública. Os estudos foram realizados na Atenção Primária à 

Saúde e parte deles foram descritivos, exploratórios, de 

abordagem qualitativa. Também se encontrou estudos 

quantitativos, transversais e um de pesquisa-ação, conforme 

apresentado na Tabela 1. 

Verificou-se ainda maior número de estudos acerca 

desta temática nas regiões Nordeste (6), Sudeste (3) e Sul (1). 

Isso demonstra a necessidade de realizar pesquisas nas 
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demais regiões do Brasil, visto que a incidência de CCU tem 

relevante impacto na população de mulheres em todo país. 

 

Tabela 1. Síntese dos estudos avaliados. Natal, Rio Grande do 

Norte, 2019 (início). 
Periódico Ano Título do artigo Tipo de 

estudo/abordagem 
Razões que 

dificultam a 

realização da 

citologia cervical 

Enferm. 
Foco 

2019 Detecção 
precoce e 
prevenção do 
câncer de colo 
uterino: saberes e 
práticas 

educativas 

Descritivo; 
qualitativa 

Medo de realizar o 
exame, vergonha, 
sensação de 
desconforto, pouco 
conhecimento sobre o 
exame, mudança de 
profissionais, técnica 
inadequada, não ter 
relações sexuais. 

Rev. 
Pesqui. 

2019 A percepção das 
mulheres idosas 
sobre o exame de 
prevenção de 
câncer do colo do 
útero 

Descritivo; 
qualitativa 

Falta de informação e 
incentivo por parte dos 
profissionais sobre a 
importância em 
realizar o exame.  

Rev. 
Enferm. 
UFPE 
online 

2018 Conhecimento 
das mulheres e 
fatores da não 
adesão acerca do 
exame 
Papanicolau 

Descritivo e 
exploratório: 
Quanti-qualitativo 

Vergonha, pouca 
informação, falta de 
orientação. 
 

Rev. 
Enferm. 
UFPE 
online 

2017 Vivenciando o 
exame 
Papanicolau: 
entre o (não) 
querer e o fazer 

Descritivo; 
Qualitativa 

Restrição do horário 
da unidade; demora 
no atendimento; não 
ter com quem deixar 
os filhos. 
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Tabela 1. Síntese dos estudos avaliados. Natal, Rio Grande do 

Norte, 2019 (continua). 
Periódico Ano Título do artigo Tipo de 

estudo/abordagem 

Razões que 

dificultam a 

realização da 

citologia cervical 

Cad. 
Saúde 
Pública 

2016 Rastreamento 
oportunístico 
versus perdas de 
oportunidade: 
não realização 
exame de 
Papanicolau 
entre mulheres no 
pré-natal 

Transversal de base 
populacional 

Falta de 
conhecimento sobre o 
exame; não ser 
necessário realizar 
por se sentir saudável; 
dificuldade de marcar 
a consulta. 

Cogitare 
Enferm. 

2016 Percepção de 
usuárias acerca 
do exame de 
detecção precoce 
do câncer de colo 
uterino 

Qualitativa Ser atendida por um 
profissional do sexo 

masculino. 

 

Rev. 
Enferm. 
UFPE 

online 

2016 Adesão das 
mulheres ao 
exame citológico 
uterino na atenção 
básica 

Exploratório-
descritivo; 

Quantitativa 

Vergonha, ansiedade, 
demora na entrega do 
resultado, ausência de 
problemas vaginais, 
ausência de 
companheiro, medo 
do câncer, profissional 
do sexo masculino. 
 

Rev. 
RENE 

2015 Fatores 
relacionados a 
não adesão à 
realização do 
exame 
Papanicolau 

Estudo transversal; 
descritivo, 
retrospectivo 
 

Distância da Unidade 
Básica de Saúde, 
horário/demora do 
atendimento, dor, 
medo, vergonha, 
desconforto. 
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Tabela 1. Síntese dos estudos avaliados. Natal, Rio Grande do 

Norte, 2019 (fim). 
Periódico Ano Título do artigo Tipo de 

estudo/abordagem 

Razões que 

dificultam a 

realização da 

citologia cervical 

Physis 2015 Barreiras à 
realização do 
exame 
Papanicolaou: 
estudo 
perspectivas de 
usuárias e 
profissionais da 
estratégia de 
saúde da família 
da cidade de 
Vitória da 
Conquista-BA 

Descritivo, 

exploratório; 

qualitativa 

Conhecimento 
insuficiente; 
sentimentos negativos 
relacionados ao 
exame (vergonha, 
medo) e aos serviços 
de saúde; falta de 
atitude e inserção no 
mercado de trabalho. 

Rev. Cuid. 2015 Educação popular 
como instrumento 
participativo para a 
prevenção do 
câncer 
ginecológico: 
percepção de 
mulheres 

Pesquisa-
ação; 

qualitativa 

Pouca educação popular 
realizada pelos 
profissionais da saúde, 
insegurança, medo. 

Rev. 
Enferm. 
UFPE 
online 

2014 O olhar das 
mulheres sobre a 
realização do 
exame citológico 
cérvico-uterino 

Descritivo, 

exploratório; 

quantitativa 

Vergonha, medo, 
ansiedade, dor, 
insegurança, 
posicionamento do 
exame, ausência de 
problemas vaginais, 
ausência de 
companheiro, medo do 
resultado, horário do 
exame. 

Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

De acordo com os resultados obtidos, observou-se que 

as razões as quais motivam mulheres a não realizarem a 

citologia cervical se repetem em vários estudos. Sentimentos 
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como medo de realizar o exame e de seu resultado, descuido e 

vergonha foram relatados quase que na totalidade dos artigos 

selecionados (AGUILAR; SOARES, 2015; DANTAS et al., 2018; 

OLIVEIRA et al., 2016; OLIVEIRA; DEININGER; LUCENA, 

2014; PAULA et al.,2019; SILVA et al., 2015; RAMOS DE 

SOUZA et al., 2015).  

Vários estudos demonstram o medo da doença como 

fator intrinsecamente relacionado a não realização da citologia, 

devido ao estigma do câncer como doença sem cura, 

desvalorizando, dessa forma, a prevenção (BLAKE et al.,2015; 

CAMPOS, 2018; RAMOS DE SOUZA et al., 2015). Visto que 

falta atitude e interesse por parte das mulheres em realizar 

ações, preventivas, haja vista buscarem assistência médica ou 

ginecológica apenas em situações as quais a doença 

propriamente dita já se encontra instalada (AGUILAR; 

SOARES, 2015).  

Nessa perspectiva, infere-se que a mulher não tem 

atuado como sujeito ativo no seu processo saúde-doença, 

como preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), uma 

vez que, há a busca pelo tratamento, em detrimento da 

prevenção, seja por falta de interesse, descuido e/ou preguiça. 

Além disso, a vergonha em expor o corpo e o 

posicionamento para realização do exame geram o desconforto 

feminino, dificultando a adesão ao exame (ACOSTA et al., 

2017; LEITE et al., 2019). Campos (2018) enfatiza a dificuldade 

da mulher em lidar com o próprio corpo, pois para ocorrência do 

procedimento é necessário a exposição do aparelho genital 

feminino, tornando a manipulação da área constrangedora. 

A timidez, a insegurança e o fato de não saber com quem 

o exame será realizado deixa as mulheres com receio. São 

muitas as questões envolvidas como o pudor e o fator histórico-

cultural da sexualidade feminina, tornando o procedimento um 
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ato desconfortável devido à posição ginecológica, por ser um 

exame invasivo que expõe as mulheres no seu íntimo 

(AGUILAR; SOARES, 2015; CAMPOS, 2018; DANTAS et 

al.,2018). 

Demonstrar empatia, sensibilidade, compreensão é uma 

maneira de minimizar a vergonha relatada pelas mulheres, 

tendo em vista que permite a criação de vínculo fazendo com 

que a mesma sinta-se encorajada frente a um procedimento 

que expõe a sexualidade feminina (CAMPOS, 2018). 

Em associação a isto, alguns autores abordam a 

realização do exame por profissionais do sexo masculino, como 

fator dificultador (NEVES et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016; 

PAULA et al., 2019). Nesse sentido, prevalece o desconforto 

feminino em expor sua intimidade para outro homem que não 

seja o seu parceiro (CAMPOS, 2018).  

Estudo realizado em 2006, com mulheres que trabalham 

em indústrias têxteis identificou a ausência de permissão do 

parceiro para que a mulher realize o Papanicolau (FERREIRA; 

OLIVEIRA, 2006). Pesquisa mais recente, com usuárias de uma 

USF em Pernambuco, também apontou a falta de apoio do 

parceiro como fator condicionante à não adesão ao exame 

(SILVA et al.,2016). Visto isto sugere-se que as campanhas de 

prevenção atinjam os homens, na perspectiva de auxiliar o 

acesso ao Papanicolau, bem como a realização de pesquisas e 

ações educativas, que estimulem ao apoio dos parceiros à 

realização da citologia oncótica de suas companheiras e, 

consequentemente, a diminuição dos casos de CCU. 

Pesquisa realizada com mulheres que frequentaram o 

pré-natal evidenciou que ter realizado o pré-natal, não 

contribuiu para a efetuação do Papanicolau, pois 21,4% das 

mulheres entrevistadas nunca realizou o exame e 6,7% tinha 

realizado o exame há mais de três anos (RIBEIRO et al., 2016). 
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Nesse sentido, percebeu-se que o contato com a 

assistência em saúde no período gestacional e de pós parto, 

não foi suficiente para a adesão ao rastreamento de CCU, 

existindo em algum momento lacunas no atendimento prestado 

pelos profissionais da saúde a esse público, mediante perda da 

oportunidade em executar o exame, mesmo sabendo que o 

Papanicolau faz parte da rotina da consulta pré-natal e de 

puerpério (RIBEIRO et al., 2016).  

De acordo com Campos (2018), o período gestacional é 

o momento no qual a mulher está mais próxima ao sistema de 

saúde, realizando exame clínico e físico para acompanhamento 

nos estágios da gravidez. Por isso, é essencial que o 

profissional visualize a oportunidade em realizar o rastreamento 

do CCU nesse período, e utilize a educação em saúde como 

recurso para abordagem dessa temática, a fim de garantir 

informação à população feminina. Fato este que não foi 

evidenciado em outros estudos e contribuíram como fatores 

dificultadores para realizar o Papanicolau (LEITE et al., 2019; 

RAMOS DE SOUZA et al., 2015). 

A falta de conhecimento acerca da relevância do exame 

também foi identificada como barreira à sua efetuação 

(AGUILAR; SOARES, 2015; PAULA et al., 2019; RIBEIRO et 

al., 2016). Isso é corroborado em outras pesquisas as quais 

mostraram que além do desconhecimento da relevância do 

Papanicolau, as mulheres possuem o mínimo de noção sobre o 

significado do câncer de colo do útero, dificultando a 

compreensão sobre a finalidade do exame e os seus benefícios 

para a saúde (BARBOSA, 2017; SILVA et al., 2017).  

A falta de conhecimento pode estar intimamente 

relacionada a baixa escolaridade, como apontado em outros 

estudos (AKINYEMIJU; MCDONALD; LANTZ, 2015; 

BARBOSA, 2017). Nesse sentido questiona-se o papel do 
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profissional como educador em saúde, uma vez que há relatos 

de falta de informação e pouca orientação por parte destes 

(COUTO et al.,2016; LEITE et al., 2019; DANTAS et al.,2018). 

Não ter problemas ginecológicos, ausência de 

companheiro, vida sexual inativa e nunca ter tido relação sexual 

também foi ressaltado como fator motivador de não realizar a 

citologia cervical (OLIVEIRA et al., 2016; OLIVEIRA; 

DEININGER; LUCENA, 2014; PAULA et al., 2019; SILVA et al., 

2015). 

Outra abordagem importante ocorreu em uma pesquisa 

realizada com idosas no Sudeste do Brasil, onde apontou-se a 

falta de informação acerca da relevância do procedimento pelos 

profissionais. Tanto o médico como o enfermeiro reforçaram a 

falta de necessidade em realizar o exame. Tal fato pode ter 

ocorrido, haja vista a idade das participantes do estudo ser 

maior que 64 anos, quando há a interrupção do Papanicolau 

após dois exames negativos nos últimos cinco anos e ausência 

de antecedentes do CCU (INCA, 2016; LEITE et al., 2019). 

Entretanto, sabe-se que nos últimos anos o padrão de 

sexualidade da mulher idosa foi modificado, com o uso de 

medicamentos hormonais que colaboram para um melhor 

desempenho sexual, fazendo com que apresentem vida sexual 

ativa, e, consequentemente, aumentando a possibilidade de 

contato com o HPV e outros tipos de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis em casos de ausência de proteção durante o 

ato sexual (DORNELAS NETO et al., 2015; VIEIRA; 

COUTINHO; SARAIVA, 2016). 

 O aprimoramento da metodologia de trabalho do médico 

e dos demais profissionais da saúde, abordando as usuárias 

com linguagem clara e adequada facilitaria bastante o 

esclarecimento das mesmas sobre a doença em si e a 

necessidade de realização periódica do exame. A importância 
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disso se dá porque a maioria das mulheres com fatores de risco 

para não realização do exame possuem baixa escolaridade e 

menor nível socioeconômico (AKINYEMIJU; MCDONALD; 

LANTZ, 2015; BARBOSA, 2017; LEITE et al., 2019). 

A respeito da não realização do Papanicolau devido a 

problemas do serviço encontrou-se: dificuldade de marcar a 

consulta em virtude da grande demanda, atendimento 

insatisfatório, falta de material para o procedimento e horários 

incompatíveis (ACOSTA et al., 2017; AGUILAR; SOARES, 

2015; OLIVEIRA; DEININGER; LUCENA, 2014; SILVA et al., 

2015). Para Malta et al., (2017) a ausência de material para 

coleta do exame pode estar associada a problemas nas verbas 

de saúde, dificuldades na gestão ocasionando falhas de 

planejamento e má distribuição do material.   

O cotidiano das mulheres afeta a adesão às práticas de 

rastreamento da doença, pois muitas possuem uma carga de 

trabalho extensa, a qual não permite a ida às Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) por trabalharem com folgas apenas em finais 

de semana. Outras têm dificuldades de acesso ao serviço por 

residirem longe da instituição, por não ter com quem deixar os 

filhos ou pelo fato de o exame não ser oferecido onde moram 

(ACOSTA et al., 2017; AGUILAR; SOARES, 2015; SILVA, et al., 

2015). 

Nesse âmbito, a Portaria n° 930, de 15 de maio de 2019, 

institui o Programa Saúde na Hora com a finalidade de auxiliar 

a mulher com dificuldades de comparecer ao serviço de saúde 

por motivos de trabalho ou horário incompatível. De acordo com 

a Portaria, a UBS que atender as exigências solicitadas, como 

possuir uma equipe mínima de ESF e aderir ao programa, 

poderá funcionar em horário estendido e ininterrupto durante a 

semana, bem como durante 5 horas aos sábados ou domingos 

(BRASIL, 2019). 
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Ademais, observou-se pouca qualificação do profissional 

que desempenha o procedimento, devido à falta de informação 

necessária às mulheres; ausência de acolhimento, dificultando 

o vínculo, bem como execução do exame com pouca destreza 

conferindo dor as usuárias (OLIVEIRA; DEININGER; LUCENA, 

2014; PAULA et al., 2019; SILVA et al., 2015). Essas 

experiências negativas retratadas dificultam a adesão ao 

exame, provocando os sentimentos de medo e vergonha nas 

usuárias.  

 

CONCLUSÕES  

 

O câncer de colo do útero é uma doença curável, se 

detectada precocemente. Entretanto, nos dias atuais ainda 

observa-se baixa adesão de mulheres à realização do 

Papanicolau. 

Por meio desta pesquisa, ficou visível os motivos que 

levam mulheres a não realizarem a citologia cervical. Esta 

constatação aponta para a necessidade de ações educativas 

de modo a esclarecer as dúvidas das usuárias em relação à 

importância e finalidade do exame, como também à técnica do 

procedimento.  

Na perspectiva de atender a mulher de modo 

humanizado, faz-se necessário considerar os motivos que a 

distância de ações de prevenção do câncer de colo uterino, 

como também a maneira a qual ocorre a relação entre 

profissional e usuária. 

Destarte, com o estabelecimento do vínculo entre 

profissional-usuária, a adesão pode acontecer de modo 

satisfatório, contribuindo para o maior rastreamento de 

mulheres à prática do exame e diminuição de novos casos de 

CCU. Além disso, é fundamental que medidas de educação em 
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saúde sejam enfatizadas e a informação seja transmitida com 

qualidade e diversidade de metodologias, por parte dos 

profissionais, a fim de atingir os mais variados públicos. 

Reconhece-se como limitações do estudo o recorte 

temporal e a quantidade de bases de dados utilizadas. E assim, 

sugere-se estudos futuros com um quantitativo maior de bases 

de dados. 
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RESUMO:  
Objetivo: descrever a experiência vivenciada durante o período 
de estágio em uma maternidade do município do estado do Rio 
Grande do Norte mostrando a importância dos cuidados de 
enfermagem à mulher no pré-parto, parto e pós-parto. 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato 
de experiência. A prática foi realizada em um Hospital e 
Maternidade localizada em município do estado do Rio Grande 
do Norte. Resultados e Discussões: Durante a prática 
vivencial do cuidado foi percebido que o olhar clínico era mais 
predominante voltado ao RN, sabe-se que a mulher também 
necessita de cuidados no ciclo gravídico puerperal, dessa forma 
se faz necessário prestar uma assistência completa nesse 
período oferecendo apoio emocional, métodos que possibilitem 
um parto humanizado e orientações que reduzam os riscos de 
complicações nesse momento. O cuidado de enfermagem 
humanizado no ciclo gravídico puerperal é de grande 
importância, tendo em vista que a melhora das parturientes e 
puérperas é perceptível quando esses cuidados são colocados 
em prática. Conclusão: Diante do que foi vivenciado pelas 
discentes podemos dizer que tivemos uma prática vivencial do 
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cuidado muito proveitosa, o qual agregou bastante 
conhecimento, foi possível compreender melhor sobre o pré-
parto, parto e o pós-parto. Assim afirmamos a importância da 
assistência verdadeiramente humanizada no ciclo gravídico 
puerperal, que é recomendado pela Organização Mundial de 
Saúde. 
Palavras-chave: Assistência de enfermagem; mulher; parto 
humanizado. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O momento do parto e nascimento de um bebê é 

considerado muito importante na vida de uma mulher. É nesse 

período que a parturiente se entrega aos cuidados da equipe 

multiprofissional de saúde possibilitando um parto que traga 

segurança para ela e para o seu concepto, dessa forma 

esperando um atendimento e uma assistência humanizada 

(RIBEIRO FILHO et. al 2016). 

Com o passar dos anos as mulheres foram beneficiadas 

através MS (Ministério da Saúde) com programas de 

assistência humanizada, oferecendo facilidades nos serviços 

de saúde. A Rede Cegonha foi implantada com objetivo de 

garantir o direito a essas mulheres uma assistência desde o 

planejamento, gravidez, parto e período puerperal e 

acompanhamento no desenvolvimento da criança (RIBEIRO 

FILHO et al;2016). 

Os benéficos da participação de um acompanhante seja 

marido, familiar ou alguém de sua escolha durante processo do 

parto tem grande importância para a mulher durante essa fase 

reforçando o conforto e a tranquilidade e como também, a 

vivência de sentimentos e de emoções que partir disso possa 

fortalecer os vínculos. A fim de garantir o direito a gestante foi 
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implantada a Lei Nacional N º 11. 108/2005, ela permite o direito 

a acompanhante, deixando a sua escolha dando o direito no 

parto como nas demais etapas até a sua saída da maternidade 

fazendo parte do processo de humanização (SOUZA, GUALDA; 

2016). 

Levando em consideração a oferta de uma melhor 

assistência às parturientes, o Programa de Humanização no 

Pré-Natal e Nascimento (PHPN) e a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) determinam um modelo atual da assistência 

obstétrica, onde estabelecem a mulher como sendo 

protagonista do processo de parto, dessa forma enaltecendo 

uma assistência mais humanizada assegurando um 

atendimento de qualidade juntamente com um acolhimento que 

se inicia no momento pré-natal e se prolonga até o nascimento, 

visando à garantia de um atendimento integral à mulher e 

preservando seus direitos de escolha realizando o parto com o 

mínimo de intervenções possíveis respeitando a autonomia e a 

fisiologia da mulher (DA SILVA et al 2017). 

Toda mulher tem direito a uma gestação livre de 

complicações, um parto assegurado e um puerpério tranquilo, 

na qual é dever do estado garantir que o mesmo seja 

assegurado de forma efetiva. A atenção qualificada ao pré-

natal, parto e puerpério é um forte indicativo para a diminuição 

da morbimortalidade materna e neonatal nos países em 

desenvolvimento. Os problemas que acontecem com a 

puérpera no decorrer do parto podem ser reduzidos através de 

um bom atendimento e uma assistência de enfermagem 

competente que assistem as parturientes, podendo ajudá-la a 

ter uma recuperação eficiente e prevenir danos intercorrentes 

(LIMA e SOARES, 2018). 
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A Enfermagem desempenha um papel fundamental nos 

cuidados à mulher no ciclo gravídico puerperal, utilizando de 

tecnologias que proporcionam o cuidado e conforto para e 

mesma, dessa forma contribui para a fisiologia do parto, 

inserindo em seu dia a dia um atendimento humanizado 

utilizando também de técnicas e amplos conhecimentos, que 

acompanham o processo de trabalho de parto resultando na 

promoção da saúde da mulher e do bebê. O profissional 

Enfermeiro proporciona um cuidado diferenciado, com 

qualidades de afeto, respeito e segurança para com a mulher, 

seu emocional e seu o corpo. A assistência vai muito além de 

técnicas e práticas, o diálogo é de grande importância nesse 

momento entre profissionais e usuários, estabelecendo um 

acolhimento de qualidade, com profissionais de olhar holístico 

que contemplem questões comuns com a puérpera e seu bebê 

(DA SILVA et. al 2017). 

Nesse contexto, alguns aspectos contribuíram para 

despertar o interesse pelo tema em questão. Dentre eles 

destaca-se a perspectiva de contribuir para ampliação do 

debate dada a relevância do assunto. Agregado a isso, foi 

percebido que há sempre um olhar voltado apenas para o 

recém-nascido por isso houve a intenção de mostrar que os 

cuidados com a mulher no ciclo gravídico-puerperal também é 

de extrema importância para que se evite complicações. 

Dessa forma surgiu a pergunta norteadora do estudo: 

Como se dá à assistência de enfermagem nos cuidados a 

mulher no pré-parto, parto e pós-parto? 

Diante disso o estudo tem por objetivo descrever a 

experiência vivenciada durante o período de estágio em uma 

maternidade do município do Rio grande do Norte mostrando a 
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importância dos cuidados de enfermagem à mulher no pré-

parto, parto e pós-parto. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, em que proporciona um conhecimento 

sequenciado, coletivo e ao mesmo tempo individual do que está 

sendo realizado, o ato de narrar os acontecimentos demonstra 

a importância de sujeitos em descrevem as ações realizadas 

(DALTRO, FARIA;2019)   

            A prática vivencial do cuidado foi realizada no Hospital 

e Maternidade Belarmina Monte localizada na Rua Coronel 

Estevam Moura, 237 – São Gonçalo do Amarante, Centro, Natal 

– RN. Em 8 de dezembro de 1976 o local foi nomeado de 

Hospital Maternidade Belarmina Monte. Instituição de caráter 

filantrópico em 01 de novembro de 2008, junto com a 

Arquidiocese de Natal firmou-se um Contrato de Comodato com 

a Sociedade Beneficente São Camilo, entidade filantrópica 

especializada em gestão hospitalar no Brasil a qual dirige o 

Hospital até os dias atuais. Na atualidade o Hospital é mantido 

exclusivamente pelos recursos repassados pela Secretaria 

Municipal de Saúde com pacientes provenientes do SUS 

(Sistema Único de Saúde) do município de São Gonçalo do 

Amarante-RN cuja população é de aproximadamente 90.000 

habitantes. Conta atualmente com 64 leitos e realiza 

internações nas especialidades: clínica médica, cirúrgica (geral, 

urológica e ginecológica), clínica pediátrica e obstétrica. Nos 

ambulatórios e exames, é também disponibilizado atendimento 

a pacientes de planos de saúde e particulares. A maternidade 

hoje oferece atendimento apenas as gestantes de baixo risco.  
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A prática vivencial do cuidado foi realizada pelas discentes de 

enfermagem do 8º eixo do Centro Universitário Facex – 

UNIFACEX sob a orientação da preceptora Anny Rafaela Lima. 

Ocorreu no período do dia 09/04/2019 até 23/04/2019, das 

13h30min às 17h30min. 

           Ao chegar à unidade no dia 09 de abril de 2019 às 

13h30min o grupo foi pela preceptora Anny Rafaela Lima e 

fomos acolhidas pela equipe da maternidade como: Médicos, 

Enfermeiros e Técnicas de enfermagem onde passamos pelos 

setores desde o acolhimento, atendimento pré-parto, como na 

sala do parto e no alojamento conjunto. Verificamos os 

prontuários e nos dividimos em dois grupos duas ficaram no 

centro cirúrgico e sala de parto para acompanhar os partos 

Cesáreos e normais, enquanto as outras duas realizava outras 

atividades como: administração de medicamentos, consulta de 

toques vaginais, verificação de prontuários, verificação de 

sinais vitais, cuidados no pré-parto e passagem de sondas 

vesicais. Havendo revezamento das atividades entre as 

discentes, as demais simultaneamente ficaram no alojamento 

conjunto dando assistência as puérperas como orientação da 

amamentação, a pega correta, banhos em recém-nascidos com 

a presença da mãe e familiares dando as orientações 

necessárias e ensinando como dar o banho no RN. 

           O grupo de estudantes utilizou o recurso de conversa 

individual com cada puérpera no alojamento conjunto 

abordando as seguintes temáticas: orientação sobre 

aleitamento exclusivo; cuidados com Incisão cirúrgica e os 

lóquios; relação sexual; questões emocionais; importância do 

retorno a unidade básica de saúde. 

Para análise das impressões registradas na vivência foi 

realizada uma coleta de dados em abril de 2019, na Biblioteca 
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Virtual em Saúde (BVS) utilizando os Descritores em Ciência da 

Saúde (DeCS): Assistência de enfermagem; mulher; parto. O 

aprimoramento da busca ocorreu por meio da combinação dos 

descritores pelo operador booleano AND. 

             Foram utilizadas as bases de dados eletrônicas: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Banco 

de Dados em Enfermagem (BDENF), além de literatura 

cinzenta.  

Os critérios de inclusão, utilizados foram: artigos em português, 

textos completos, dos últimos cinco anos, e que contemplassem 

o tema em questão. Foram excluídos os estudos em língua 

estrangeira e que estivessem fora do período selecionado e que 

não respondessem à temática. Os artigos disponíveis em mais 

de uma base de dados foram contabilizados apenas uma vez.  

Realizou-se a leitura completa e minuciosa dos materiais 

selecionados com as respectivas sínteses. Do total de artigos 

pesquisados 13 foram utilizados no total.  

 Os resultados foram apresentados de forma descritiva e 

as discussões foram sustentadas pelas evidências 

selecionadas na busca descrita acima.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

. 

 Ficou evidenciado durante a prática vivencial do cuidado 

que o olhar clínico era mais predominante voltado ao RN, há 

uma preocupação quanto à imunização, coto umbilical, 

aleitamento e tantos outros cuidados que o recém-nascido 

necessita nesses primeiros momentos de sua vida e tantos 

outros cuidados envolvidos nesse processo. A família e 

profissionais muitas vezes dedica mais tempo ao bebê, mas se 
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sabe que a puérpera também necessita de cuidados 

importantíssimos e isso motivou à necessidade da nossa 

intervenção, a qual visou proporcionar um olhar mais atencioso 

à mulher no ciclo gravídico-puerperal tirando suas principais 

dúvidas, ouvindo as suas experiências e o que mais aflige 

nessa nova fase de sua vida. 

 Nesse período foi observado pelas alunas um déficit no 

cuidado humanizado com as gestantes na unidade hospitalar, 

notou-se a falta de cuidado e acompanhamento dos 

profissionais de enfermagem no pré-parto, parto e pós-parto. A 

seleção do tema sofreu interferência acerca da vivência no 

campo de estagio e a percepção do cotidiano as dificuldades 

enfrentadas pelas gestantes e como também ausência de 

cuidados pelos profissionais voltadas a tais pacientes 

Prates, Schmalfuss, Lipinski (2015) afirmam que as 

puérperas veem os profissionais da saúde como 

disseminadores de conhecimento acerca do processo gravídico 

e puerperal, no entanto as mães não encontram nesses 

profissionais um suporte mais abrangente, por isso em caso de 

duvidas referente ao aleitamento, por exemplo, elas recorrem 

principalmente aos familiares o que limita o vínculo entre 

profissional e usuária. 

 

 O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

se fundamenta em princípios que proporcionam a gestante um 

suporte adequado com humanescência o PHPN visa garantir 

uma qualidade no acesso, e cobertura as essas gestantes em 

todas as etapas que lhes são fisiológicas, a assistência 

humanizada deve ser um dever das unidades de saúde, além 

de adotar uma assistência que garanta o uso de técnicas que 

protejam o paciente (DA SILVA et al; 2017).Em se tratando de 
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práticas humanescentes estas não foram verificadas com 

predomínio nessa instituição de saúde, as gestantes em 

conversa relatavam ações inadequadas dos profissionais que 

as deixavam descontentes e receosas com seu parto. 

 Ao chegar à sala de observação onde se encontrava as 

gestantes em processo de parto foi percebido pelo grupo que 

as mesmas estavam sofrendo com muitas dores, contrações e 

com o emocional muito abalado, rapidamente intervimos com o 

auxílio da preceptora de estágio, nos dividimos e 

proporcionamos apoio emocional, banhos e massagens 

relaxantes, auxiliando a fazendo exercícios como: 

agachamentos, deambulações, exercícios na bola suíça, dessa 

forma proporcionando um bem estar para elas e acelerando o 

processo de dilatação do colo uterino e diminuição das dores. 

No momento do parto pudemos acompanhar e assistir o 

processo dando continuidade na assistência, sempre passando 

confiança e motivando a mulher. Além disso, foram 

administrados medicamentos sobre prescrição médica, 

realizado aferição de sinais vitais, banhos por aspersão, 

observando se tais pacientes sentiam dores ou tinham 

sangramentos e também toques vaginais. 

Segundo Dias et. al. (2018) os métodos não 

farmacológicos constituem procedimentos não invasivos e é 

considerado um tratamento complementar obstétrico que 

trazem um maior alivio da dor durante o trabalho de parto, 

proporciona um momento mais relaxante e confortável para a 

gestante, métodos como banho de aspersão realizado a 

temperatura de 37°C diminui a quantidade de hormônios 

neuroendócrino que está associado ao estresse e melhorando 

o padrão das contrações uterinas, exercícios perineais coma 

bola suíça que exercitam os músculos do assoalho pélvico 
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nesse método a mulher tem total autonomia dos seus 

movimentos participando ativamente no processo de parto 

facilitando a descida e a rotação da apresentação fetal e ainda 

auxilia nas contrações e dilatação cervical. Tais métodos 

podem ser usados de forma isolada ou de forma combinada. 

Durante a prática vivencial do cuidado foram 

identificados os seguintes Diagnósticos de enfermagem e 

Intervenções relacionado as pacientes que o grupo prestou 

assistência durante a prática vivencial do cuidado:  

 

 

Diagnósticos de  

Enfermagem 

 

Intervenções de Enfermagem 

1. Dor Aguda 

relacionada ao 

trabalho de parto, 

evidenciado por 

expressão facial e 

dificuldade de 

locomoção 

 

 

 

As intervenções executadas foram: 

executar massagem de conforto na 

região lombar e cervical, banho 

relaxante, incentivo a realizar 

exercícios como: agachamento, 

deambulação e exercícios com a 

bola. 

 

2. Risco de Infecção 

relacionada à 

episiorrafia 

 

 

 

 

As intervenções executadas foram: 

orientação sobre o autocuidado, 

observando o odor e o aspecto dos 

lóquios. Higienização adequada da 

incisão cirúrgica com soro 

fisiológico e mantendo o local seco 

e sempre com atenção ao 

surgimento de alguma infecção. 
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3.Risco de baixa 

autoestima situacional 

relacionada a 

alterações hormonais 

no puerpério. 

 

 

 

As intervenções executadas 

foram: conversar com as puérperas 

sobre as mudanças hormonais em 

seus corpos e que essas alterações 

são normais e no caso de sintomas 

de depressão procurar um 

psicólogo e orientar a família ou 

parceiro a ter uma atenção especial 

com a mesma. 

 

4. Amamentação 

Eficaz relacionada a 

boa satisfação 

alimentar do bebê 

evidenciado pela 

pega correta. 

As intervenções executadas 

foram: orientar a continuidade da 

amamentação com a pega correta, 

manter o aleitamento exclusivo até 

os 6 meses e atentar-se para sinais 

de fissuras e mastites. 

 

Foram feitas as seguintes orientações para as 

parturientes quanto: Aos cuidados com a incisão cirúrgica, 

higienização da genital, o retorno das suas atividades normais, 

deambulação precoce como também o retorno ao trabalho 

instruindo a mesma como fazer a ordenha do leite materno e a 

importância do aleitamento materno tendo em vista os diversos 

benefícios que trazem para mãe e para o bebê, conversou-se 

quanto à retomada da atividade sexual deixando a consciente 

que o companheiro deve respeitar sua vontade, cuidados com 

os seios a fim de evitar fissuras e infecções na mama orientando 

como deve ser feito a pega correta para que ela e o bebê não 

tenham danos ou que os mesmos sejam amenizados, a 

imunização dela e do recém-nascido, à importância da volta a 

sua unidade de saúde e por fim questões emocionais sobre 
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sinais e sintomas a serem observados até mesmo pela família 

a fim de preservar a sua saúde mental, e de autocuidado 

consigo mesma e o empoderamento dessas mulheres. 

Compreendemos que algumas puérperas são bem 

orientadas enquanto que algumas não são, sabe-se que a falta 

de orientação ou a não realização de cuidados adequados pode 

gerar um puerpério prolongado, desconfortável, doloroso e com 

perca de alguns benefícios, e quanto as que não possuíam um 

bom nível de informação observou-se que a socialização no 

alojamento conjunto com outras mulheres ajuda na aquisição 

de novos conhecimentos acerca dos cuidados com o RN e 

puérpera. 

 Sabe-se que a sensação dolorosa é algo que amedronta 

as mulheres onde muitas vezes optam pela cessaria no intuito 

de postergar essa dor, no entanto a escolha deve ser criteriosa 

já que envolve diversos fatores positivos e negativos o que cabe 

ao profissional deixar claro ás gestante antes do momento do 

parto (MADEIRO, RUFINO, SANTOS;2017). 

 Durante os dias de vivencia foi percebido também que 

muitas gestantes não sabiam lidar com a dor, algo que é 

fisiológico no processo de parto, porém percebe-se que são 

realizadas poucas medidas pelos profissionais que ajudem no 

enfrentamento dessa sensação dolorosa. Aragão et al (2017), 

ratifica em seus estudos que os meios não farmacológicos 

devem se tornar habituais já que o ato de deambular, 

massagens locais, terapia na agua, acupuntura e aroma terapia 

por exemplo tem ação direta no alívio da dor, tais recursos 

podem ser agregados no intuito de ofertar um maior bem estar 

à mulher.  

 Da Silva et al (2017), aponta que a humanização deve 

ser presente desde o início, respeitando o comportamento da 
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gestante da gestante, dando liberdade para que ela também 

possa conduzir seu parto da forma que achar mais confortável, 

deixando-as livres para optar a melhor posição para o 

nascimento de seu filho, atitudes humanescentes como essa 

requer também uma segurança do profissional que deve 

conhecimento acerca das práticas realizadas. 

Diante de um quadro infeccioso o processo cicatricial se 

torna mais lento, portanto se aumenta os cuidados coma incisão 

cirúrgica da cesariana onde precisará de procedimentos 

rotineiros associados a uma análise medica para tomar as 

medidas farmacológicas necessárias, os estudos mostram que 

visitas puerperais têm um papel fundamental nesse processo já 

que as possíveis intervenções serão postas em prática 

rapidamente evitando uma possível piora do quadro infeccioso 

(ROCHA, CORDEIRO; 2015). 

São diversos agentes que podem desencadear as 

infecções, situações como: obesidade na gestação, 

rompimento da bolsa, característica do líquido amniótico, tempo 

do procedimento cirúrgico, por exemplo, tem poder de 

influenciar nessa situação, a fim de evitar isso é importante o 

olhar atento do enfermeiro a paciente agindo rapidamente 

nesse caso (ASSUNÇÃO;2018). 

Algo que levanta diversos questionamentos é a 

amamentação, muitas mães reconhecem a importância do leite 

materno, só que muitas vezes não são encorajadas em realizar 

o ato, estudos mostram que o grau de esclarecimento da mãe 

tem um impacto claro sobre a amamentação de seus filhos as 

que possuem um grau de escolaridades maior persistem por 

mais tempo na oferta de leite por possuírem um maior 

discernimento quanto as vantagens, além do estudo fatores 

como adesão ao trabalho e questão financeira, por exemplo, 
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também estão relacionados, embora se tenha o conhecimento 

do valor da amamentação muitas mães ainda sim abandonam 

essa pratica, fato que prejudica o desenvolvimento do bebe, por 

isso que é importante que o enfermeiro intervenha nesses 

casos promovendo medidas de que incentivem a continuidade 

para prática (ALVES et al 2017).  

O ato de amamentar fornece vantagens não só para o 

bebe, a mãe também é favorecida, sabe-se que é possível 

prevenir doenças como o câncer de mama e ovários, rupturas 

ósseas devido a osteoporose, propicia também uma involução 

do útero mais rápido pois durante a mamada são liberadas 

substancias como a ocitocina que auxilia nesse processo de 

contração do útero, além disso as mães que amamentam 

voltam mais rapidamente ao seu peso normal (OLIVEIRA et al 

2015). 

A intervenção na maternidade teve por finalidade 

fornecer apoio a puérpera e ao mesmo tempo orienta-las 

quanto á esse ciclo, o modo interventivo se deu em forma de 

conversa individual com cada mãe ali presente, foi percebido 

que havia uma maior liberdade de expressão das clientes 

quando havia mais privacidade para relatar e expor suas 

dúvidas. Foram alcançadas quantidades significativas de mães 

que se mostraram tolerantes quanto às instruções feitas, as 

mesmas tiraram dúvidas e também expuseram seus 

conhecimentos já que algumas eram multíparas e possuíam 

maiores vivencias. Quanto aos profissionais do local não 

encontramos resistência, foi possível realizar a ação no 

alojamento conjunto sem dificuldades, local esse que 

proporciona a troca de conhecimentos entre profissionais e 

puérperas. 
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As gestantes enfrentam uma série de emoções antes da 

vinda de seu filho, pois há uma apreensão e grande expectativa 

para o parto, é imprescindível que a futura mãe seja bem 

informada, o profissional deve ter um olhar direcionado que 

respeite a individualidade de cada uma, a mulher durante a 

gestação sofre uma série de alterações fisiológicas, durante o 

acompanhamento é importante que se tenha uma equipe 

multiprofissional junto a essa gestante, a psicologia pode 

prestar também um suporte ajudando-as a lidar melhor com 

esse momento(TOSTES, SEIDL; 2016). 

Embora se reconheça a importância de um 

acompanhante no processo de parição o que se percebe são 

dificuldades quanto a isso, o que ocasiona um desanimo tanto 

do acompanhante quanto da gestante, os obstáculos são os 

mais diversos possíveis, a resistência dos profissionais e 

problemas de estruturação das maternidades são os que mais 

se destacam, mas vale salientar que a inclusão de 

acompanhantes deve ser feita de uma forma embasada, 

detalhando aos competentes das instituições o quanto é 

significativo esse amparo desta forma os impasses poderão ser 

diminuídos (SOUZA, GUALDA; 2016). 

 O grupo percebeu o quanto ações simples como uma 

conversa é extremamente importante, pois além de levar 

informação, estreita os laços e consequentemente oferece uma 

maior confiabilidade no serviço. 

 Em suma, o setor de alojamento conjunto, onde há uma 

maior interação entre profissional, mãe-bebe e família se torna 

um ambiente muito rico em relação ao conhecimento o que 

facilita em muito na recuperação do paciente. A fim de propiciar 

um pós-parto mais tranquilo é necessário que a equipe forneça 

informações claras e objetivas as mães. Segundo Alves et al 
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(2017), os direcionamentos acerca dos cuidados da mãe e bebe 

ser devem ser trabalhados antes mesmo do parto ainda no pré-

natal, mas para isso o enfermeiro deve se envolver em todas as 

etapas já que é sua competência 

 Em um contexto geral o que foi realizado nos dias de 

práticas vivenciais na maternidade, o momento da conversa 

com os pacientes presentes foi de suma importância e 

fundamental como eixo integrador do cuidado onde o grupo 

percebeu que é possível modificar a rotina das unidades 

levando conhecimento de forma simples e rápida, basta tratar 

com seriedade e ter ciência e embasamento acima de tudo, 

disseminando o conhecimento de forma que elas possam 

compreender absorver tudo o que foi passado e por fim possa 

além de compartilhar possa refletir sobre tal. Como dito o 

diálogo é um importante meio de comunicação promovendo de 

forma simples a integração e até mesmo o encorajamento para 

enfrentar essa nova etapa da vida e não só o falar, mas também 

a capacidade de ouvir e trocar experiências, opiniões e 

informações. Deste modo, a equipe de enfermagem 

necessidade de interação com o paciente a qual advém o 

respeito às diferenças entre nós e os clientes. 

 

 

CONCLUSÃO  

 Diante do que foi vivenciado pelas discentes podemos 

dizer que tivemos uma prática vivencial do cuidado muito 

proveitosa, o qual agregou bastante conhecimento, foi possível 

compreender melhor sobre o pré-parto, parto e o pós-parto, 

ressaltando a importância da humanização nesse momento tão 

especial para as mulheres e também os cuidados voltados para 

a saúde delas e dos bebês.  
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 Os cuidados de enfermagem são de grande importância 

para as pacientes, tendo em vista que a melhora delas é 

perceptível quando esses cuidados são colocados em prática, 

ações como uma simples conversa e um olhar atencioso é um 

diferencial que agrega inúmeros benefícios. 

 Durante o período que ficamos na maternidade 

realizamos vários procedimentos que já foram descritos como 

passagem de sonda vesical, administração de medicamentos, 

banho nos recém-nascidos, além das orientações as gestantes 

e puérperas, foi bastante proveitoso já que adquiriu-se 

inúmeros conhecimentos técnicos e teóricos, fazendo a co-

relação durante a vivencia. 

 Desse modo, afirmamos a importância da assistência 

verdadeiramente humanizada no ciclo gravídico puerperal, que 

está disposto nas normas e condutas simples, preconizadas 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que necessitam ser 

mais comuns no setor público de saúde, já que a humanização 

é um recurso viável de ser aplicado.  

 Vale ressaltar ainda a importância de mais estudos na 

área a fim de trazer um aporte teórico para a comunidade 

acadêmica que precisa estar amparada de conhecimentos 

atuais para executar com qualidade sua assistência. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, Flávia Marinho et al. Conhecimento de puérperas internadas em 

um alojamento conjunto acerca do aleitamento materno. Revista 

Sustinere, v. 5, n. 1, p. 24-37, 2017. Disponível em:< https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/sustinere/article/view/27321/21149>Acesso 

em 30 out 2019  

ASSUNÇÃO, Ana Michelle da Silva. Fatores de risco para infecção 

puerperal em parto cesáreo: Uma revisão integrativa. 2018. Trabalho 

de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 



RELATO DE EXPERIÊNCIA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS CUIDADOS 

NO PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO. 

735 
 

Disponível em: < 

https://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/8387>Acesso em: 26 

out 2019 

ARAGÃO, Herifrania Tourinho et al. Trabalho de parto e os métodos não 

farmacológicos para alívio da dor: Revisão Integrativa. In: Congresso 

Internacional de Enfermagem. 2017.Disponível em: < 

https://eventos.set.edu.br/index.php/cie/article/view/6204 > Acesso em: 02 

set 2019 

DALTRO, Mônica Ramos; DE FARIA, Anna Amélia. Relato de experiência: 

Uma narrativa científica na pós-modernidade. Estudos e Pesquisas em 

Psicologia, v. 19, n. 1, p. 223-237, 2019.Disponível em:< https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/43015>Acesso em 01 jun 

2019 

DA SILVA, ISMARA ALVES et al. Percepção das puérperas acerca da 

assistência de enfermagem no parto humanizado. Revista Uningá, v. 53, 

n. 2, 2017.Disponível em: <http://revista.uninga.br/index. 

php/uninga/article/view/1440> Acesso em 15 de maio 2019 

 

DIAS, Ernandes Gonçalves et al. Eficiência de métodos não 

farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto 

normal. Enfermagem em Foco, v. 9, n. 2, 2018.Disponível em:< 

http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/1398>Acesso 

em 01 jun 2019 

Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2018-

2020 [recurso eletrônico] / [NANDA International]; tradução: Regina 

Machado Garcez; revisão técnica: Alba Lucia Bottura Leite de Barros... [et 

al.]. – 11. ed. – Porto Alegre: Artmed 

LIMA, Taís Batista de; SOARES, Denise Josino. Atenção e cuidados 

necessários a mulher no puerpério imediato. 2018. Disponível em: 

<http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/1398> 

Acesso em 15 de maio 2019 

MADEIRO, Alberto; RUFINO, Andréa Cronemberger; SANTOS, Aline 

Oliveira dos. Partos cesáreos no Piauí: tendência e fatores associados no 

período 2000-2011. Epidemiologia e serviços de saúde, v. 26, p. 81-90, 

2017.Dísponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-

96222017000100081 > Acesso em 01 set 2019 



RELATO DE EXPERIÊNCIA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS CUIDADOS 

NO PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO. 

736 
 

OLIVEIRA, Carolina Sampaio et al. Amamentação e as intercorrências que 

contribuem para o desmame precoce. Revista Gaúcha de Enfermagem, 

v. 36, p. 16-23, 2015. Disponível em: 

<https://www.seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/5676

6> Acesso em 15 de maio 2019 

PRATES, Lisie Alende; SCHMALFUSS, Joice Moreira; LIPINSKI, Jussara 

Mendes. Rede de apoio social de puérperas na prática da amamentação. 

Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 19, n. 2, p. 310-315, 2015. 

Disponível em: <http://search.bvsalud.org/dss/resources/lil-750735> 

Acesso em 15 de maio 2019 

RIBEIRO FILHO, José Francisco et al. Assistência ao parto normal sob o 

olhar da parturiente. Revista Eletrônica Gestão e Saúde, n. 1, p. 113-125, 

2016.Dísponível em: < 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5555859> Acesso em 15 

de maio 2019 

ROCHA, Geisa Merces; CORDEIRO, Renata Cavalcanti. Assistência 

domiciliar puerperal de enfermagem na estratégia saúde da família: 

intervenção precoce para promoção da saúde. Revista da Universidade 

Vale do Rio Verde, v. 13, n. 2, p. 483-493, 2015. Disponível em: < 

http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/2345> 

Acesso em 15 de maio 2019 

SOUZA, Silvana Regina Rossi Kissula; GUALDA, Dulce Maria Rosa. A 

EXPERIÊNCIA DA MULHER E DE SEU ACOMPANHANTE NO PARTO 

EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA. Texto contexto - 

enferm.,  Florianópolis ,  v. 25, n. 1,  e4080014,    2016 .  Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072016000100309&lng=en&nrm=iso>.Acesso em:  10  Nov.  2019. 

TOSTES, Natalia Almeida; SEIDL, Eliane Maria Fleury. Expectativas de 

gestantes sobre o parto e suas percepções acerca da preparação para o 

parto. Temas em Psicologia, v. 24, n. 2, p. 681-693, 2016.Disponível em: 

<https://www.redalyc.org/pdf/5137/513754278015.pdf> Acesso em 10 nov 

2019 

  



SENTIMENTO DAS MULHERES DIANTE DA DIFICULDADE OU 

IMPOSSIBILIDADE DE AMAMENTAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

737 
 

CAPÍTULO 39 
 

SENTIMENTO DAS MULHERES DIANTE DA 
DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE 

AMAMENTAR: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 

 
Narjilla Allana Conceição Macena FERNANDES 1 

Larissa Beatriz Francisca de SOUZA 1 

Ana Carolina Costa CARINO 2 
1 Graduandos do curso de Enfermagem, UFRN; 2Orientadora, Enfermeira, Pós-graduanda em 

Enfermagem pela UFRN, Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior.  

narjillafernandes@gmail.com 

 
RESUMO: A amamentação é um processo fisiológico que 
envolve uma ligação profunda e tênue entre mãe e filho, pois 
fortalece vínculos entre um e outro, um momento que é 
idealizado durante toda gestação e que pode causar frustração 
quando não é alcançado. O aleitamento materno é a única 
necessidade nutricional nos primeiros seis meses de vida, 
sendo comprovadamente superior a qualquer outra fonte de 
alimentação e vai muito além de somente nutrir a criança, ela 
fortalece a imunidade, auxilia na formação dos dentes, contribui 
para o desenvolvimento e crescimento, dentre outros fatores. 
Além de contribuir efetivamente para a saúde das mulheres ao 
reduzir os riscos de câncer de mama e ovários. Acesso à 
informação e uma rede de apoio à mulher durante esse período 
são fatores cruciais para o sucesso ou o insucesso da 
amamentação. Diante disto, este artigo tem o objetivo de 
analisar a produção científica acerca do sentimento causado 
nas mulheres antes e depois da gestação frente às dificuldades 
em relação ao aleitamento materno, o que a impossibilidade ou 
dificuldade de amamentar causam. Nos trabalhos avaliados, 
percebeu-se que há sentimentos em comum por parte das 
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mulheres diante da impossibilidade ou dificuldade de 
amamentar, com destaque para traumas psicológicos e a 
sensação de incapacidade.  
Palavras-chave: Aleitamento materno. Dificuldades. 
Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O incentivo ao Aleitamento Materno é um grande desafio 

em saúde pública, considerando-se o alto índice de desmame 

precoce e o grande número de óbitos infantis por causas 

evitáveis. Esses problemas podem ser minimizados por meio 

de ações sistematizadas de incentivo ao aleitamento materno. 

As vantagens do aleitamento materno são inúmeras e já 

reconhecidas, e sua prática exclusiva é fundamental na 

alimentação das crianças até os 6 meses de vida (CARVALHO 

et al, 2014). 

Por isso, é imprescindível que o aleitamento seja 

praticado em regime de livre demanda, sem intervalos e sem 

complementação com qualquer outro tipo de alimento 

(CARVALHO et al, 2014). 

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um 

processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com 

repercussões no estado nutricional da criança, em sua 

habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no 

seu desenvolvimento cognitivo e emocional, e em sua saúde a 

longo prazo, além de ter implicações na saúde física e psíquica 

da mãe (BRASIL, 2015). 

Mãe, bebê e família necessitam de auxílio para que a 

amamentação seja bem sucedida, tanto com relação à técnica 

da amamentação quanto a aspectos emocionais (BRASIL, 

2015). 
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As incertezas da mãe quanto a sua capacidade de cuidar 

do filho também podem afetar o vínculo com o bebê. O 

aleitamento materno favorece maior contato entre mãe e filho, 

colaborando para estreitar o vínculo entre ambos (BRASIL, 

2015). 

A mamada do lactente provoca transmissão de impulsos 

sensoriais pelos nervos somáticos dos mamilos para a medula 

espinhal da mãe e, daí para o hipotálamo, promovendo a 

secreção da ocitocina juntamente com a prolactina (HU-

UFGD/EBSERH, 2019). 

A ocitocina secretada cai na corrente sanguínea e irá 

provocar a contração dos alvéolos, fazendo fluir o leite para os 

ductos, promovendo a ejeção ou descida do leite (HU-

UFGD/EBSERH, 2019). 

Apesar de todas as evidências científicas provando a 

superioridade da amamentação sobre outras formas de 

alimentar a criança pequena, e apesar dos esforços de diversos 

organismos nacionais e internacionais, as prevalências de 

aleitamento materno no Brasil, em especial as de amamentação 

exclusiva, estão bastante aquém das recomendadas, e o 

profissional de saúde tem papel fundamental na reversão desse 

quadro (BRASIL, 2015). 

Para isso ele precisa estar preparado, por mais 

competente que ele seja nos aspectos técnicos relacionados à 

lactação, o seu trabalho de promoção e apoio ao aleitamento 

materno não será bem sucedido se ele não tiver um olhar 

atento, abrangente, sempre levando em consideração os 

aspectos emocionais, a cultura familiar, a rede social de apoio 

à mulher, entre outros (BRASIL, 2015). 

Esse olhar necessariamente deve reconhecer a mulher 

como protagonista do seu processo de amamentar, 
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valorizando, escutando e empoderando-a durante todo o 

processo (BRASIL, 2015). 

Durante o acompanhamento pré-natal, quer seja em 

grupo, quer seja no atendimento individual, é importante 

dialogar com as mulheres, muitas mulheres idealizam a 

amamentação por ser um momento importante de 

estreitamento de laços e se frustram ao se depararem com a 

realidade (BRASIL, 2015). 

Apesar da maioria dos profissionais de saúde considerar-

se favorável ao aleitamento materno, muitas mulheres se 

mostram insatisfeitas com o tipo de apoio recebido. Isso pode 

ser devido às discrepâncias entre percepções do que é apoio 

na amamentação (BRASIL, 2015). 

As mães que estão amamentando querem suporte ativo 

(inclusive emocional), bem como informações precisas, para se 

sentirem confiantes, mas o suporte oferecido pelos profissionais 

costuma ser mais passivo e reativo (BRASIL, 2015). 

Se o profissional de saúde realmente quer apoiar o 

aleitamento materno, ele precisa entender que tipo de apoio, 

informação e interação as mães desejam, precisam ou esperam 

dele (BRASIL, 2015). 

Para a manutenção da amamentação, a mulher precisa 

receber apoio e ajuda centrados em suas dificuldades. Nesses 

momentos, devem ser oferecidas informações relevantes que 

proporcionem tranquilidade e que a faça sentir-se mais 

confiante para amamentar (HU-UFGD/EBSERH, 2019). 

Embora os estudos apontem que o aconselhamento face 

a face seja primordial no estabelecimento do aleitamento 

materno, é de extrema importância identificar precocemente os 

possíveis fatores envolvidos no risco de insucesso deste 
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processo para planejar a melhor intervenção objetivando a 

prevenção (HU-UFGD/EBSERH, 2019). 

A abordagem com as mulheres que planejam amamentar 

seus filhos deve usar habilidades de aconselhamento 

apropriadas e oferecer informações corretas de forma 

compreensível, incluindo a importância do aleitamento materno 

para a mãe e o bebê, e porque estas práticas são 

recomendadas (HU-UFGD/EBSERH, 2019). 

Algumas mulheres têm dificuldades para amamentar, 

devido as suas variações anatômicas necessitam de atenção 

especial nesse processo, visto que podem propiciar ansiedade 

materna devido a adequação do manejo, podendo até causar 

dificuldades, porém quanto mais precoce for o início do 

aleitamento materno e com apoio dos profissionais no manejo 

da lactação o aleitamento materno se estabelecerá com 

tranquilidade (HU-UFGD/EBSERH, 2019). 

Não basta ao profissional de saúde ter conhecimentos 

básicos e habilidades em aleitamento materno. Ele precisa ter 

também competência para se comunicar com eficiência, o que 

se consegue mais facilmente usando a técnica do 

aconselhamento em amamentação (BRASIL, 2015). 

Aconselhar não significa dizer à mulher o que ela deve 

fazer; significa ajudá-la a tomar decisões, após ouvi-la, 

entendê-la e dialogar com ela sobre os prós e contras das 

opções (BRASIL, 2015). 

No aconselhamento, é importante que as mulheres 

sintam que o profissional se interessa pelo bem-estar delas e 

de seus filhos para que elas adquiram confiança e se sintam 

apoiadas e acolhidas. Em outras palavras, o aconselhamento, 

por meio do diálogo, ajuda a mulher a tomar decisões, além de 

desenvolver sua confiança no profissional (BRASIL, 2015). 
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Destarte, algumas mulheres têm dificuldades de se 

expressar. Nesse caso, algumas técnicas são úteis, tais como 

fazer perguntas abertas, dando mais espaço para a mulher se 

expressar (BRASIL, 2015). 

Outra técnica que pode incentivar as mulheres a falarem 

mais é devolver o que a mãe diz. Por exemplo, se a mãe relata 

que a criança chora muito à noite, o profissional pode fazer a 

mãe falar mais sobre isso (BRASIL, 2015). 

Alguns problemas enfrentados pelas nutrizes durante o 

aleitamento materno, se não forem precocemente identificados 

e tratados, podem ser importantes causas de interrupção da 

amamentação. Os profissionais de saúde têm um papel 

importante na prevenção e no manejo dessas dificuldades 

(BRASIL, 2015). 

Durante o acompanhamento pré-natal, pode-se 

estimular a formação de grupos de apoio à gestante com a 

participação dos familiares, inclusive grupos de sala de espera 

(BRASIL, 2015) 

Nos atendimentos individuais, é importante que se 

converse com a gestante e seu acompanhante a respeito de 

sua intenção de amamentar (BRASIL, 2015) 

Orientar tanto a gestante quanto seus familiares sobre 

vantagens da amamentação, tempo ideal de aleitamento 

materno, consequências do desmame precoce, produção do 

leite e manutenção da lactação, amamentação precoce ainda 

na sala de parto, importância do alojamento conjunto, técnica 

adequada de amamentação, problemas e dificuldades, direitos 

da mãe, do pai e da criança, além de estimular o parto normal 

(BRASIL, 2015). 

Diante desse contexto, surgiu a necessidade de avaliar 

a produção científica voltada para identificar e evidenciar quais 
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as sensações das mães que por algum motivo são impedidas 

ou apresentam dificuldades ao amamentar. Para tanto, 

questiona-se: Qual a produção científica relacionada aos 

sentimentos da mulher diante da impossibilidade ou dificuldade 

de amamentar? 

A motivação principal para pesquisar sobre essa 

temática foi entender os sentimentos causados nas mulheres e 

evidenciar a atuação da equipe no apoio e na minimização de 

riscos e agravos à saúde dessas mães. É relevante pois a 

compreensão desses sentimentos direciona os cuidados 

necessários antes e durante a amamentação, minimizando 

potenciais intercorrências.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. A 

revisão integrativa configura-se como um tipo de revisão da 

literatura que reúne achados de estudos desenvolvidos 

mediante diferentes metodologias, a revisão integrativa requer 

que os revisores procedam à análise e à síntese dos dados 

primários de forma sistemática e rigorosa (SOARES et al., 

2014). 

A pesquisa foi desenvolvida obedecendo a seguinte 

ordem: 1 – identificar o tema e a questão da pesquisa; 2 – 

estabelecer os critérios de inclusão e exclusão dos artigos 

analisados; 3 – buscar na literatura e determinar a amostragem; 

4 – avaliar os artigos incluídos na revisão; E 5 – interpretar e 

analisar os dados obtidos. 

As bases de dados consultadas foram Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Medical Literature Analysis and Retrieval System (MedLine) e 
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Scientific Electronic Library Online (SciELO), para tal realizou-

se uma consulta nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) 

no qual foram elencados os seguintes: aleitamento materno, 

enfermagem, dificuldade, saúde da mulher, cuidados de 

enfermagem e mulher.  

Nas bases de dados LILACS, MedLine e SciELO foram 

utilizadas três combinações, a saber: a primeira combinação foi 

(aleitamento materno) AND (enfermagem) AND (dificuldade); A 

segunda combinação (saúde da mulher) AND (aleitamento 

materno) AND (cuidados de enfermagem) e a terceira 

combinação (mulher) AND (aleitamento materno) AND 

(dificuldade). 

A escolha dos artigos obedeceu aos seguintes critérios 

de inclusão: artigos que abordam o tema estudado ao longo do 

texto, artigos originais, dos anos 2009 até 2019, devido ao 

crescente número de campanhas de incentivo a amamentação 

dentro deste período, escritos em português, inglês ou espanhol 

com texto completo e gratuito.  

Foram excluídos os artigos em duplicidade. A coleta foi 

realizada no mês de outubro de 2019.  

Na base de dados LILACS, a primeira combinação gerou 

15 artigos e destes apenas 1 foi incluído na amostra pois 

respeitava todos os critérios de inclusão. 

A segunda combinação resultou em 5 artigos e destes 

apenas 1 foi inserido na amostra do estudo. A terceira 

combinação gerou 3 artigos e nenhum deles foi incluído pois 

desrespeitou os critérios propostos. 

Na base de dados MedLine a primeira combinação gerou 

368 artigos, aplicados os critérios de inclusão e exclusão 

restaram 50 artigos e após leitura criteriosa viu-se que grande 
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parte fugia da temática proposta pelo estudo, assim, foram 

incluídos 5 artigos na amostra.  

A segunda combinação resultou em 441 artigos, ao 

aplicar os critérios restaram 52 artigos e após leitura dos 

objetivos viu-se que todos fugiam da temática proposta.  

A terceira combinação gerou 198 artigos, aplicado os 

critérios restaram 32 artigos e após leitura criteriosa viu-se que 

todos os artigos fugiam da temática proposta ou estavam em 

duplicidade com os já analisados. 

Na base de dados SciELO, a primeira combinação gerou 

15 artigos após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

restaram 10 artigos e destes apenas 3 artigos abordavam 

satisfatoriamente a temática proposta entrando na amostra.  

A segunda combinação gerou 7 artigos e após análise da 

temática proposta apenas 01 artigo foi satisfatório para entrar 

no estudo. A terceira combinação resultou 1 artigo que não 

entrou na amostra do estudo pois não contemplava a temática.  

Objetivando a melhor visualização da estratégia utilizada 

na busca foi construído um fluxograma (figura 1) ilustrando a 

escolha dos artigos após coleta e aplicação dos critérios, leitura 

dos títulos e resumos. 

Na análise dos dados obtidos após a coleta foi utilizada 

uma ferramenta de software validada, para organizar e 

categorizar o conteúdo que participa da amostra. Na sequência, 

os dados finais serão apresentados de acordo com os principais 

achados pelos autores, obedecendo os critérios estipulados no 

início da coleta. 
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Figura 1. Fluxograma da metodologia aplicada. Natal, RN, 

Brasil, 2019. 

 
Fonte: Produção do próprio autor.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As combinações nas três bases de pesquisa resultaram 

em 1.053 artigos, após aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão restaram 175 artigos e após leitura dos títulos e 

resumos de todos eles os artigos que se adequaram a temática 

proposta e, a priori, respondiam a questão de pesquisa foram 

12. 

Após leitura na íntegra dos 12 artigos coletados na 

pesquisa das bases de dados apenas 06 artigos foram incluídos 

no estudo final pois respondiam a questão de pesquisa 

proposta inicialmente.  

O quadro 1 expõe as características dos artigos que 

foram incluídos na pesquisa, evidenciando seus títulos, 

objetivos, autor e ano. 

Todos os títulos e objetivos foram criticamente 

analisados e os artigos incluídos na amostragem final 

respondem a temática proposta inicialmente. 

Grande parte dos estudos foi publicada em 2016 (50%), 

outro em 2013 (16,6%), em 2014 (16,6%) e em 2017 (16,6%). 

O idioma prevalente é o Inglês (66,6%) e em seguida o 

Português (33,3%). 

Cada autor apresenta uma visão sobre o tema, as 

dificuldades relatadas pelas mulheres, qual o motivo que as 

levou a interromper a amamentação e o sentimento que essa 

interrupção trouxe. 

O apoio dos profissionais da equipe de saúde e da 

família durante esse período é exposto em todos os artigos 

analisados. 
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Quadro 1. Caracterização da amostra estudada. Natal, RN, 

Brasil, 2019. 

 
Fonte: Produção do próprio autor. 
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Com base nos artigos da amostra final, os fatores que 

colaboram para o desmame precoce relatado pelas mulheres 

são: a necessidade de retornar ao trabalho, a falta de apoio dos 

profissionais de saúde, a separação do vínculo mãe-filho por 

motivos médicos tanto no caso da mãe como da criança, muitas 

mães relatam dificuldades físicas, dor, falta de leite, distúrbios 

na imagem corporal (aparência dos seios), vergonha por não 

gostar de amamentar na frente dos outros ou em público e 

pressão de outras pessoas para que haja interrupção da 

amamentação. 

Para facilitar o entendimento da discussão da literatura e 

com o intuito de compreender os sentimentos associados às 

dificuldades na amamentação, optou-se por sistematizar o 

estudo em eixos temáticos de acordo com a semelhança dos 

resultados achados, a saber: traumas psicológicos (66,6%) e 

sensação de incapacidade (33,3%). 

A depressão está fortemente associada ao desmame 

precoce, para Stark et al., (2019) a depressão pré-natal positiva, 

rastreada no primeiro ou terceiro trimestre da gravidez, é um 

fator de risco significativo para a interrupção precoce da 

amamentação. 

No entanto, o desmame é um fator que pode piorar ou 

até desencadear a depressão pós-parto, logo a amamentação 

protege a mãe de manifestações da depressão (SBP, 2018). 

Não obstante, Abuchaim et al, (2016) revelam em seu 

estudo que mulheres sem histórico de depressão apresentam-

se mais motivadas a amamentar ressaltando assim a 

associação entre a amamentação e a depressão. 

Ressalta-se que o aleitamento é uma experiência que 

possui significados variáveis para cada mulher, e está 

relacionada com experiências anteriores, com as próprias 
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percepções sobre amamentação, condição de saúde da 

lactante, além das dificuldades e inseguranças enfrentadas 

(SILVA et al., 2015). Nesse sentido, os estudos afirmam que no 

caso de um desmame precoce, a experiência produzida é 

negativa e traumática para maioria delas. 

Muitas idealizam a amamentação por ser um momento 

importante de estreitamento de laços e se frustram ao se 

depararem com a realidade (BRASIL, 2015). Tal frustração 

pode estar relacionada à sentimentos negativos causados pelo 

desmame precoce (SILVA et al., 2015). Nesse sentido, 

percebe-se que o desmame precoce configura-se como uma 

experiência negativa e traumática. 

As pessoas podem, por vezes, após um evento 

traumático, continuarem com um nível funcional adequado 

durante a fase pós-impacto, mas podem permanecer cicatrizes 

emocionais que alteram o seu nível de funcionamento ou a sua 

qualidade de vida, inclusive por muitos anos depois de vivida a 

situação (SOUZA et al., 2018). 

Em algumas circunstâncias essas recordações parecem 

normais, mas em outras, as pessoas poderão desenvolver 

condutas evadidas e, até mesmo, transtornos sérios (SOUZA et 

al., 2018). 

Todos os artigos analisados deixam claro a importância 

da equipe de saúde durante a amamentação, evidenciando que 

a falta de apoio no decurso desse processo pode facilitar o 

desmame precoce e possíveis traumas para as mães nessa 

situação. 

O encorajamento e a promoção da autonomia das 

mulheres frente a essas dificuldades são considerados 

importantes estratégias de cuidado que fortalecem a confiança 
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e o papel da mulher frente ao aleitamento materno (VIEIRA et 

al, 2015). 

Os artigos mostraram a necessidade de traçar um apoio 

centralizado para cada indivíduo. Observando as reações, 

buscando um cuidado mais assertivo da equipe de saúde. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir das percepções autorais dos trabalhos avaliados, 

percebeu-se que há sensações em comum por parte das 

mulheres diante das dificuldades que o período lactante traz, 

com destaque para os traumas psicológicos e a sensação de 

incapacidade. 

É evidente a importância das informações prestadas pela 

equipe de saúde às mulheres sobre a amamentação pois essa 

prática foi ressaltada em todos os artigos analisados. 

Faz-se mister exibir a importância dos profissionais de 

saúde no acompanhamento e aconselhamento de mulheres 

desde a gravidez até o puerpério e durante os seis primeiros 

meses de vida do bebê onde o leite materno deve ser sua única 

fonte nutricional.  

As informações corretas e o apoio são imprescindíveis 

para minimizar o desmame precoce e os traumas que a 

impossibilidade e a dificuldade de amamentar causam em mães 

que idealizam esse momento a gestação inteira e se 

desapontam quando não conseguem amamentar. 

A conduta mais assertiva dos profissionais de saúde é 

olhar para cada indivíduo como único e dar um apoio 

direcionado, para evitar possíveis intercorrências durante o 

período de amamentação. 
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Este estudo ficou limitado a baixa quantidade de 

publicações atuais (últimos 5 anos) que abordam a temática na 

íntegra, proposta no início da coleta, expondo uma lacuna no 

conhecimento sobre o tema que seria ideal se fosse preenchida 

com novas evidências científicas. 

É necessário continuar o investimento no avanço 

científico para melhorar o aprofundamento e a compreensão 

sobre o assunto exposto, contribuindo assim para uma 

assistência em enfermagem cada vez mais eficaz diante das 

sensações expostas pelas mães quanto às dificuldades do 

período de aleitamento materno. 
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RESUMO: O ácido fólico (AF) é um micronutriente do grupo de 
vitaminas do complexo B, apresentando extensa importância 
para prevenção de doenças e na manutenção da saúde, sendo 
primordial no processo de multiplicação celular. Durante a 
gestação aumenta a necessidade devido às rápidas e 
constantes divisões celulares embrionárias do crescimento do 
feto, da placenta e pela alta excreção urinária pela parturiente, 
promovendo a carência. O AF necessita ser adquirido através 
da alimentação, pelas fontes alimentares, ou por 
suplementação, através dos medicamentos e alimentos 
enriquecidos. Objetiva descrever a aplicabilidade da 
suplementação do ácido fólico na gestação visando prevenir a 
anencefalia no feto. Trata de uma revisão de literatura, 
exploratória, qualitativa, descritiva realizada em dados 
indexados na livraria online SciELO, no sistema de dados online 
Pubmed, na biblioteca virtual BVS e no Google Scholar. O 
período gestacional é demarcado pelas alterações fisiológicas, 
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metabólicas e nutricionais, na qual a mulher eleva essa 
demanda de ingestão de alimentos saudáveis que trazem 
benefícios energéticos e fortificantes para o desenvolvimento e 
crescimento do embrião. Diante do exposto, é imprescindível a 
utilização da suplementação do ácido fólico pelas mulheres em 
idade fértil, antes e durante a gravidez, além disto, há a 
necessidade de conscientização das mesmas pelos 
profissionais de saúde sobre a importância do uso terapêutico, 
como também da introdução da vitamina através dos alimentos. 
Palavras-chave: Ácido fólico. Anencéfalo. Gestação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A gestação é um período muito importante na vida da 

mulher, caracterizado pelo desenvolvimento do embrião no 

útero, requerendo cuidados especiais visando preservar o bem-

estar e a saúde da parturiente. Neste momento ocorrem 

alterações hormonais, fisiológicas, morfológicas, mecânicas, 

nutricionais, emocionais e sociais, afetando todos os sistemas 

do organismo (SILVA et al., 2018).  

Durante o período gestacional a alimentação torna-se 

ainda mais importante para que exista um estado nutricional 

adequado sendo essencial para promover o desenvolvimento 

do feto e prevenir doenças, pois o estado nutricional gestacional 

e o pré-gestacional é um indicador da evolução da gravidez por 

promover o desenvolvimento fetal, necessitando que o 

ambiente uterino esteja adequado, sendo possível a partir da 

ingestão de nutrientes pela mãe. Caso exista um débito de 

nutrientes negativo devido a demanda de energia, de micro e 

macronutrientes, ou por alimentação inadequada, 

desequilibrada, aumenta-se a probabilidade de surgirem 
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complicações na gestação (CUNHA et al., 2016; SILVA et al., 

2018).  

Os nutrientes ingeridos durante a gravidez afetam a 

saúde do feto, bem como a saúde da mãe e do recém-nascido 

no período pós-parto. Devido às mudanças fisiológicas da mãe 

e do desenvolvimento do feto, existe um aumento nutricional na 

gravidez. Assim, uma dieta adequada e equilibrada torna-se 

importante, embora tenha o ganho de peso e a ingestão de 

energia durante a gravidez. Nos casos em que uma dieta 

adequada e equilibrada não pode ser alcançada em uma 

suplementação de nutrientes surge o risco de várias 

complicações na gestação, como pré-eclâmpsia, diabetes 

mellitus gestacional e deficiência de crescimento intrauterino, 

contribuindo para a saúde do bebê desde o nascimento e até a 

vida toda. Vários fatores como idade, atividade física e peso 

corporal na pré-gravidez influencia as necessidades 

nutricionais, aumentando de 20 a 100% a necessidade de 

vitaminas e minerais na gestação. Visando proteger a saúde da 

mãe e do recém-nascido, recomenda-se verificar se há 

desnutrição para fornecer suporte multivitamínico, como o ácido 

fólico que está relacionado com o neurodesenvolvimento 

(GÜLER et al., 2019). 

 O ácido fólico (AF), também conhecido como vitamina 

B9, folato e folacina, é um micronutriente do grupo de vitaminas 

do complexo B, apresentando extensa importância para 

prevenção de doenças e na manutenção da saúde, sendo 

primordial no processo de multiplicação celular. Durante a 

gestação aumenta a necessidade devido as rápidas e 

constantes divisões celulares embrionárias durante o 

crescimento do feto, da placenta e pela alta excreção urinária 

pela parturiente, promovendo a carência (BRITO et al., 2019). 
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Por não ser sintetizado no corpo, o AF necessita ser adquirido 

através da alimentação, de forma natural, pelas fontes 

alimentares, ou por suplementação, de forma sintética, através 

dos medicamentos e alimentos enriquecidos, suprindo a 

ausência do folato (ESPOLADOR et al., 2015). 

O folato interfere no corpo desenvolvendo o aumento do 

volume dos eritrócitos, inicia o alargamento do útero e o 

crescimento da placenta, e consequentemente do feto, atuando 

como coenzima do metabolismo de aminoácidos, na formação 

de pirimidinas, purinas, ácidos nucleicos, RNA, DNA, divisão 

celular e na síntese proteica, tornando-se indispensável durante 

a gestação. Além disso, no decorrer da gravidez e da lactação, 

o AF contribui na formação de anticorpos (PRETO; SILVA; 

MOREIRA, 2016).  

É encontrado no sangue distribuído em frações, sendo o 

folato livre e os ligados aos transportadores ativos de alta e 

baixa afinidade mediados por um carreador, ocorrendo contra o 

gradiente de concentração, responsáveis pelo transporte até as 

células reticulares, da medula, dos tubulares renais, fígado e 

fluido cerebroespinhal (AMARAL et al., 2016).  

O AF é essencial para o desenvolvimento do tubo neural, 

estrutura precursora do cérebro e da medula espinhal, como 

também para o fechamento da espinha bífida, do lábio leporino 

e fenda palatina, além da prevenção de malformações 

cardíacas e do trato geniturinário durante a gestação, sendo 

transportado ativamente através da placenta em níveis 

elevados para o cérebro fetal durante o desenvolvimento inicial. 

Seu uso durante a gestação resulta em melhor 

desenvolvimento neurológico, melhorando a capacidade 

cognitiva infantil. Porém, o uso inadequado do suplemento AF 

durante a gravidez pode estar associado a maior risco de 
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problemas comportamentais. Logo, deve-se ter o consumo 

ideal do AF, de acordo com necessidade de cada parturiente, 

complementando-a e promovendo os efeitos desejados 

(CHMIELEWSKA et al., 2019).    

 O presente estudo iniciou-se a partir da seguinte questão 

norteadora “Por que faz-se necessário utilizar o ácido fólico 

durante a gestação para a prevenção de anencéfalo?”. Diante 

disso, objetiva descrever a aplicabilidade da suplementação do 

ácido fólico na gestação visando prevenir a anencefalia no feto. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata de uma revisão de literatura, exploratória, 

qualitativa, descritiva realizada em dados indexados na livraria 

online SciELO (Scientific Eletronic Library Online), no sistema 

de dados online Pubmed (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online), na biblioteca virtual BVS (Biblioteca 

Virtual em Saúde) e no Google Scholar. Foram utilizados, para 

busca de artigos, os seguintes descritores: ácido fólico; ácido 

fólico na gestação; suplementação com ácido fólico; folic acid; 

folic acid supplementation.  

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos 

artigos foram: artigos publicados em português, espanhol e 

inglês; artigos na íntegra que abordam a temática do presente 

estudo e artigos publicados e indexados nos referidos bancos 

de dados nos últimos cinco anos (2015-2019). Os critérios de 

exclusão foram: artigos repetidos, indisponíveis, incompletos, 

monografias, anais e teses. Finalizando-se a seleção com 15 

artigos científicos selecionados após aplicar-se os critérios de 

inclusão e exclusão.  
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Desenvolveu-se uma tabela durante a pesquisa para 

coleta de dados, sendo preenchida a partir dos dados 

encontrados nos artigos selecionados, encontrando-se as 

seguintes informações: (1) Origem; (2) Título; (3) Autor(es); (4) 

Periódico, ano; (5) Finalidade. A análise dos estudos 

selecionados, em relação ao delineamento de pesquisa, 

forneceu tanto a síntese quanto a análise dos dados extraídos 

dos artigos selecionados, sendo realizadas de forma descritiva, 

possibilitando observar, descrever, contar e classificar os 

dados, visando reunir o conhecimento produzido sobre o tema 

explorado na revisão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao inserir os critérios de inclusão e exclusão previamente 

estabelecidos, a amostra final do estudo finaliza-se com 15 

artigos científicos, onde 5 (33.3%) foram encontrados na 

SciELO, 2 (13.4%) na BVS, 3 (20%) no PubMed, e 5 (33.3%) 

no Google Scholar. A Tabela 1 apresenta as especificações de 

cada um dos artigos selecionados. 

  

Tabela 1. Artigos selecionados nas bases de dados. 

ORIGEM TÍTULO AUTOR(ES) PERIÓDICO 

ANO 

FINALIDADE 

BVS Enfermagem 

no contexto 

familiar na 

prevenção de 

anomalias 

congênitas: 

BRITO, 

A.P.M.; 

RIBEIRO, 

R.A.; 

DUARTE, 

V.G.P.; 

ABREU, E.P. 

Journal of 

Health and 

Biological 

Sciences. 

2019. 

Discutiu so- 

bre a atuação 

da enferma- 

gem no con- 

texto das 

anomalias 

congênitas 
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revisão 

integrativa. 

 

durante o pré-

natal e 

nascimento. 

BVS Identificação 

dos fatores 

associados 

ao uso da 

suplementa- 

ção do ácido 

fólico na 

gestação. 

ESCOPALAD

OR, G.M.; 

JORDÃO, B. 

A.; CARDO 

SO, M.C.; 

SABINO, A.M. 

N.F.; TAVA 

RES, B.B. 

Revista de 

Enfermagem 

do Centro 

Oeste 

Mineiro. 

2015. 

Analisou os 

fatores asso- 

ciados ao uso 

da suple- 

mentação de 

ácido fólico 

durante a 

gestação. 

Google 

Scholar 

Fatores 

associados à 

suplementaç

ão com ácido 

fólico em 

gestantes na 

cidade de 

Joinville, SC. 

AMARAL, 

A.R.; REIS, J.; 

PLASENEIA, 

J.A.V.; SILVA, 

J.C.; FILHO, 

M.P.P. 

Arquivos 

Catarinenses 

de Medicina. 

2016. 

Avaliou a 

prevalência 

do uso do 

ácido fólico 

em gestantes 

da cidade de 

Joinville, SC. 

Google 

Scholar 

Avaliação do 

estado nutri- 

cional e do 

ganho de 

peso de 

gestantes 

atendidas em 

uma unidade 

básica de 

saúde de 

Pelotas-RS. 

CUNHA, L.R.; 

PRETTO, 

A.D.B.; BAMPI, 

S.R.; SILVA, 

J.M.G.C.; 

MOREIRA, 

A.N. 

Revista Bra- 

sileira de 

Obesidade, 

Nutrição e 

Emagreci- 

mento. 2016. 

Avaliou o 

estado nutri- 

cional e o 

ganho de 

peso das 

gestantes 

atendidas 

pela unidade 

básica de 

saúde. 

Google 

Scholar 

Uso de 

suplementos 

de ácido 

fólico e ferro 

em gestantes 

de uma 

unidade 

MURAKAMI, 

P.Y.; 

HÖFELMANN, 

D.A. 

Revista 

Brasileira de 

Pesquisa em 

Saúde. 2016. 

Estimou o uso 

de ácido fólico 

e ferro 

durante o pré-

natal em 70 

gestantes da 
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de saúde do 

Paraná. 

unidade de 

saúde. 

Google 

Scholar 

Tratamento 

pré-natal da 

anencefalia. 

COOKA, R.J.; 

ERDMANB, 

J.N.; HEVIAC, 

M.; DICKENS 

A, B.M.  

 

Cadernos da 

Escola de 

Direito e 

Relações In- 

ternacionais.

2017. 

Verificou a 

suplementa- 

ção de ácido 

fólico no 

período pré- 

concepcional 

e no início da 

gestação, no- 

tando a re- 

dução e a 

probabilidade 

de desenvol- 

vimento de 

defeitos no 

tubo neural. 

Google 

Scholar 

Utilização do 

ácido fólico 

na prevenção 

de doenças 

do tubo 

neural. 

SILVA, E.G.; 

SILVA, E.G.; 

CAVALCANTE

, M.S.; LAVA, 

C.O.; GERON, 

V.L.M.G. 

Revista 

Científica 

FAEMA. 

2016. 

Analisou a 

importância 

da ingestão 

de ácido fólico 

para 

prevenção e 

sua influência 

no desen- 

volvimento do 

tubo neural.  

PubMed Multiple-site 

neural tube 

defects: em- 

bryogenesis 

with com- 

plete review 

of existing 

literature. 

DEORA, H.; 

SRINIVAS, D.; 

SHUKLA, D.; 

DEVI, B.I.; 

MISHRA, A.; 

BENIWAL, M.; 

KANNEPALLI, 

N.R.; 

SOMANNA, S. 

 

Neurosurgi- 

cal Focus. 

2019. 

Analisou os 

fatores para 

os defeitos no 

tubo neural de 

múltiplos 

locais e a 

importância 

da suple- 

mentação de 

ácido fólico. 
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PubMed An inves- 

tigation of 

vitamin and 

mineral 

supplement 

recommen- 

dation among 

first-trimester 

pregnancies. 

 

GÜLER, B.; 

BILGIÇ, D.; 

OKUMUŞ, H.; 

YAĞCAN, H.; 

ALAN, M.  

Journal of 

Perinatal 

Medicine. 

2019. 

Examinou a 

taxa de 

suplementos 

vitamínicos e 

minerais 

recomendada 

nas gestantes 

no primeiro 

trimestre com 

idade entre 18 

e 40 anos. 

PubMed Effects of 

prenatal and/ 

or postnatal 

supplementa-

tion with iron, 

PUFA or folic 

acid on 

neurodevelo-

pment: upda- 

te. 

CHMIELEWSK

A, A.; DZIEC 

HCIARZ, P.; 

GIERUSZCZA

K-BIAŁEK, D.; 

HORVATH, A.;  

PIEŚCIK-

LECH, M.; 

RUSZ 

CZYŃSKI, M.; 

SKÓRKA, A.; 

SZAJEWSKA, 

H. 

British 

Journal of 

Nutrition. 

2019. 

Avaliou os 

efeitos de 

intervenções 

nutricionais, 

como o ácido 

fólico, ferro e 

ácido graxo, 

no início da  

gestação. 

Scielo  Epidemiologi
cal Risk 
Factors and 
Perinatal 
Outcomes of 
Congenital 
Anomalies. 

ALMEIDA, L. 

F.G.; JUNIOR, 

E.A.; CROTT, 

G.C.; OKITO, 

M.M.; 

BEREZOWSKI

,A.T;DUARTE,

G.; 

MARCOLIN, 

A.C. 

Revista 
Brasileira de 
Ginecologia e 
Obstetrícia / 
Rbgo 
Gynecology 
And 
Obstetrics. 
2016. 

Analisou so- 

bre os riscos 

epidemiológi-

cos para o 

desenvolvi- 

mento das 

anomalias 

congênitas e 

a conse- 

quência des- 

sas malfor- 

mações.  
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Scielo Suplementaç
ão com ácido 
fólico entre 
gestantes no 
extremo Sul 
do Brasil: 
prevalência e 
fatores 
associados. 

LINHARES, 
A.O.; CESAR, 
J.A.  

Ciência & 
Saúde 
Coletiva. 
2017.  

Identificou os 

motivos para 

a utilização do 

ácido fólico 

durante a 

gestação.  

Scielo  Characteristic
s of fetuses 
evaluated 
due to 
suspected 
anencephaly: 
a population 
based cohort 
study in 
southern 
Brazil. 

PELIZZARI, E.; 

VALDEZ, C.M.; 

PICE TTI, J.S.; 

CUNHA, A.C.; 

DIETRICH, C.; 

FELL, R.K.; 

TARGA, L.V.;  

ZEN, P.R.G; 

ROSA, R.F.M. 

São Paulo 
Medical 
Journal. 
2015. 

Avaliou as 

particularida-

des clínicas e 

gestacional  

dos fetos com 

suspeita de 

anencefalia 

na região Sul 

do país.  

Scielo  Suplementa-
ção excessi- 
va com ácido 
fólico durante 
a gravidez e 
desenvolvime
nto de asma 
na infância: 
uma revisão 
baseada na 
evidência.  

RAMÔA, A.; 

COSTA, P.; 

RIBEIRO, 

A.M.; 

CASTRO, S. 

Revista 
Portuguesa 
de Clínica 
Geral. 2018.  

Analisou os 

efeitos das 

altas doses 

de suple- 

mentação 

com ácido 

fólico e o risco 

de de- 

senvolvimen- 

to de asma na 

criança.   

Scielo  Knowledge of 
supplemental 
folic acid 
during 
pregnancy.  

TAVARES, 
B.B.; SABINO, 
A.M.N.F.; 
LIMA, J.C.; 
GARCIA, C.T. 
 

Investigación 
y Educación 
En 
Enfermería. 
2015. 

Identificou os 

efeitos da su- 

plementação 

do ácido fólico 

e sobre o 

conhe- 

cimento das 

gestantes em 
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relação a 

vitamina.  

 

O período gestacional é demarcado pelas alterações 

fisiológicas, psicológicas, metabólicas e nutricionais, na qual a 

mulher eleva essa demanda de ingestão de alimentos 

saudáveis que trazem benefícios energéticos e fortificantes 

para o desenvolvimento e crescimento do embrião. Dentre os 

nutrientes, o ácido fólico e o ferro são os que apresentam 

maiores destaques, pois atuam no processo de eritropoiese, 

que é a produção das hemácias, além da formação do tecido 

do feto sendo os nutrientes mais comuns usados em sinergismo 

pelas mulheres durante a gravidez. (MURAKAMI; 

HOFELMANN; 2016). 

O uso da suplementação do ácido fólico deverá ocorrer 

antes da concepção, pois o fechamento do tubo neural 

acontece por volta do vigésimo ao vigésimo segundo dia depois 

da concepção, o que não sucede nos dias atual, pois as 

mulheres consomem a suplementação após o descobrimento 

da gravidez, por volta de quase 30 dias depois, por conta do 

atraso da menstruação, culminando no risco de 

desenvolvimento de malformações fetais. Em razão disso é de 

suma importância o consumo da suplementação 3 meses antes 

do período periconcepcional e nos primeiros trimestre da 

gravidez para minimizar os riscos potenciais (PELIZZARI et al., 

2015).  

A malformação congênita é uma alteração funcional ou 

estrutural que afeta os órgãos durante o início do andamento 

embrionário, por volta do décimo oitavo dia, resultando em 

anomalias cognitivas ou físicas no feto (AMARAL et al., 2016). 

A anencefalia é a malformação mais severa que afeta o sistema 
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nervoso central do feto, caracterizando-se pela falta congênita 

da maior parte cérebro anterior, dos hemisférios cerebrais, do 

crânio, do couro cabeludo e da exposição exterior do tecido 

nervoso, sendo promovido pela ausência do fechamento do 

tubo neural cefálico, que ocorre aproximadamente durante a 

terceira semana de gestação, também podendo acarretar em 

outra tantas anomalias como a espinha bífida, apresentando ou 

não a mielomeningocele (ALTMAYER et al., 2019). 

 O tubo neural fecha-se por volta do vigésimo quarto dia 

depois da concepção, quando o embrião possui tamanho de 

4,5mm. Caso não aconteça o fechamento, surge uma anomalia 

embrionária idônea que provoca gravíssimas alterações no feto, 

a anencefalia. Durante o fechamento, vários genes estão 

relacionados, a maioria deles associam-se com o metabolismo 

do AF, como o 5,10-metilenotetraidrofolato redutase. Além 

disso, existem fatores que podem interferir no fechamento, 

como o diabetes mellitus gestacional, exposição a 

medicamentos anticonvulsivantes, sendo o valproato de sódio 

e a carbamazepina, e a deficiência de AF (DEORA et al., 2019). 

A suplementação de ácido fólico é recomendada 

diariamente no período gestacional para aquelas mulheres que 

não tenham fatores de risco elevado para anormalidade 

congênita, risco esses como filho anterior com malformação 

neural, antecedentes familiares e doenças crônicas é de 400μg, 

porém as que existem o risco potencial preconiza-se 5mg. 

Essas orientações devem surgir no período periconcepcional e 

durante o acompanhamento pré-natal pelos profissionais que 

prescrevem a suplementação, além de informações sobre os 

alimentos que contém o ácido fólico, sendo eles verduras de 

cores escuras, feijão, fígado, peixe, amendoim, gema de ovo, 

melão, maçã, entre outros e a importância do seu consumo 
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mesmo que contenham baixa concentração em relação ao 

suplemento (RAMÔA et al., 2018). 

 Em virtude do elevado nível de morbimortalidade 

materna e infantil como indicador de problema de saúde 

pública, a indústria alimentícia tem desenvolvido alimentos para 

fortalecer a suplementação adequada dos nutrientes. Foi criado 

uma bebida láctea, denominada Mama vitae enriquecidos em 

ácido fólico contendo 230μg e 10μg de ferro, para reduzir esse 

problema nutricional durante a gestação.  

Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) tornou obrigatória a adição de ácido fólico e ferro na 

farinha de trigo e milho através da resolução 344, de 12 de 

dezembro de 2002, a cada 100g de farinha deve ter 0.15mg de 

AF para aumentar a biodisponibilidade no organismo. Ademais, 

a nutrição torna-se fortificada pelo sinergismo do ferro também, 

pois o mesmo diminui os partos prematuros, o risco de morte 

perinatal e materna, além de normalizar o peso materno e fetal 

e não desenvolver a anemia (TAVARES et al., 2015). 

 De acordo com o estudo realizado por Tavares et al. 

(2018), demonstrou que a suplementação ainda ocorre de 

maneira insuficiente e errônea, tendo em vista que 4.3% faziam 

uso no período pré-concepcional e 31.8% no período gravídico, 

esse resultado acontece em virtude da falta de conhecimento 

sobre os medicamentos usados durante a gestação, a falta de 

planejamento familiar e o baixo nível de escolaridade e 

socioeconômico das gestantes.  

O que torna evidente que o uso do suplemento 

vitamínico no período antes da concepção para prevenir de fato 

os defeitos do tubo neural é bastante inferior, outro estudo 

realizado em Pelotas-RS confirma que apenas 4.3% fizeram o 

uso antes da concepção, distorcendo o aquilo que o Ministério 
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da Saúde recomenda, que seria seu uso durante o plano de 

engravidar, além de ser disponível e de forma gratuita nas 

farmácias das unidades de saúde em todo os municípios 

brasileiros (LINHARES; CESAR, 2017). 

Contudo, no estudo realizado por Ramôa et al. (2018), 

evidencia que a suplementação excessiva com altas doses do 

ácido fólico superiores a 5mg durante o período gestacional 

pode acarretar alguns problemas na infância, como a asma, 

sendo este um dos efeitos adversos mais comum que atinge a 

criança. Além disso, segundo Tavares et al. (2015), o AF pode 

mascarar a deficiência da vitamina B12, encobrir a anemia, 

atuar estimulando a mitose e a multiplicação celular, e 

desenvolver o câncer cervical e reto nas mulheres que fazem a 

utilização erroneamente.  

Entretanto, os baixos níveis de consumo na dieta, as 

doenças crônicas como a diabetes mellitus e os distúrbios 

genéticos e o uso dos anticoncepcionais orais, 

anticonvulsivantes e tabagismo, diminuem os níveis séricos do 

ácido fólico contribuindo para as malformações congênitas 

como anencefalia, encefalocele e espinha bífida. Portanto um 

diagnóstico pré-natal adequado para a detecção dessas 

malformações fetais torna-se inerente para um manejo 

adequado dos problemas perinatais (ALMEIDA et al., 2019). 

 Segundo Cook et al. (2017), quando as mulheres em 

idade reprodutiva alimentam-se com quantidades suficientes de 

AF reduz para menos da metade a presença de defeitos e 

problemas de saúde no feto, retornando a importância da 

ingestão do AF. 

Silva et al. (2018) concluiu em seu estudo que o AF é a 

melhor alternativa para prevenção de defeitos no tubo neural, 

sendo uma opção na profilaxia de anomalias congênitas e que 
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o principal fator da não adesão está relacionado com a baixa 

escolaridade, desconhecimento e falta de informações sobre a 

importância do AF no momento de planejamento e durante as 

semanas iniciais de gestação. Além disso, o medicamento 

formulado com o AF é ofertado na rede pública, sendo 

disponível gratuitamente através das unidades e serviços do 

sistema único de saúde (SUS) principalmente na atenção 

primária para aquelas mulheres que estão fazendo o 

planejamento de engravidar e para as que estão grávidas, 

principalmente no período de embriogênese. 

De acordo com os dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), cerca de 303.000 recém-nascido morreram 

devido às anomalias congênitas. Dentre elas, as mais 

predominantes são hidrocefalia, anencefalia, microcefalia e 

espinha bífida. Em razão de processos infecciosos durante a 

gestação (BRITO et al., 2019).   

A detecção da anencefalia por meio do ultrassonografia 

morfológica no estágio inicial da gravidez é possível na grande 

maioria dos casos, pois torna-se evidente a ausência da 

abóbada craniana e quando associada a ressonância 

magnética transfigura-se os resultados mais precisos e 

confiáveis. Outrossim, o consumo suplementar do AF reduz a 

ocorrência dessa anormalidade em mais de 50% dos casos 

acometidos por esse problema de saúde (PELIZZARI et al., 

2015).  

 Quando ocorre o diagnóstico do feto com anormalidade 

congênita, causa muito sofrimento psíquico na mãe e familiares 

íntimos, principalmente o sentimento de culpa, insegurança, 

descrédito e de impossibilidade de não resolução do problema. 

Portanto, faz-se de extrema importância o encaminhamento 

desses envolvidos para um acompanhamento com psicólogos 
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e apoio dos demais da equipe multiprofissional de saúde como 

método terapêutico para o atendimento biopsicossocial dessa 

mulher (BRITO  et al., 2019). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do exposto, é imprescindível a utilização da 

suplementação do AF pelas mulheres em idade fértil, antes e 

durante a gravidez para prevenir anomalias no feto. Além disto, 

há a necessidade de conscientização das mesmas pelos 

profissionais de saúde sobre a importância do uso terapêutico, 

como também da introdução da vitamina através dos alimentos, 

medicamentos ou alimentos enriquecidos. 

O conhecimento das mulheres sobre a utilização da 

suplementação com o AF deve ser introduzido antes mesmo da 

tentativa de engravidar e o mais tardar durante as consultas de 

pré-natal pelos profissionais de saúde envolvidos para então 

diminuir o índice de malformações congênitas, como a 

anencefalia em questão. 
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RESUMO: Apesar de inúmeras iniciativas epidemiológicas para 
redução da sífilis materna e congênita, ambas continuam a ser 
importantes problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. 
Desta forma, é necessário promover estratégias de prevenção 
desta doença, sobretudo nessa clientela. O planejamento e a 
incorporação do uso de tecnologias em saúde pode contribuir 
para o enfrentamento dos desafios atuais. Mediante esta 
conjuntura, o presente estudo tem como objetivo identificar as 
principais tecnologias em saúde utilizadas na prevenção da 
sífilis materna e congênita. Trata-se de uma revisão integrativa 
de literatura cuja coleta de dados ocorreu nos meses de outubro 
e novembro de 2019 através da Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), SciELO, CINAHL e Web of Science, nos quais foram 
identificados oito artigos que atendiam aos critérios de inclusão. 
Após análise, foram verificadas as principais tecnologias a 
seguir: acolhimento; interação e comunicação; educação em 
saúde; testes rápidos, tratamento com Penicilina Benzantina; 

mailto:gessianasantos@yahoo.com
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mensagens via E-mail e aplicativos contendo vídeo informativo. 
Tendo em vista que o enfermeiro encontra-se na linha de frente 
do cuidado aos pacientes, este profissional torna-se uma figura 
essencial nesse processo de prevenção e combate à sífilis, pois 
ele utiliza todas os níveis de tecnologias para melhorar a sua 
assistência e cuidado. 
Palavras-chave: Sífilis na gestação. Sífilis 
Congênita.Tecnologias em saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível 

(IST), exclusiva do ser humano, com possibilidade de 

tratamento e cura, causada pela bactéria Treponema pallidum. 

Pode apresentar várias manifestações clínicas em diferentes 

estágios, sendo classificada em três fases de acordo com as 

características clínicas, imunológicas e histopatológicas: sífilis 

primária, secundária e terciária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2019). 

A transmissão pode acontecer de formas variadas: 

através do contato sexual sem uso de preservativo com a 

pessoa contaminada, via hematogênica ou através do contato 

direto com a mucosa, sangue ou saliva de pacientes infectados, 

das quais derivam a sífilis adquirida e transmitida pela mãe 

infectada para o feto, nomeada como Sífilis Congênita (SC) 

(KALININ; PASSARELLI NETO; PASSARELLI, 2016). 

Segundo a Organização mundial de Saúde (OMS) a 

sífilis é uma das IST’s mais comuns em todo mundo, com cerca 

de 6 milhões de novos casos a cada ano. 

A sífilis adquirida, agravo de notificação compulsória 

desde 2010, teve sua taxa de detecção aumentada de 2 casos 

por 100 mil habitantes em 2010 para 58,1 casos por 100 mil 
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habitantes em 2017. Entre gestantes, cresceu de 10,8 casos 

por 1 mil nascidos vivos em 2016 para 17,2 casos a cada 1 mil 

nascidos vivos em 2017. Já a sífilis congênita passou de 21.183 

casos em 2016, para 24.666 em 2017. O número de óbitos por 

sífilis congênita foi de 206 casos em 2017, maior que em 

relação a 2016, quando foram registrados 195 casos (BRASIL, 

2018). 

Na SC, o T. pallidum ultrapassa a barreira placentária 

normalmente entre a 9ª e a 16ª semanas de gestação ou, ao 

nascer, o recém nascido entra em contato com lesões genitais 

infecciosas da mãe. A transmissão materna quase sempre 

resulta em aborto, natimorto ou criança com malformações 

congênitas. Constitui o mais grave desfecho adverso com 

possibilidade de prevenção na gestação e corresponde por, 

aproximadamente, 50% de recém-nascidos com sequelas 

físicas, sensoriais ou de desenvolvimento (BECK; SOUZA, 

2018; KALININ; PASSARELLI NETO; PASSARELLI, 2016). 

A atenção integral à saúde da mulher com vistas ao 

plano de eliminação da SC compreende um conjunto de ações 

que inclui diagnóstico e tratamento precoce da sífilis na 

população em geral, gestante, concomitante tratamento do 

parceiro sexual, como também  do recém-nascido com 

evidências clínicas, sorológicas e epidemiológicas (NUNES et 

al., 2017).  

Através de uma adequada atenção à gestante, o 

desfecho clínico prejudicial da SC pode ser evitada por meio da 

disponibilidade de medidas efetivas de redução do risco de 

transmissão durante a gestação, simplicidade diagnóstica e 

fácil manejo clínico/terapêutico, tais quais são considerados 

marcadores da qualidade da assistência prestada pelos 
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serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) (SANINEI et al., 

2016). 

Apesar do aumento da cobertura pré-natal no país, ainda 

se observa uma baixa efetividade das ações para a prevenção 

da sífilis congênita. Dessa forma, os serviços de atenção à 

saúde da gestante na Atenção Básica (AB) devem ser 

organizados para atender as reais necessidades, mediante a 

utilização de conhecimentos técnico-científicos e recursos 

adequados disponíveis.  Silva e Elias (2019) afirmam que o 

planejamento da incorporação e do uso de tecnologias em 

saúde pode contribuir para o enfrentamento dos desafios 

(RODRIGUES, 2015). 

Quando se pensa em cuidado à saúde, é necessário se 

responsabilizar pela qualidade da assistência ofertada, 

colocando todos os dispositivos tecnológicos acessíveis, em 

termos de conhecimento e de técnicas, a serviço do usuário e 

de suas situações-problemas. Para isso, partimos da 

concepção de tecnologia de cuidado como o modo a partir do 

qual cada profissional aplica seu conhecimento para produzir 

uma linha de cuidado que age interessadamente em defesa da 

vida, centradas nas necessidades dos usuários (OLIVEIRA; 

FERIGATO, 2019). 

As tecnologias em saúde são classificadas em leves, 

leve-duras e duras. As tecnologias leves representam as 

relações de interação e subjetividade, possibilitando o 

acolhimento, vínculo, responsabilização, autonomia e gestão 

como forma de governar o processo de trabalho. Tecnologias 

leve-duras estão ligadas aos saberes que direcionam o 

trabalho. As tecnologias duras são os equipamentos, as 

máquinas, e que encerra o trabalho morto, fruto de outros 

momentos de produção (GUANABARA et al., 2017). 
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Diante dos dados epidemiológicos, das complicações 

associadas a SC, e a importância das medidas preventivas 

dessa infecção, esta pesquisa torna-se relevante para que 

estratégias de prevenção encontradas na literatura sejam 

aplicadas nos serviços de saúde. Esse estudo tem por objetivo 

identificar nas produções científicas o uso de tecnologias em 

saúde destinadas a prevenção da sífilis congênita. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura sobre as 

tecnologias em saúde utilizadas na prevenção da sífilis 

congênita.   

O desenvolvimento do presente estudo seguiu os 

seguintes passos: identificação do tema, estabelecimento de 

critérios de inclusão e de exclusão, identificação dos estudos 

selecionados, categorização dos estudos, interpretação dos 

resultados e síntese de conhecimento. A questão norteadora do 

estudo foi: “quais tecnologias em saúde utilizadas na prevenção 

de sífilis congênita são abordadas em produções científicas 

atuais?” 

A pesquisa foi realizada no período de 01 de outubro a 

01 de novembro, com a busca dos artigos na Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), SciELO, CINAHL e Web of Science. A busca 

nas bases de dados LILACS foi realizada a partir dos termos 

indexados nos “Descritores em Ciências da Saúde” (DeCs), nas 

bases de dados CINAHAL e Web of Science foi realizado a 

busca a partir dos descritores indexados no MeSH. A base de 

dados SciELO não possuía controle de vocabulário, portanto 

utilizou-se os referidos termos através de busca simples. Os 

DeCs/MeSH utilizados foram: sífilis congênita, tecnologia em 
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saúde e prevenção, nos idiomas português, inglês e espanhol 

conectadas pelo operador boleano AND. A seleção dos artigos 

foi realizada a partir da leitura do título e resumo, identificando 

nestes o tema a ser pesquisado.  

Para seleção dos artigos, utilizaram-se como critérios de 

inclusão: abordagem do tema proposto no título da 

publicação,  acesso gratuito e disponível online, publicações em 

periódicos nacionais e internacionais e artigos publicados nos 

últimos 5 anos. Os critérios de exclusão foram: teses, 

dissertações, revisões de literatura, duplicatas, e os que 

incluíssem o tema sobre doenças sexualmente transmissíveis 

no geral. 

Após a coleta nas bases de dados, realizando a leitura 

apenas do título e resumo, foram selecionados 45 artigos para 

serem lidos na íntegra, onde, após a realização da leitura, foram 

incluídos na pesquisa apenas 8, como pode ser observado no 

fluxograma a seguir: 

 

Fluxograma 1: Seleção dos artigos incluídos no estudo. 

Artigos 

encontrados 

na Biblioteca 

Virtual em 

Saúde=14 

Artigos 

encontrados 

na base de 

dados 

Scielo=10 

Artigos 

encontrados 

na base de 

dados Web of 

science=14 

Artigos 

encontrados 

na base de 

dados 

Cinahal=11 

 

↓     ↓     ↓      ↓     
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Artigos selecionados após a leitura dos títulos e resumos = 

45  

             ↓ 

Artigos selecionados para leitura na íntegra = 45  

Fluxograma 1: Seleção dos artigos incluídos no estudo 

(continuação) 

             ↓ 
Artigos excluídos após a leitura na íntegra = 37 

             ↓ 

Artigos incluídos no estudo = 8 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para compilação das produções científicas, foi aplicada 

uma ficha de análise documental expressa no quadro 1 com os 

seguintes itens: título, principais resultados e ano. Observou-se 

que o ano de 2017 obteve o maior número de publicações com 

quatro artigos selecionados, seguido de 2018 e 2019, 

constando dois artigos cada. 

 

Quadro 1: Ficha de análise documental. 2019. 
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Título  Principais resultados Ano  

1. Acesso de gestantes às 

tecnologias para prevenção 

e controle da sífilis congênita 

em Fortaleza-Ceará, Brasil. 

Acolhimento, aconselhamento e 

visita domiciliar da gestante com 

sífilis como estratégias de 

prevenção da SC; testa- 
gem e tratamento da gestante e 

do (s) parceiro (s) sexual (is). 

2017 

 

 

Quadro 1: Ficha de análise documental. 2019. (continuação) 

2. Effectiveness of 

Prenatal Screening and 

Treatment to Prevent 

Congenital Syphilis, 

Louisiana and Florida, 

2013–2014. 

O rastreamento da sífilis por meio da 

realização do teste rápido  no início do 

primeiro trimestre  e no terceiro 

trimestre. 

2017 

3. Introducing onsite 

antenatal syphilis 

screening in Burkina 

Faso: implementation 

and evaluation of a 

feasibility intervention 

tailored to a local 

context. 

Implementação de  uma intervenção 

focada na integração de um teste 

rápido de triagem para sífilis 

nos  serviços de atenção primária. 

2017 
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4. Sífilis na gestação: 

perspectivas e 

condutas do 

enfermeiro. 

Solicitação mensal do VDRL nas 

gestantes em acompanhamento; teste 

rápido, acolhimento  e escuta 

qualificada; ações de prevenção e 

diagnóstico o mais precoce possível no 

pré-natal; orientações sobre o uso de 

preservativos nas relações sexuais; 

promover educação em saúde; prática 

de exames e captação dos parceiros. 

 

2017 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Ficha de análise documental. 2019. (continuação) 

5. Rollout of rapid point of care 

tests for antenatal syphilis 

screening in Ghana: healthcare 

provider perspectives and 

experiences. 

Implementação eficaz de 

testes rápidos de ponto de 

atendimento (POCTs) para a 

triagem pré-natal da sífilis. 

2018 

6. Detección de Treponema 

pallidum subespecie pallidum 

para el diagnóstico de sífilis 

congénita mediante reacción en 

cadena de la polimerasa anidada. 

Detecção precoce da 

subespécie de T. pallidum 

pallidum em amostras 

clínicas para diagnóstico de 

sífilis congênita por reação 

em cadeia da polimerase 

(PCR). 

2018 
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7.Desenvolvimento e avaliação 

de um aplicativo para o controle 

da sífilis em gestantes. 

 

Vídeo informativo, com 

informações sobre a doença, 

mapa dos postos de saúde, 

função de agenda e 

notificação anônima. 

2019 

8. Using an Email Alert to 

Improve Identification 
of Pregnancy Status for Women 

With 
Syphilis—Florida, 2017–2018. 

Sistema notificação semanal 

por e-mail para mulheres 

com sífilis para prevenção da 

SC. 

 

2019 

Fonte: autores da pesquisa. 

 

A partir da exploração da literatura foi possível identificar 

três tipos de tecnologias em saúde que estão expressas no 

quadro 2 da seguinte forma: tecnologia leve, leve-dura e dura. 

 

Quadro 2: Classificação das tecnologias em saúde.  

Tecnologia leve Acolhimento, interação, comunicação e educação em 

saúde. 

Tecnologia 

Leve-dura 
Protocolos. 

Tecnologia 

Dura 
Testes rápidos, tratamento com Penicilina 

Benzantina, e-mail, aplicativos contendo vídeos 

informativos.  

Fonte: autores da pesquisa.  
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Ao longo do tempo a escuta qualificada por meio do 

acolhimento ao paciente tem se tornado uma das principais 

medidas de prevenção de doenças e agravos. Ao buscar na 

literatura artigos que tratem de tecnologia em saúde, foi 

identificado o acolhimento, interação e comunicação como 

tecnologia leve em saúde.   

Considerar as necessidades das usuárias, suas 

singularidades, subjetividades e realidade de vida, são 

recomendações que são realizadas por meio do 

aconselhamento, cuja escuta e acolhimento são 

imprescindíveis e podem contribuir sobremaneira para a 

identificação precoce de eventuais problemas do período 

gestacional (GUANABARA et al., 2017). 

Nota-se que a intervenção preventiva do 

aconselhamento para sífilis nas gestantes possibilita a 

superação de bloqueios subjetivos, medos e angústias em 

relação a essas doenças, permitindo à mulher avaliar suas reais 

possibilidades e riscos de infecção, assim como a adoção de 

medidas preventivas viáveis durante a gestação para a 

melhoria da qualidade de vida dela e do bebê, 

independentemente de sua condição sorológica (SILVA et al., 

2018).  

O controle da SC está além do cumprimento dos 

procedimentos recomendados no pré-natal e do uso de 

tecnologias duras. O sucesso depende também das relações 

interpessoais entre profissional e usuária, pois nesse encontro 

é que se expressam componentes vitais da tecnologia leve do 

trabalho em saúde (GUANABARA et al., 2017). 

Ainda, o acolhimento como ferramenta tecnológica na 

saúde, tem papel muito importante no cuidado, pois é com a 
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sua aplicação que o paciente se sentirá bem no serviço de 

saúde, terá o desejo de procurar e frequentar o serviços de 

saúde. Portanto, o ato de acolher deve contemplar: 

aproximação, inclusão, demandar uma ação de envolver-se 

com o outro, relacionar-se com alguém, reconhecer os 

diferentes modos de ver a vida e de senti-la (ALVES, 2014).  

Durante a consulta de pré-natal, uma das condutas do 

profissional é informar sobre a prevenção e o tratamento de 

forma correta, tais como uso de preservativos nas relações 

sexuais, além de orientar quanto a prática de exames e 

captação dos parceiros para realização do pré-natal do 

parceiro. Nessa vertente, foi possível identificar a educação em 

saúde também como integrante das tecnologias leves 

contribuintes nesse processo.  

Ademais, para promover a melhoria da prevenção de 

sífilis na gestação e SC, os profissionais de saúde, devem 

participar ativamente realizando atividades de educação em 

saúde que abordem e incentive as formas de prevenção da 

doença, efetivando o diagnóstico precoce de sífilis em mulheres 

em idade reprodutiva, captando estas, iniciando precocemente 

o pré-natal e proporcionando uma assistência de qualidade 

(BECK; SOUZA, 2018). 

Quanto ao uso de tecnologias leve-duras, NUNES (2017) 

faz alusão a utilização de Protocolos e Manuais Técnicos como 

norteadores das condutas dos enfermeiros em casos de 

diagnóstico afirmativo de sífilis na gestação. Estes são 

respaldados pelo Programa de Humanização ao Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN) e afirmam como conduzir uma consulta 

dessa natureza, especificando as medidas a serem tomadas 

pelos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Provando a eficácia dessas ferramentas, enfermeiros 

entrevistados durante o estudo de NUNES (2017) afirmaram 

seguir os comandos destas e, posteriormente, observar eficácia 

no processo de tratamento da sífilis, enfatizando a necessidade 

e importância de realmente ser conivente com os protocolos 

assistenciais vigentes durante as consultas de pré-natal. 

Em contrapartida, evidenciou-se uma ineficácia na 

continuidade do cuidado como protocolado por esse tipo de 

tecnologia nos casos de acompanhamento dos parceiros de 

gestantes com sífilis, revelada pela falta de adesão destes e 

consequente re-contaminação daquelas. 

No que diz respeito aos resultados de tecnologias duras, 

foram encontrados na literatura alguns tipos como: testes 

rápidos e solicitação de VDRL, tratamento com Penicilina 

Benzantina (PB), envios de e-mail e desenvolvimento 

de  aplicativos com vídeo informativo. 

A realização de testes rápidos e VDRL foram os achados 

mais predominantes na literatura. De igual modo, corrobora o 

estudo de Nunes et., al onde descreve que os enfermeiros 

relatam, no que diz respeito ao acompanhamento das gestantes 

com sífilis, que é pertinente em suas condutas a solicitação dos 

testes rápidos além de solicitarem mensalmente o VDRL, 

conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Uma análise 

em Miami apontou que apenas 11% das mulheres estavam 

retransmitindo sífilis aos seus parceiros no terceiro trimestre 

(NUNES et al, 2017). 

Apesar disso, um estudo desenvolvido na Flórida aponta: 

ainda que os testes rápidos e mensal para VDRL sejam 

importantes, não têm sido frequentemente implementados 

(NUNES et al, 2017). 
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Muitos dos artigos sobre SC focam em descrever 

gestações que levaram à SC e não descrevem gestações onde 

a triagem impede SC. Em contrapartida, outra análise realizada 

entre mulheres grávidas com testes não treponêmicos reativos 

(incluindo aqueles que foram tratados anteriormente) 

descobriram que o acesso anterior ao pré-natal com realização 

do testes e o aumento das visitas pré-natais diminuíram as 

chances de a gravidez resultar em um caso de SC (MATTHIAS 

et al., 2017). 

Para além disso, o tratamento com PB foi detectado na 

literatura como forma de prevenção da SC, testificando que a 

necessidade de penicilina para o tratamento da sífilis materna 

é alta, principalmente em países que possuem altas taxas de 

casos da doença. Esse achado explana a importância de 

iniciativas para garantir um suprimento estável e adequado de 

penicilina benzatina para o tratamento da sífilis materna 

(TAYLOR et al., 2016). 

 Outrora, a identificação, nos artigos analisados, do uso 

de e-mails alertando mulheres gestantes sobre 

sífilis  demonstra menos impacto na prevenção de casos de 

sífilis congênita do que o aumento da triagem e realização de 

testes, no entanto, pode fazer parte do repertório de um 

programa de DST em busca de melhorar a qualidade dos dados 

para auxiliar na sífilis feminina no processo de investigação, 

prevenindo a SC (BONIFÁCIO; SOUZA; VIEIRA, 2019). 

A elaboração de um aplicativo configura-se como 

solução viável para promoção a saúde, ja que proporciona 

maior rapidez na veiculação das informações, que contém 

recursos de som e imagens atraentes e dinâmicas, 

estrategicamente criadas para captar a atenção do usuário. 

Embora as tecnologias móveis representem ferramentas 
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poderosas para envolver e transmitir informações sobre 

prevenção e tratamento da sífilis, ainda pouco se sabe sobre o 

rigor metodológico dos aplicativos disponíveis nas lojas virtuais. 

Em virtude da rápida evolução tecnológica, vários aplicativos 

são lançados diariamente nas lojas, instalados e desinstalados 

e poucos são avaliados (SALES et a.l, 2019). 

A utilização desta ferramenta tecnológica tem relação 

com a afirmação de BONIFÁCIO; SOUZA; VIEIRA  (2019), 

onde as tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

facilitam a propagação de informações em diversas temáticas e 

possibilitam agilizar a comunicação de seus usuários. 

 

CONCLUSÕES 

 

  A presente revisão integrativa de literatura obteve como 

resultado oito artigos que responderam a questão norteadora, 

apresentando as tecnologias em saúde mais usadas para 

prevenir e combater a sífilis materna e congênita. 

Diante do apresentado, as tecnologias leves foram: o 

acolhimento, interação, comunicação e a educação em saúde; 

as tecnologias leve-duras se resumiram ao uso de protocolos, 

e como tecnologia dura identificou-se a citação de teste rápido, 

tratamento com Penicilina Benzantina, e-mails e aplicativos 

contendo vídeos informativos. 

 Dentre as tecnologias, destacam-se as leves, onde o 

acolhimento, interação, comunicação e educação em saúde 

são elementos essenciais para estabelecer vínculo com o 

usuário, o que é essencial para que ele tenha uma assistência 

de qualidade e um tratamento efetivo, caso acometido pela 

doença, além de abrangerem a promoção à saúde, incluindo 

também os parceiros sexuais das gestantes infectadas. 



TECNOLOGIAS EM SAÚDE UTILIZADAS NA PREVENÇÃO DA SÍFILIS MATERNA 

E CONGÊNITA: REVISÃO INTEGRATIVA. 

786 
 

É necessário a realização de estudos mais profundos 

sobre a temática proposta, mais ainda sobre a prevenção da 

sífilis congênita, já que o presente estudo evidenciou uma 

literatura mais focada no tratamento da sífilis, negligenciando 

aspectos voltados para promoção à saúde e prevenção dos 

agravos. 

Em vista disso, cabe configurar a importância do 

enfermeiro como uma figura essencial nesse processo de 

prevenção e combate à sífilis, uma vez que, durante suas 

consultas de pré-natal ou qualquer abordagem feita às 

gestantes, ele utiliza todas os níveis de tecnologias para 

melhorar a sua assistência e cuidado em busca da qualidade 

de vida de todos os envolvidos. 
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RESUMO: O presente estudo buscou analisar na literatura 
científica o papel da enfermagem durante a assistência ao pré-
natal a gestante soropositiva para o HIV. Consiste em uma 
revisão integrativa da literatura, realizada em outubro de 2019, 
utilizando oito estudos indexados nas bases de dados do 
periódico CAPES e SciELO, publicados nos últimos cinco anos. 
A maioria dos estudos refere à importância de um 
acompanhamento de pré-natal mais efetivo, sendo o enfermeiro 
responsável por orientar e apoiar a gestante acometida pelo 
HIV ou recém-diagnosticada, alertando sobre os riscos e as 
condutas necessárias para evitar a transmissão vertical, 
demonstrando as possibilidades para o tratamento utilizando a 
terapia antirretroviral, encorajando essas mulheres para 
continuar a gestação. Além disso, reflete sobre a importância 
do preparo dos profissionais que atuam na atenção primária 
para lidar com as diversas situações que podem estar 
presentes durante esse processo gravídico-puerperal das 
mulheres soropositivas. Conclui-se que apesar das iniciativas 
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realizadas nos últimos anos, ainda permanece a fragilidade da 
atenção à saúde das gestantes soropositivas e a 
estigmatização diante da confirmação diagnóstica, repercutindo 
em sentimentos negativos, angústia, medo, depressão, 
ansiedade, sendo imprescindível a realização do pré-natal 
pautado nas bases da humanização e da educação em saúde, 
capazes de auxiliar essas mulheres e contribuir para adesão ao 
tratamento, evitando assim, a transmissão vertical.  
 
Palavras-chave: Transmissão vertical de doença infecciosa. 
Gestantes. Pré-natal.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, evidencia-se uma modificação do 

perfil epidemiológico que caracteriza a ocorrência da Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), sendo identificada a 

prevalência não somente do sexo masculino, mas destacando 

também o aumento dos casos na população feminina (BRASIL, 

2006).  Anualmente, o Brasil apresenta em média 40 mil novos 

casos de AIDS, sendo estes evidenciados principalmente nos 

últimos cinco anos.  Foram identificados 926.742 casos de AIDS 

no período de 1980 a junho de 2018, sendo 319.682 (34,5%) 

confirmados em mulheres (BRASIL, 2018). 

 O vírus da imunodeficiência humana (HIV) ataca o 

sistema imunológico, que é o responsável pelo 

desenvolvimento das células de defesa que protege o indivíduo 

de microorganismos invasores e respectivamente do 

surgimento das doenças. Esse vírus atinge intensivamente as 

células dos linfócitos T CD4+, causando uma doença crônica 

infecciosa a AIDS, havendo apenas o controle por meio do 

tratamento, não existindo prognóstico de cura. No contexto 
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atual nota-se que a contaminação atingiu variados grupos, 

cerca de 37,9 milhões de pessoas em todo o mundo convive 

com o HIV, destas 23,3 milhões tem acesso à terapia 

antirretroviral, todas as semanas, cerca de 6.200 mulheres 

jovens entre 15 e 24 anos são infectadas pelo HIV 

(UNAIDS,2019). 

 Infere-se que a infecção pelo HIV na população feminina 

tem uma dinâmica especifica, visto que a maioria das mulheres 

não reconhece que são vulneráveis e classificadas como “grupo 

de risco” ao considerar alguns comportamentos e práticas, o 

que acaba por dificultar a adoção de tecnologias de proteção 

(VILELLA, 2017). 

  A feminilização da AIDS advém pela vulnerabilidade da 

contaminação de mulheres as infecções sexualmente 

transmissíveis (IST’s) e HIV/AIDS na faixa etária reprodutiva 

entre 20 e 34 anos, visto que a propagação do vírus ocorre pelo 

contato sexual através da exposição ao sangue, sêmen ou 

fluidos vaginais infectados (LOURENÇO, 2018). Essa faixa 

etária de mulheres contaminadas tornou-se preocupante, pois 

se encontram em idades férteis ocasionando um aumento de 

transmissão vertical da mãe para o recém-nascido (LIMA et al., 

2016). 

Durante a gestação ocorrem algumas alterações 

fisiológicas na mulher, afetando desde o estilo de vida (a 

situação ocupacional, de moradia e do casal, se existente), até 

seus sentimentos e pensamentos. Mesmo diante de casos os 

quais a situação se mostra favorável, em termos econômicos e 

psicossociais, há sempre um rearranjo e uma readaptação para 

incluir o novo membro da família, mas, quando a gravidez vem 

associada a uma condição clínica, como a soropositividade 

para HIV, presume-se que a situação pode tornar-se mais 
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complexa, pois a mulher estará exposta a um nível mais alto de 

estresse, devido às preocupações relativas não apenas à 

gestação, mas também à própria saúde e ao tratamento 

antirretroviral (LOURENÇO; AFONSO, 2009 apud 

LEVANDOWSKI, 2014). 

Ao considerar o número de gestantes infectadas com o 

HIV, no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, no 

período de 2000 até junho de 2018, foram notificadas 116.292 

mulheres. Além disso, verificou-se o índice por regiões, sendo 

distribuídas da seguinte maneira: 38,6%% das gestantes eram 

residentes da região Sudeste, seguida pelas regiões Sul 

(30,4%), Nordeste (17,2%), Norte (8,0%) e Centro-Oeste (5,8%) 

(BRASIL, 2018). 

Dados revelam que a taxa de transmissão durante o 

trabalho de parto é de 65%, outras ocorrem ainda intraútero 

com 35%, essencialmente nas últimas semanas de gestação e 

no aleitamento materno, representando um risco adicional de 

transmissão de 7% a 22% (LIMA et al., 2016). No entanto, 

constata-se um aumento do número de crianças infectadas pela 

transmissão vertical, na qual existe a passagem do vírus da 

gestante para o feto através da via transplacentária. A 

probabilidade de ocorrer a transmissão vertical pode chegar a 

25,5% quando não existe nenhum tipo de intervenção. No 

entanto, ao aplicar as intervenções preventivas, a transmissão 

pode diminuir para níveis entre 0 e 2% (MIRANDA et al., 2016). 

Refletir sobre a conduta de revelação do diagnóstico HIV 

positivo e seu processo de aceitação, revela a discussão sobre 

a existência da estigmatização e a discriminação dessas 

pessoas infectadas. Sendo assim, torna-se perceptível que as 

mulheres soropositivas das camadas populares enfrentam 
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dificuldades na revelação do diagnóstico de HIV/AIDS a seus 

familiares como também a seus filhos (MAZZARIELLO, 2011). 

No Brasil a terapia antirretroviral aumentou 

significativamente a perspectiva de vida das pessoas 

soropositivas, mesmo com a adoção do protocolo 076 

elaborado pelo Aids Clinical Trial Group para possibilidade de 

reduzir a transmissão vertical com o uso da zidovudina 

(AZT),não foram capazes de eliminar completamente casos da 

transmissão, pois apesar da prevenção da transmissão 

materno-infantil do HIV encontrar-se no topo das ações globais 

para HIV/AIDS desde 1982, ocorrem falhas na implementação 

desses programas em serviços, além de outros fatores 

contextuais como  a pobreza e a dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde que vem contribuindo para o aumento do 

número de casos da transmissão (MAZZARIELLO, 2011). 

O acompanhamento do pré-natal, à gestante acometida 

pelo HIV, torna-se de suma importância, em vista que, nesse 

momento a mulher estará passando por sentimentos de culpa 

e receio ao pensar ter transmitido o vírus para o feto. O 

enfermeiro da atenção básica tem papel primordial na detecção 

e acompanhamento da gestante, pois é o primeiro profissional 

da rede multidisciplinar a ter contato com a mesma, ao ofertar 

o teste para detectar o vírus (GOULART, 2018). 

De acordo com o Ministério da Saúde, as gestantes 

diagnosticadas com HIV, a partir de qualquer metodologia de 

testagem, devem ser encaminhadas para o seguimento pré-

natal de alto risco ou o Serviço de Atenção Especializado 

(SAE), de acordo a situação clínica, devendo manter o vínculo 

com a Atenção Básica, o enfermeiro deve avaliar o nível de 

conhecimento da gestante sobre a doença e explicar a infecção 

pelo HIV e sua evolução, assim como o risco de transmissão 
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vertical e a elevada eficácia das medidas preventivas. 

Enfatizando o impacto positivo do início do uso de Terapia 

Antirretroviral para a Prevenção da Transmissão Vertical e para 

a qualidade de vida, destacando a importância da adesão nesse 

processo (BRASIL, 2019). 

Recomenda-se considerando as informações 

preconizadas pelo Ministério da Saúde que diante do 

diagnóstico do HIV na gestante haja o planejamento de 

estratégias para a redução da transmissão vertical do HIV com 

o uso de medicamentos antirretrovirais combinados (terapia 

antirretroviral – TARV) tanto na gestante como no recém-

nascido, a realização do parto cesáreo e a não amamentação 

(MIRANDA et al., 2016). 

O enfermeiro, atuante na estratégia de saúde da família, 

deve começar por construir uma relação de interatividade e 

confiança, preconizando em orientar, escutar possíveis 

preocupações e dúvidas das usuárias, mantendo o respeito 

sobre suas especificidades, biológicas, psicossociais e culturais 

(GOULART, 2018). 

O profissional da enfermagem deve identificar alguma 

condição que exija intervenção imediata, como sinais e 

sintomas sugestivos de Infecções Oportunistas (IO), bem como 

a necessidade de iniciar profilaxia para evitar a ocorrência 

destas patologias, avaliando assim a possível infecção causada 

pelo HIV nos indivíduos mais susceptíveis, nas gestantes e 

respectivamente nos filhos (as) (BRASIL, 2019). 

A pesquisa partiu da questão norteadora que implicou no 

seguinte questionamento “Como é realizada a assistência de 

enfermagem durante o pré-natal, na detecção e 

acompanhamento da gestante com HIV?”. 
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O presente estudo tem por objetivo analisar na literatura 

científica o papel da enfermagem durante a assistência ao pré-

natal a gestante soropositiva. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Consiste em uma revisão integrativa da literatura, realizada em 

outubro de 2019, através das bases de dados e bibliotecas 

virtuais, tais como periódico CAPES e Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), tendo como critérios de inclusão: 

artigos completos que abordassem a temática; nos idiomas 

espanhol, inglês e português e nos últimos cinco anos. Como 

critérios de exclusão foram estabelecidos: materiais que 

apareciam repetidamente na base de dados;  que não tinham 

texto completo disponível e anteriores ao período proposto. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foi 

realizada a leitura do título e resumo dos artigos e selecionados 

aqueles que atendiam ao objetivo da coleta. 

 Foram utilizados os seguintes descritores cadastrados 

por meio dos Descritores em Ciências a Saúde (DECS): 

infecções por HIV, Transmissão vertical de doença infecciosa, 

enfermagem, gestantes, pré-natal, termos estes relacionados 

por meio do conector booleano “AND”. Foi encontrado um 

número total de 105 artigos, ao relacionar transmissão vertical 

HIV e pré-natal (68 artigos), transmissão vertical HIV e 

enfermagem (15), transmissão vertical HIV, pré-natal, gestante 

e enfermagem (22 artigos) e, após considerar os critérios de 

inclusão e exclusão foi realizada uma análise dos materiais 

selecionados, e desses apenas 08 artigos foram utilizados para 

a revisão integrativa. 
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Diante disso, foi construído um instrumento para 

condensação dos achados do levantamento bibliográfico. O 

instrumento foi composto por três frações objetivando a 

descrição dos artigos filtrados, a saber: título, objetivo e 

principais resultados e conclusão. Estes foram organizados e 

dispostos a seguir no quadro 01.  

A análise dos dados foi realizada através da seleção dos 

artigos que abordavam a temática e atendiam ao objetivo 

proposto inicialmente, considerando informações relevantes 

capazes de esclarecer aspectos relacionados à transmissão 

vertical e as intervenções de enfermagem realizadas nas 

gestantes soropositivas durante o pré-natal.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

As repercussões do HIV na vida das mulheres variam, 

tanto em função do tempo de diagnóstico, como das situações 

que envolvem o apoio e suporte recebidos. A gestação surge 

como um ponto crítico de reflexão sobre como agir mediante a 

infecção por HIV.  O diagnóstico não parece por muitas vezes 

modificar a intenção de ter filhos em mulheres jovens e que 

ainda não são mães, algumas mulheres chegam mesmo a 

esconder dos parceiros e profissionais a condição de 

soropositividade para poder engravidar (LEVANDOWSKI, 

2014). 

Apesar da prevenção da transmissão materno-infantil do 

HIV encontrar-se no topo das ações globais para HIV/AIDS 

desde 1982, muitos desses programas ainda contam com 

falhas na sua implementação. No entanto, evidenciam que a 

presença de padrões de gênero tradicionais entre mulheres 

soropositivas das camadas mais populares, pode estar 
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associada à dificuldade enfrentada por elas na compreensão da 

patologia e na revelação do diagnóstico de HIV/AIDS a seus 

filhos (MAZZARIELLO, 2011). 

O autor mencionado anteriormente, afirma que a maneira 

conservadora como muitas mulheres portadoras foram criadas, 

causou restrição em sua sexualidade, na maioria das vezes a 

família optava por esconder a situação clínica das mesmas, 

afastava elas do serviço de saúde, impedindo a realização do 

pré-natal e a prevenção da transmissão vertical, a maioria 

repassava esse tabu de sexualidade para seus filhos, não 

sabendo como orientar sobre os métodos de proteção e 

prevenção. Talvez por isso a revelação diagnóstica seja uma 

tarefa ainda mais delicada e complexa do que aparenta ser.  

Diante dos estudos selecionados (quadro 01) tornou-se 

possível compreender as interfaces que permeiam a 

assistência de enfermagem às gestantes soropositivas durante 

o período de pré-natal, identificando as principais necessidades 

para o alcance de uma assistência mais efetiva, ressaltando a 

atenção primária.  

  

Quadro 01: Descrição dos artigos selecionados 

conforme ano de publicação, título, objetivos e principais 

resultados. 

2011 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS/ 

CONCLUSÃO 

  1-Ser mulher, 

mãe, soropositiva 

e pobre – 

revelação 

  Refletir como a 

presença de 

padrões de 

gênero 

   Embora o Brasil seja 

considerado um modelo no 

tratamento de HIV/AIDS os 

profissionais da saúde 
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diagnóstica, 

sexualidade e 

gênero 

 

 

 

 

 

 

tradicionais entre 

mulheres 

soropositivas das 

camadas 

populares, pode 

estar associada à 

dificuldade 

enfrentada por 

elas na revelação 

do diagnóstico de 

HIV/Aids a seus 

filhos e sobre a 

relevância de se 

analisar a 

perspectiva da 

mulher acerca de 

sua sexualidade, 

além de indagar 

sobre o modo 

como se lida com 

este tema no 

âmbito das 

interações entre 

profissionais de 

saúde, mães e 

crianças 

soropositivas.  

brasileiros ainda não pensam a 

saúde da mulher de forma 

integral, ou pelo menos não 

dão a devida importância a 

aspectos essenciais como as 

questões ligadas à 

sexualidade feminina. O foco 

dos trabalhos recai no futuro 

das crianças e menos 

importantes são as 

dificuldades enfrentadas pelos 

cuidadores. A revelação 

diagnóstica é realizada por 

muitas vezes em o 

consentimento da 

mãe/cuidadores. 

                                                     2014 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS/CONCLUSÃO 

  2-Experiência da 

gravidez em 

situação de 

soropositividade 

para o HIV: 

Revisão da 

   Identificar      

aspectos 

relevantes para 

futuras 

investigações e 

intervenções 

  Os resultados encontrados 

permitem identificar aspectos 

relevantes para investigações 

futuras no Brasil e fornecem 

pistas para a intervenção 

psicológica junto à população 

soropositiva, apontando 
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literatura 

brasileira 

psicológicas junto 

a essa população. 

experiências típicas do período 

gestacional como frustação 

diante da expectativa da não-

amamentação e medo da 

transmissão vertical. O apoio 

social destacou-se como 

aspecto facilitador da adesão 

ao tratamento e do manejo da 

infecção.  
                                         2015 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS/CONCLUSÃO 

    3-Perfil 

sociodemográfico 

e de saúde de 

mulheres 

soropositivas em 

um pré-natal de 

alto risco. 

 Descrever o perfil 

sociodemográfico 

e de saúde das 

gestantes 

soropositivas 

para HIV em um 

pré-natal de alto 

risco. 

   O perfil caracterizou-se por 

gestantes com idade média de 

27 anos, não brancas, com 

escolaridade entre o Ensino 

Fundamental e Médio, em 

união estável, donas de casa, 

residindo no interior do Estado, 

primigestas ou secundigestas 

e primíparas, com média de 

cinco consultas pré-natais, 

iniciado com 14 semanas de 

gestação ou mais, em uso de 

Biovir® e Kaletra®, e negaram 

uso de drogas e diagnóstico 

para o vírus anterior à 

gestação atual.  

                                           2016 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS/CONCLUSÃO 

    4-HIV na 

gestação: pré-

natal, parto e 

puerpério 

    Identificar os 

fatores que 

influenciam a 

adesão da 

gestante ao 

acompanhamento 

   Treze estudos compuseram 

a amostra, sendo que o maior 

índice foi de evidências 

moderadas, seis (46,1%) 

estudos. Os principais 

cuidados à gestante 
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pré-natal e 

destacar os 

principais 

cuidados com a 

gestante 

soropositiva 

durante o pré-

natal, parto e 

puerpério. 

soropositiva durante o pré-

natal, parto e puerpério foram: 

uso da terapia antirretroviral, 

evidenciado em sete (53,8%) 

estudos, seguido do teste Anti-

HIV e da preocupação em 

orientar as puérperas a não 

amamentar destacados em 

seis (46,1%) estudos. 

                                           2016 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS/CONCLUSÃO 

   5-Avaliação da 

cascata de 

cuidado na 

prevenção da 

transmissão 

vertical do HIV no 

Brasil 

  Avaliar a cascata 

de cuidado da 

redução da 

transmissão 

vertical do HIV 

nos estados do 

Amazonas, 

Ceará, Espírito 

Santo, Rio de 

Janeiro, Rio 

Grande do Sul e 

no Distrito 

Federal, usando 

dados do Sistema 

de Informação de 

Agravos de 

Notificação 

(SINAN). 

    A avaliação da cascata do 

cuidado do HIV na gestante 

apontou falhas em todos os 

pontos. É necessária uma 

conexão entre a atenção 

básica e os centros de 

referência para HIV/AIDS, 

ordenando o cuidado da 

família e o melhor desfecho 

para a criança. 

2017 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS/CONCLUSÃO 
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  6-Trajetórias de 

mulheres vivendo 

com HIV/AIDS no 

Brasil. Avanços e 

permanências da 

resposta à 

epidemia 

  Analisar as 

trajetórias de 85 

mulheres vivendo 

com HIV/aids em 

seis cidades 

brasileiras, 

Belém, São 

Paulo, Ribeirão 

Preto, Goiânia, 

Recife e Pelotas, 

visando 

apreender suas 

experiências de 

vida antes e 

depois da 

infecção. 

  Os resultados mostram um 

perfil de limitado acesso à 

escola, serviços de saúde e 

mercado de trabalho, e forte 

presença de violência. O modo 

de lidar com o diagnóstico e os 

apoios recebidos influenciam o 

convívio com o HIV. Mostrando 

assim a necessidade de ações 

de prevenção e diagnóstico 

não restritas a gestantes, 

mesmo num contexto de 

epidemia concentrada.  

 

                                        2018 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS/CONCLUSÃO 

 

   7-Percepção do 

enfermeiro da 

atenção básica 

acerca do 

atendimento à 

gestante 

soropositiva 

 

    Descrever a 

percepção dos 

enfermeiros que 

atuam na atenção 

básica diante do 

atendimento a 

uma gestante 

soropositiva. 

 

      Atuam, no município, 

enfermeiros de ambos os 

sexos, a média de idades foi 

31 anos (DP±5,19), referente 

ao tempo de profissão, a 

média foi 5 anos (DP±2,64). 

Foram registrados 10 casos de 

soropositividade em gestantes 

no município de Cacoal no 

período de 2013 a 2017. Todos 

os enfermeiros entrevistados 

afirmaram que o seguimento 

da gestante soropositiva deve 

ocorrer concomitantemente à 

atenção básica e ao serviço 

ambulatorial especializado. 
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Classificaram-se capazes de 

orientar quanto aos riscos e à 

prevenção da Transmissão 

vertical 85,71% dos 

profissionais. 

   

                                           2018 

TÍTULO OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS/CONCLUSÃO 

  8-Nem santa, 

nem puta, apenas 

mulher: a 

feminização do 

HIV/AIDS e a 

experiência de 

soropositividade 

  Problematizar 

como as 

dimensões 

socio-históricas 

de gênero e os 

elementos 

discursivos das 

sexualidades 

se 

correlacionam 

com as 

vivências de 

mulheres 

soropositivas 

em relação ao 

vírus HIV. 

  O diagnóstico dessas mulheres 

aponta para a fragilidade da 

relação conjugal, desvela o mito 

do amor ideal e enfatiza a relação 

de desigualdade estabelecida 

entre os gêneros. Conclui-se que 

o grupo social das mulheres, 

devido à iniquidade de gênero, 

ainda é socialmente mais 

vulnerável ao acometimento do 

vírus. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.  

Infere-se que as mulheres soropositivas sentem-se 

inseguras diante de uma possível gestação, em razão das 

inúmeras dúvidas que surgem ao pensar no processo gravídico, 

na maioria das vezes refletem sobre a possibilidade de adoção, 

adiamento da concretização da maternidade ou mesmo à 

decisão de não ter (outro) filho apesar das medidas de cuidado 

existentes, medo da transmissão vertical e de serem 

responsabilizadas pela contaminação dos próprios filhos, medo 

que os filhos sofram preconceito e posteriormente as culpem 
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pela situação, medo em relação aos efeitos dos medicamentos 

para o bebê, à possibilidade de os filhos ficarem órfãos (pela 

morte da mãe) e às dificuldades financeiras a serem 

enfrentadas (LEVANDOWSKI, 2014).  

Outro aspecto que pode repercutir no projeto de 

gravidez/maternidade de indivíduos soropositivos é a sua 

percepção sobre a reação da equipe de saúde frente a essa 

intenção. As demandas reprodutivas dessa clientela parecem 

não ser bem acolhidas. Embora a decisão reprodutiva seja 

tradicionalmente individual, no contexto da soropositividade as 

decisões institucionais podem sobrepor-se ao âmbito individual 

(LEVANDOWSKI, 2014).  

Algumas mulheres com a condição clínica temem pela 

saúde da criança e pela própria saúde, cogitando até mesmo 

realizar um aborto. Entretanto, outras mulheres tendem a 

demonstrar aceitação da gestação ao longo do tempo, 

considerando a criança como um motivo para viver. Percebe-se 

a predominância do não planejamento da gravidez entre o esse 

grupo de mulheres (muito embora exista uma intenção de 

gravidez). Assim, a gestação, na maior parte das vezes, ocorre 

acidentalmente e sem uma efetiva orientação médica 

(LEVANDOWSKI, 2014). 

Goulart (2018) afirma que muitos profissionais não 

sabem lidar com a realidade e as complexidades do HIV/AIDS, 

apresentam grande dificuldade de comunicação e falta de 

clareza na linguagem, fato que interfere, significativamente, na 

qualidade da assistência prestada ao usuário. A redução da 

procura pelo acompanhamento durante o pré-natal encontra-se 

associada a falhas no aconselhamento e a rotatividades dos 

profissionais.  
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Nota-se que a maioria das gestantes é diagnosticada 

com HIV, durante o período gestacional, e nesse período, o 

aconselhamento e o teste Anti-HIV são essenciais e integram 

os cuidados no pré-natal. Entretanto, muitos profissionais ainda 

não são capacitados e preparados para realizar o 

aconselhamento. A partir da confirmação da soropositividade, a 

equipe de saúde deve prestar uma assistência específica às 

gestantes contaminadas. A assistência terá como objetivo o 

controle da carga viral e, consequentemente, a redução dos 

riscos da transmissão vertical do HIV para o recém-nascido 

(GOULART, 2018). 

A rede de serviços destinados a prestar assistência às 

mulheres com HIV/AIDS deve estar articulada às unidades de 

atenção básica, local onde deve iniciar todo processo de 

cuidado, considerando que se trata do espaço no qual é feito o 

diagnóstico de gravidez e consequentemente a solicitação dos 

exames de rotina, dentre eles a testagem para o HIV 

(GOULART, 2018). 

Dentre os principais cuidados implementados pela 

equipe multiprofissional à gestante soropositiva, a utilização de 

Grupos de Apoio foi destacada como uma estratégia de 

impacto, nos quais a equipe de saúde ajuda as gestantes 

soropositivas a desenvolverem estratégias de enfrentamento 

da doença através de apoio psicológico (LIMA, 2016). 

Intervenções psicológicas junto a essa clientela são 

necessárias, essas mulheres enfrentam uma multiplicidade de 

estressores contextuais e, por outro lado, o seu contexto 

psicossocial estrutura a forma como experienciam a infecção. 

Intervenções em grupos em salas de espera ou mesmo em 

horário específico para esse fim, para o fornecimento de 

informações, a troca de experiências e a expressão de 
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sentimentos, poderiam ser eficazes para amenizar alguns 

temores e ansiedades dessas mulheres (LEVANDOWSKI, 

2014). 

A realização de cuidados orientados pela equipe de 

saúde, desde a fase do pré-natal, parto e puerpério, é essencial, 

pois através dessas medidas e cuidados, ocorre a prevenção 

da transmissão vertical do HIV para o recém-nascido. O 

acolhimento é visto como uma medida necessária e eficaz para 

garantir a interação entre a gestante soropositiva e a equipe de 

saúde, com o intuito de promover a superação dos desafios 

enfrentados pela gestante através de orientação e informações 

positivas capazes de resolver ou amenizar suas angústias 

(LIMA, 2016). 

É preconizado que esse exame para rastreamento seja 

feito pela gestante logo na primeira consulta de pré-natal, 

porém muitas gestantes ainda têm uma resistência para realizar 

o exame, demonstrando receios em descobrir sua condição 

sorológica, caso seja positiva, logo após a confirmação da 

doença, a gestante deve ser orientada sobre os cuidados e 

tratamentos. Muitas mulheres não realizam o teste durante o 

pré-natal e chegam na hora do parto sem saber que é 

contaminada pelo vírus. O medo e o receio do preconceito e da 

discriminação impedem as gestantes de realizarem o teste, por 

sentirem vergonha da exposição da situação clínica (LIMA, 

2016). 

De acordo com o autor mencionado anteriormente, a 

realização do pré-natal de qualidade contribui ao resultado 

positivo no perinatal e na redução das taxas de mortalidade 

materna, contribuindo para a ocorrência de um parto sem 

intercorrências, reduzindo possíveis complicações tanto para a 

saúde da mãe quanto do recém-nascido.   
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Dentre os fatores encontrados que impedem a adesão 

das gestantes soropositivas aos cuidados durante o pré-natal, 

parto e puerpério destacam-se à falta de acesso aos serviços 

de saúde, e a dificuldade no acesso ao teste Anti-HIV, devido 

aos fatores socioeconômico e demográfico que impedem o 

acesso ás consultas do pré-natal, consequentemente, 

atrapalham a adesão ao tratamento e dificultam o acesso ao 

teste Anti-HIV pela escassez de laboratórios, com isso coloca-

se, em risco, o acompanhamento para prevenção da 

transmissão vertical (LIMA, 2016). 

Sendo assim o enfermeiro, como membro da equipe 

multiprofissional, atua frente ao programa de saúde da mulher, 

tendo como principais atribuições no processo de atenção à 

gestante e à puérpera a realização de consulta do pré-natal de 

baixo risco; solicitação de exames de rotina e orientação de 

tratamento conforme protocolo de serviço; registro de 

atendimento no prontuário e no cartão da gestante a cada 

consulta; encaminhamento de gestantes classificadas como de 

risco para consulta com o profissional médico; promoção de 

atividades educativas na unidade para as mulheres e seus 

familiares, reuniões de grupos de sala de espera, entre outras 

(GOULART, 2018). 

O cuidar do enfermeiro com a gestante soropositiva para 

o vírus HIV, não deve ser diferente, entretanto, enfatiza-se o 

estabelecimento de vínculo dessas mulheres com as unidades 

de referência no tratamento, o SAE do HIV/AIDS e com as 

unidades básicas, propiciando promoção de qualidade de vida 

e abordagem de aspectos preventivos da transmissão materno-

infantil (GOULART, 2018). 

Evidenciou-se que o papel do enfermeiro vai além das 

questões técnicas, aconselhar, ofertar apoio emocional e 
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orientar, este profissional faz uma autoavaliação a fim de 

identificar a capacidade de orientar uma gestante portadora do 

HIV sobre a transmissão vertical, sendo considerada, portanto 

algo subjetivo. As condições avaliadas resumem-se a 

preparação deste profissional para fornecer apoio emocional, 

se o mesmo encontra-se habilitado para prestar informações 

sobre o possível diagnóstico e interpretação dos resultados dos 

testes rápidos e exames solicitados, as alternativas de 

tratamento para a mãe e a possibilidade de evitar a infecção da 

criança (GOULART, 2018). 

Além disso, o enfermeiro deve entre outras funções 

avaliar a necessidade de encaminhamentos e a discussão 

sobre adoção de medidas de prevenção que deverão ser 

ofertados e abordados de acordo com a condição emocional e 

o grau de escolaridade da usuária (LIMA, 2016). 

O uso da terapia antirretroviral é de suma importância, 

pois, além de ser uma forma de prevenir a transmissão vertical 

do HIV, possibilita que a gestante tenha uma boa qualidade de 

vida. Em alguns estudos pode-se notar que a gestação 

contribuiu para a adesão ao tratamento antirretroviral (TARV), 

pela preocupação com a saúde da criança e a própria saúde. 

Dentre os fatores promotores para a adesão ao TARV o apoio 

recebido de familiares, especialmente dos parceiros amorosos, 

o desejo de que o bebê nascesse bem e saudável e a qualidade 

do aconselhamento (orientações e informações) recebido no 

serviço de saúde (GOULART, 2018).  

A escolha do tipo de parto que será realizado em 

parturiente soropositivo dependerá do nível de sua carga viral, 

sendo o parto Cesário mais recomendado e seguro, a não 

amamentação é um meio de prevenção da transmissão vertical 

do HIV, pois o vírus está presente no leite materno. Utiliza-se 
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medicações para cessar a produção de leite materno (LIMA, 

2016). 

Logo, nota-se na literatura que uma parte dos 

enfermeiros não se consideram capacitados para o 

aconselhamento de gestantes soropositivas. A ausência de 

capacitação pode gerar insegurança para lidar com o assunto 

HIV/AIDS, ainda tão estereotipado e estigmatizado pela 

sociedade e, muitas vezes, até pelos próprios profissionais que 

prestam assistência (GOULART, 2018).  

Um dos grandes desafios mencionados pelos 

profissionais consiste na revelação do diagnóstico as crianças 

ou adolescentes vivendo com HIV/AIDS, já que a compreensão 

de crianças difere dos adolescentes e adultos, entretanto estão 

sujeitas a exclusão social da mesma forma. 

 A falta de maturidade é uma das razões para a não 

revelação imediata, já que as crianças podem falar aos demais 

e as mães por proteção têm medo que seus filhos sofram 

discriminação. A aceitação e a revelação do diagnóstico HIV 

positivo ressaltam a estigmatização e a discriminação a que 

estas pessoas estarão possivelmente submetidas 

(MAZZARIELLO, 2011).  

 

CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que o acompanhamento do pré-natal 

realizado pelo enfermeiro na Atenção Básica junto ao Serviço 

de Atenção Especializado (SAE) ou serviço de referência para 

acompanhamento à gestante acometida pelo HIV é essencial 

para a prevenção da Transmissão Vertical, entretanto, tal 

adesão ao tratamento, necessita da capacitação dos 
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profissionais para que haja um vínculo entre a gestante e a 

equipe multiprofissional.  

Contribuindo dessa forma, para a superação dos 

desafios enfrentados pelas gestantes soropositivas, na qual 

estas serão orientadas em relação às informações necessárias 

para a compreensão da patologia, capazes de resolver ou 

amenizar suas angústias, medos e ansiedade, aprimorando os 

conhecimentos técnicos e científicos desses profissionais. 

Diante disso, é necessário intensificar estratégias e a 

educação permanente que viabilizem a melhoria da atenção e 

assistência dos enfermeiros junto as gestantes soropositivas 

para o vírus HIV, por meio de capacitações profissionais com 

abordagem as relações interpessoais, acolhimento, 

atendimento, aconselhamento e acompanhamento. Para que 

as gestantes com HIV sintam-se acolhidas nos serviços de 

saúde e tenham conhecimento para tomada de decisões com 

responsabilidades, visando a sua qualidade de vida e a 

segurança do recém-nascido. 
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RESUMO: Objetivou-se identificar, conforme a literatura, a 
utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor 
durante o trabalho de parto. Trata-se de revisão narrativa da 
literatura realizada em outubro e novembro de 2019 na 
Biblioteca Virtual em Saúde. Utilizou-se os Descritores em 
Ciências da Saúde cruzados com o operador booleano AND 
nas seguintes estratégias de busca: Trabalho de parto AND Dor 
do parto; Dor do parto AND Parturientes; Trabalho de parto AND 
Dor do parto AND Parturientes. Identificou-se 2.681 estudos. 
Após aplicação dos filtros, critérios de inclusão e exclusão, 
obteve-se amostra de 21 artigos. Os resultados evidenciaram 
como métodos não farmacológicos utilizados para alivio da dor 
no trabalho de parto a bola suíça, terapia de calor, banho de 
aspersão, deambulação, mudança de posição, massagem, 
movimento de balanço do quadril, banqueta e cavalinho, 
exercícios respiratórios, aromoterapia, musicoterapia, dança, 
auriculoterapia, acupuntura, acupressão e massagem de gelo. 
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Esses foram implementados isolados ou associados. A 
utilização de métodos não farmacológicos para alivio da dor no 
trabalho de parto deve ser incentivada tendo em vista o baixo 
custo e fácil aplicabilidade, além disso resultaram em benefícios 
como alivio da dor do parto, redução do tempo de trabalho de 
parto e proporcionaram experiência satisfatória as parturientes. 
Logo, sua utilização contribui para a ofertar de cuidados 
humanizados na assistência ao parto. 
Palavras-chave: Parturientes. Trabalho de parto. Dor do parto. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O parto é uma experiência única no ciclo vital feminino, 

envolto de questões socioculturais. O trabalho de parto 

representa um evento fisiológico estudado em quatro fases. A 

primeira fase subdivide-se no estágio latente com contrações 

uterinas dolorosas e alterações variáveis no colo uterino 

(apagamento dilatação gradual) e estágio ativo, contrações 

regulares, apagamento e dilatação completa. Na segunda fase 

ocorre dilatação cervical completa e nascimento. A força 

contrátil do diafragma e da parede abdominal resultam em 

contrações uterinas intensas e frequentes, com curtos 

intervalos. A partir desse mecanismo o feto é propelido pelo 

canal do parto (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2017).  

A terceira fase envolve a expulsão do feto a saída da 

placenta e membranas ovulares. A quarta fase (Greenberg) 

refere-se a primeira hora após a saída da placenta, no qual há 

riscos de complicações hemorrágicas (MONTENEGRO; 

REZENDE FILHO, 2017). 

Durante o trabalho de parto a parturiente vivencia uma 

experiência dolorosa. O mecanismo fisiólogo da dor evolui de 

forma intermitente, aumentando progressivamente com as 
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contrações uterinas e cessa após o nascimento. A dor do parto 

é uma experiência inerente ao processo de parturição e 

historicamente associada à ideia de sofrimento. Assume 

sentidos atribuídos pelo meio sociocultural que interferem na 

construção das percepções da dor enfrentadas pelas 

parturientes. Além disso, a subjetividade da dor está 

relacionada ao fator multidimensional das esferas biológica, 

psicológica e sociocultural (ALMEIDA; MEDEIROS; SOUZA, 

2012). 

O avanço nas práticas de assistência obstétrica 

repercutiram em melhorias assistenciais, suporte de 

tecnologias e procedimentos que promovem maior segurança a 

mulher e seu feto quando comparadas a técnicas utilizadas nos 

primórdios por parteiras. No entanto, a incorporação dessas 

tecnologias também viabilizou a construção de um modelo 

medicalizado de assistência obstétrica que trata gravidez, parto 

e nascimento como processos patológicos, relativizando fatores 

emocionais, humanos e culturais atrelados a parturição. Desse 

modo as mulheres e recém-nascidos são submetidos 

intervenções por vezes desnecessárias (BRASIL, 2017). 

Nas últimas duas décadas ocorreu um aumento 

desenfreado na utilização de práticas para induzir, acelerar, e 

regular o processo parturitivo fisiológico na justificativa de 

reduzir índices de mortalidade materno-infantil. Entretanto 

essas intervenções, sem indicações claras, interferiram na 

capacidade da mulher parir, impactando negativamente a 

experiência vivenciada (WHO, 2018). 

 A organização mundial de saúde publicou 56 

recomendações de cuidados para uma experiência positiva e 

segura de parto. Essas se referem aos cuidados relevantes a 

todas as etapas do trabalho de parto (TP) e cuidados imediatos 
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a puérpera e recém-nascido após o parto. Dentre as 

recomendações citam-se: O respeito, a boa comunicação entre 

as mulheres e os profissionais, apoio continuo, privacidade e 

confidencialidade, tomada de decisões sobre o manejo da dor, 

posições corporais, com base na decisão da mulher, presença 

de acompanhante. Na segunda etapa do trabalho de parto são 

recomendados a utilização de métodos não farmacológicos, 

posições verticais, técnicas de relaxamento e gestão da dor 

(respiração, música, massagem, compressas quentes, 

mobilidade entre outras técnicas), aplicadas conforme a 

preferência das parturientes (WHO, 2018). 

Resignificar a visão da parturiente sobre o parto envolve 

a necessidade dessa está inserida no processo com satisfação, 

informação e entendimento, no intuito de obter maior 

protagonismo na tomada de decisões durante o trabalho de 

parto, de modo que essa não seja subordinada a intervenções 

e comandos que violem seus direitos e preceitos, instituindo 

assim um ambiente acolhedor e assistência humanizada 

(HANUM et al., 2017).  

Tendo em vista a necessidade de reduzir a dor no 

trabalho de parto e propor uma experiência significativamente 

positiva a parturiente, torna-se relevante conhecer os métodos 

não farmacológicos e os benefícios para a mulher durante o 

trabalho de parto, bem como as repercussões geradas a partir 

de sua implementação na qualidade da assistência obstétrica 

prestada. 

Diante do exposto, objetivou-se identificar, conforme a 

literatura, a utilização de métodos não farmacológicos de alívio 

da dor durante o trabalho de parto. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com 

abordagem qualitativa.  

A revisão narrativa da literatura é a metodologia utilizada 

para levantamento da produção cientifica disponível e para a 

construção de redes de pensamentos e conceitos que articulam 

saberes de diversas fontes objetivando o conhecimento 

desejado. Essas produções poderão ser provenientes de livros, 

sites, revistas, vídeos, manuais ministeriais, políticas públicas, 

anais que possam contribuir para o objeto de estudo 

investigado (LACERDA; COSTENARO, 2016). 

Utilizou-se a seguinte questão norteadora: Como os 

métodos não farmacológicos de alívio da dor são utilizados em 

mulheres durante o trabalho de parto? 

A pesquisa foi realizada durante os meses de outubro e 

novembro de 2019 na Biblioteca Virtual em Saúde utilizando os 

Descritores em Ciências da Saúde cruzados com o operador 

booleano AND. Logo, foram utilizadas as seguintes estratégias 

de busca: Trabalho de parto AND Dor do parto; Dor do parto 

AND Parturientes; Trabalho de parto AND Dor do parto AND 

Parturientes. 

A busca permitiu identificar 2.681 estudos. Aplicou-se os 

seguintes filtros: texto disponível para a leitura na integra; 

recorte temporal (2014 a 2019), com a finalidade de acessar 

publicações recentes sobre a temática; estudos no idioma 

português, inglês e espanhol. Foram obtidas 568 publicações. 

 Realizou-se a leitura dos títulos e resumos dessas 

produções utilizando como critério de inclusão estudos que 

versassem sobre a temática pesquisada. Foram excluídos 

artigos repetidos ou duplicados e revisões da literatura. Ao final, 
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o processo resultou 25 estudos para a leitura na íntegra, 4 

estudos foram excluídos por não responder ao objetivo do 

estudo. Logo, obteve-se uma amostra de 21 estudos utilizados 

na construção deste estudo bibliográfico. 

 Os dados foram extraídos por meio de um instrumento 

de elaboração própria contendo as variáveis: autor, ano de 

publicação, base e periódico, objetivo, aspectos metodológicos 

e resultados inerentes ao objetivo do estudo. A coleta de 

informações direcionou-se com base em Lacerda e Costenaro 

(2016): 1) leitura do título e resumo das produções; 2) seleção 

das produções que atenderam os critérios de inclusão e 

exclusão; 3) leitura na integra; 4) preenchimento do 

instrumento. 

 Em seguida a análise e apresentação dos dados ocorreu 

de forma interpretativa-descritiva. Após a análise e a leitura na 

integra, os dados foram discutidos com a literatura científica 

pertinente à temática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Um estudo realizado com 40 primigestas a fim de avaliar 

o efeito da bola suíça no trabalho de parto, evidenciou-a como 

instrumento auxiliar efetivo na mobilidade pélvica, adoção de 

posturas verticais e no alívio da dor do trabalho parto. As 

parturientes foram submetidas a exercícios de mobilidade 

pélvica na bola. O uso da bola suíça não modificou a duração e 

velocidade de dilatação do trabalho de parto (TP) e descida fetal 

embora 100% das participantes que aderiram a técnica 

evoluíram a partos vaginais. Diante da sua efetividade, a 

técnica deve ser estimulada pelos profissionais que assistem as 

parturientes (GALLO et al., 2014). 
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Tais achados corroboram com Braz et al., (2014) ao 

evidenciarem que o uso da bola suíça proporciona às 

parturientes maior conforto entre e durante as contrações, além 

da diminuição da sensação dolorosa. Porém não houve 

alteração na duração do TP, em relação ao grupo que não 

utilizou bola suíça. Ressalta-se a necessidade de estudos que 

relacionem a associação entre seu uso na duração do trabalho 

de parto, nos sinais vitais maternos e fetais, e percepção da dor.  

Ao comparar a eficácia na gestão da dor no trabalho de 

parto com uso da bola suíça de parto com terapia de calor na 

região sacro-perineal verificou-se diferenças significativas na 

redução da dor em mulheres após 30, 60 e 90 minutos de 

utilização. As compressas quentes e úmidas foram eficazes aos 

60 e 90 minutos após a intervenção reduzindo a dor. Não houve 

diferenças significativas na duração da fase ativa e também no 

período entre os intervalos das contrações uterinas, o estudo 

não permitiu determinar o efeito destes tratamentos 

complementares durante todas as fases do trabalho de parto. 

Contudo são métodos que podem auxiliar no tratamento de 

dores de parto (TAAVONI et al., 2016). 

Parâmetros de alívio da dor foram identificados ao avaliar 

os métodos hidroterapia com ducha quente e exercícios 

perineais com bola suiça. Houve diferença estatisticamente 

significativa no grupo de mulheres que realizou exercícios na 

bola. Essas obtiveram maior atenuação da dor durante o parto. 

A ansiedade foi reduzida após a intervenção nos grupos que 

utilizaram as terapias de modo combinado e individualizado, 

sobretudo naquelas que aderiram a exercícios perineais com 

bola suiça. Assim, essas terapias devem ser consideradas 

alternativas terapêuticas de auxílio para a dor, ansiedade e 

estresse durante o parto. É válido ressaltar que 89,8% das 
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participantes tiveram um acompanhante presente durante o 

parto e estes contribuíram de modo satisfatório na realização 

das técnicas (HENRIQUE et al., 2018). 

Em uma análise semelhante, Henrique et al. (2016) 

compararam a associação simultânea do banho quente e 

exercícios perineais com a bola suíça. As parturientes expostas 

a associação das técnicas utilizaram menos analgesia, houve 

maior progressão da dilatação cervical, melhor evolução da 

descida da apresentação fetal, aumento da frequência das 

contrações uterinas, aumento da frequência cardíaca fetal, 

redução no tempo entre as intervenções e o nascimento em 

216,85 minutos, enquanto no uso isolado o tempo de duração 

foi de 255,05 minutos no banho quente e 288,41 minutos no 

grupo bola Suíça. A associação destes métodos favoreceu a 

progressão do TP. 

Um estudo evidenciou que banho e a deambulação são 

os métodos mais conhecidos pelas parturientes e também os 

mais utilizados no trabalho de parto, sendo o banho o método 

mais aceito (66,6%). A principal motivação para o uso desses 

métodos foi a diminuição de intensidade da dor no trabalho de 

parto. Destaca-se que as mulheres referiram satisfação quanto 

à utilização dessa prática. As parturientes do estudo fizeram 

uso de um a sete métodos para o alívio da dor, dentre esses: 

banho, deambulação, massagem, movimento de balanço de 

quadril, banqueta e cavalinho. 89,4 % consideraram que a 

utilização dos métodos lhes trouxe benefícios (MIELKE; 

GOUVEIA; GONÇALVES, 2019). 

A associação de banho de aspersão, deambulação, 

mudanças de posições (cócoras, sentada, agachamento), 

técnicas de controle da respiração, massagens e bola suíça 

também é apontada na literatura. Esses métodos obtiveram 
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efeitos satisfatórios ao minimizarem a sensação dolorosa, 

tranquilizarem e relaxarem as mulheres. O banho de aspersão 

foi método mais realizado por proporcionar alívio da dor, 

relaxamento, tranquilidade e redução da tensão. É valido 

salientar que a colaboração do profissional de enfermagem e 

de um acompanhante como suporte que efetivaram o uso dos 

métodos não farmacológicos (MNF) no TP (DIAS et al., 2018), 

estes desempenham influência ao acalmar, encorajar e 

transmitir força, proporcionar apoio, auxilio, massagem, além de 

fortalecer o vínculo familiar e profissional, tornando a 

experiência agradável.  

Ao comparar a efetividade do banho terapêutico com os 

cuidados habituais durante o trabalho de parto ativo considerou-

se que este método poderia ser mais utilizado pelos 

enfermeiros. Essa técnica incorpora princípios fisiológicos, 

sendo benéfico para as mulheres e suas famílias. O grupo de 

tratamento que antes da intervenção apresentava dor, tensão, 

ansiedade e desconforto, ao longo do tempo com o banho, 

relatou relaxamento, melhor enfrentamento e melhorias 

significativas na dor, desconforto, ansiedade, tensão e 

relaxamento com banho (STARK, 2017). 

Identificou-se que a técnica mais utilizada considerada 

eficiente e confortável, foi o banho morno (84,5%) por reduzir e 

amenizar a sensação de dor, promovendo relaxamento nas 

parturientes. Exercícios respiratórios apresentaram-se como 

segunda escolha de método mais aplicado (53,6%), seguida de 

massagem lombossacral (16,6%). Outros métodos como bola 

suíça, cavalinho e movimento de balanço do quadril, 

apresentaram, resultados inferiores a 5%. Quanto à satisfação 

95,2% das puérperas relataram melhora da dor com os 

métodos utilizados, sendo o acompanhante o principal 
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executante dos métodos (46,4%) seguido pela equipe de 

enfermagem/médica (29,8%) (HANUM et al., 2017). 

Por ser um recurso presente em todas as instituições de 

fácil aplicabilidade, baixo custo e grande aceitação, o banho 

caracteriza-se como método avaliado em vários estudos 

(MIELKE; GOUVEIA; GONÇALVES, 2019; DIAS et al., 2018; 

STARK, 2017; HANUM et al., 2017; LEHUGEUR; 

STRAPASSON; FRONZA, 2017) que mencionaram o banho de 

chuveiro como a técnica mais utilizada, considerada eficiente e 

confortável por reduzir o tempo de trabalho de parto,  aliviar a 

sensação de dor e proporcionar relaxamento as parturientes. 

Os exercícios respiratórios, segundo Yuksel et al. (2017) 

constituídos por inspiração e expiração profunda em 

parturientes são recomendados pois são eficazes para reduzir 

a percepção da dor do parto e reduzir a duração do segundo 

estágio do parto.   

Ao analisar Práticas Integrativas e Complementares 

(PICs) utilizadas por doulas nos municípios de Fortaleza e 

Campinas localizados nos estados Ceará e São Paulo 

respectivamente, verificou-se que essas profissionais 

recomendam o uso de chás e ervas medicinais, acupuntura, 

reiki, homeopatia, florais, shiatsu, hidroterapia, massagem 

terapêutica, meditação, visualização, relaxamento, técnicas de 

respiração, apoio, yoga e moxabustão. Concluíram que uso de 

PICs favorecem o empoderamento da mulher no trabalho de 

parto (TP), promovem menor tempo de TP, encaixe do bebê, 

indução natural do parto, controle da dor, auxilio na tomada de 

decisões, promovendo ambiente apropriado para o nascimento 

(SILVA et al., 2016a).  

As doulas relataram que a utilização de PICs pode 

promover a sensibilização da gestante e parturiente para um 
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modelo humanizado de parto e nascimento e apontaram como 

principal dificuldade encontrada a deficiência na estrutura dos 

hospitais para a realização de suas atividades (SILVA et al., 

2016a). 

Montenegro e Rezende Filho (2017) salientaram que 

prover auxilio continuo é fundamental, evidenciando as 

seguintes necessidades: suporte emocional (presença 

contínua, encorajamento, palavras de afirmação), medidas de 

conforto físico (toque, massagem, banho morno), medidas 

favorecendo a evolução fisiológica do parto (livre deambulação, 

mudança de posição, exercícios) e informações sobre o 

progresso do parto, proporcionaram maior envolvimento nas 

escolhas de sua preferência.  

Durante o processo de parturição, majoritariamente, as 

parturientes utilizaram algum método não farmacológico de 

alívio da dor como deambulação (79,2%), banho (73,1%), 

massagem (60,0%), mudança de posição (58,8%), 

aromaterapia (46,9%), bola suíça (42,0%), rebozo (12,7%), 

escalda-pés (2,4%) e musicoterapia (2%). Tais métodos 

apresentam baixo custo, fácil aplicabilidade e uma prática não 

invasiva. As parturientes tiveram a presença de um 

acompanhante aderiram a um ou mais MNF, decidiram sobre a 

posição de parto desejada, semi-sentada (62,5%), lateralizada 

(14,7%), cócoras (7,3%) e quatro apoios (3%) e apenas 12,5% 

pariram na posição de litotomia (LEHUGEUR; STRAPASSON; 

FRONZA, 2017). 

A restrição ao leito durante o TP propicia a realização de 

exame físico e intervenções pelo profissionais de saúde. 

Entretanto, entende-se que a posição supina leva constrição 

dos vasos abdominais, desfavorecendo a circulação 

uteroplacentária, ocasionando risco ao feto. Mulheres devem 
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ser incentivadas a escolherem as posições confortáveis e 

deambularem durante o TP. As posições verticalizadas 

(sentada, semi-sentada, ajoelhada e de cócoras) oferecem 

benefícios: efeito da gravidade, menor pressão da aorta e da 

cava, maior contratilidade uterina, encaixe do feto com a pelve. 

Mencionam-se ainda posições não supinas, lateral e quatro 

apoios (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2017).  

 Silva et al. (2016b) identificaram que havia 

desinformação das parturientes em relação ao parto no que se 

refere às diferentes posições que podem assumidas no período 

expulsivo, além disso, as mulheres conheciam somente a 

posição litotômica. Tal fato pode corroborar para o 

desenvolvimento de sentimentos negativos acerca do parto 

vaginal tornando o parto cesáreo mais viável na compreensão 

da população. 

A aromaterapia com Rosa damascena é mais uma opção 

de MNF para alívio da dor e ansiedade na primeira fase do 

trabalho de parto entre mulheres nulíparas. Evidenciou-se 

redução da ansiedade e dor através da inalação durante o 

processo de dilatação cervical. Contudo não houve diferenças 

significativas quanto ao número e à duração das contrações 

uterinas (HAMDAMIAN et al., 2018) 

A aromaterapia com essência de lavanda na gestão do 

parto em primíparas reduziu a intensidade de dor entre 5 e 10 

cm dilatados após a intervenção. Não foram evidenciadas 

diferenças significativas na duração desta fase. Essa 

intervenção simples é eficaz para reduzir a dor tornar o parto 

uma experiência agradável, diminuindo a tendência da mãe 

para a cesariana (YAZDKHASTI; PIRAK, 2016). 

Silva et al. (2019) estimularam a aromaterapia para alívio 

da dor, ansiedade, estresse e os desconfortos inerentes ao 



UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS PARA ALIVIO DA DOR NO 

TRABALHO DE PARTO: REVISÃO DE LITERATURA 

823 
 

trabalho de parto, sendo aplicada individualmente ou associada 

a outras terapias como a massagem. Deve-se considerar a 

particularidade de cada parturiente, logo, a seleção e aplicação 

dos óleos essenciais deve ser criteriosa. Esse método é 

considerado favorável pelo baixo custo, porém a implantação 

desta prática pelos profissionais de saúde ainda é pouco 

difundida. 

A música exerce influencia sobre a dor e ansiedade no 

TP e na fisiologia materna. Em primíparas observou-se menor 

nível de dor e ansiedade durante o primeiro e o segundo estágio 

do trabalho de parto e necessidade analgésica diminuida no 

pós-parto. O número de movimentos fetais foi 

significativamente maior na fase ativa. Em todas as fases do 

trabalho de parto a pressão arterial sistólica e diastólica 

materna foram significativamente menores (SIMAVLI et al., 

2014). 

Em um estudo que também implementou a 

musicoterapia, 88% das parturientes afirmaram que ouvir 

música favorecia relaxamento e adaptação ao ambiente. 72% 

afirmaram que a música proporcionou tranquilidade e 

segurança, 64% expressaram menores níveis de dor e 

ansiedade. Destaca-se o relato de sua utilização no TP 

relacionado a períodos mais longos de contrações e rápida 

progressão para o parto (SURUCU et al., 2018). 

Ao se comparar o efeito da "musicoterapia" e "Hoku 

ponto de massagem de gelo" e a dor no TP, parturientes 

experimentaram menor nível de dor em relação aquelas em 

cuidados habituais. Comparou-se a utilização de ambas as 

terapias e observou-se que a intensidade da dor referida pelas 

mulheres foi semelhante em todos as fases do TP analisados, 
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embora os escores da dor foram menores com a utilização da 

musicoterapia (DEHCHESHMEH; RAFIEI, 2015). 

Silva, Oliveira e Coutinho (2017), salientaram que a 

musicoterapia é estratégia de cuidado que oferece benefícios a 

saúde física e mental. Reduz da ansiedade, dor, estresse, 

quadros de depressão, confusão mental, sintomas psicóticos, 

redução nos níveis de pressão arterial sistêmica, melhora a 

qualidade do sono, relaxamento e bem estar. Esse método 

facilita a comunicação e estabelece vínculos, expressão de 

emoções e sentimentos, favorece participação e envolvimento, 

durante o tratamento, estreitando a relação de confiança entre 

os envolvidos, tornando a assistência holística.  

A dança, por sua vez, proporciona redução da dor na 

fase ativa do parto. Parturientes instruídas a ficar em pé com 

inclinação pélvica e balançar seus quadris para frente e para 

trás ou em círculo, enquanto o parceiro massageava as costas 

e o sacro por um mínimo de  30 minutos. Houve diferenças 

significativas entre os escores de dor antes de intervenção, 30 

minutos e 60 minutos após a intervenção. O estudo não 

apresentou diferenças significativas na duração da dor da fase 

ativa do trabalho de parto. O índice de satisfação no TP foi 

maior nas mulheres expostas a intervenção do que no grupo 

controle (ABDOLAHIAN et al., 2014). 

Dezenove parturientes admitidas no centro obstétrico 

foram entrevistadas acerca da percepção da dor ao 

submeterem-se a acupuntura e auriculoterapia. O tratamento 

com acupuntura teve duração entre 1h a 5h30min. A 

auriculoterapia foi utilizada simultaneamente e permaneceu 

após a retirada das agulhas. A interrupção da técnica ocorreu 

ao optar por outro método devido ao incomodo das agulhas. 15 

mulheres tratadas obtiveram alívio da dor nos 30 minutos 
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iniciais. Após 2h, 50% apresentaram piora e 50% mantiveram a 

mesma classificação da dor. 89,6% entrevistadas responderam 

que houve alívio da dor. Essas terapias são positivas para a 

assistência ao TP por serem métodos seguros e de baixo custo 

que podem funcionar como intervenção inicial ou serem 

combinadas com outras técnicas capazes de preservar a 

naturalidade do processo de parturição (CHEROBIN; 

OLIVEIRA; BRISOLA, 2016). 

Um estudo, evidenciou menores escores de dor entre as 

parturientes que receberam auriculoterapia porém não houve 

diferença entre os grupos quanto à duração do TP e via de 

parto. 80% das parturientes tinha acompanhante em seu parto, 

o que contribuiu para segurança e enfrentamento menos 

traumático deste processo. Quando questionadas sobre o 

incômodo provocado pelo tratamento, 70% relataram que não 

houve incomodo e 20% relataram que incomoda pouco 

(MAFETONI; SHIMO, 2016). 

Para Valiani et al. (2018) a auriculoterapia é efetiva na 

duração e na severidade da dor do TP devido a liberação de 

endorfinas importantes para o relaxamento muscular, 

proporcionando melhora no progresso do TP. Constataram que 

a auriculoterapia reduziu a duração do primeiro e segundo 

estágio do TP no grupo que utilizou o método, no entanto, não 

influenciou o terceiro estágio. 

A eficácia da eletro-acupuntura foi avaliada na dor do 

parto nos pontos de acupuntura EX-B2 (1,7cm lateral à linha 

mediana posterior, a partir do décimo vertebral torácico ao 

terceiro vertebral lombar) e SP-6 (5cm acima do maléolo medial 

na perna). Após 30 min de intervenção a média dos escores de 

dor de ambos os grupos experimentais foram significativamente 

reduzidos. Após 60 e 120 minutos esses escores médios do 

http://www.jehp.net/searchresult.asp?search=&author=Mahboubeh+Valiani&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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grupo EX-B2 foram significativamente menor que o grupo SP-

6, do mesmo modo que a duração da na fase ativa do TP foi 

reduzida. Não houve diferença significativa quanto à duração 

da segunda e terceira etapa do TP, uso de ocitocina, peso 

neonatal e Apgar. Constatou-se que o método pode ser usado 

como um MNF atenuante na dor do parto e reduzir a fase ativa 

do TP (DONG et al., 2015). 

Martins et al. (2018) incentivaram a aplicabilidade dessa 

técnicas em todo o ciclo gravídico A implementação de 

acupuntura em até seis sessões realizadas entre 14 e 37 

semanas de gestação, proporcionou efeitos positivos 

favoráveis à saúde das parturientes. Segundo a avaliação de 

mensuração da dor, identificou-se redução na dor lombar das 

gestantes a partir da segunda sessão e diminuição gradativa 

com o decorrer das sessões, assim como melhorias 

relacionadas a relaxamento, estresse, sono, ansiedade e 

paciência, sem causar danos. 

A acupressão no ponto BP6 (localizado a quatro dedos, 

acima da ponta do maléolo medial da paciente) é um meio 

complementar e não invasivo para o alívio da dor na fase ativa 

do TP. Medida útil para o alívio da dor facilmente implementada. 

No entanto, o efeito do tratamento na redução da dor é 

pequeno, o que sugere que a acupressão pode ser mais eficaz 

com dilatação cervical até 8 cm e apresentação feto-cefálica 

alta. Houve redução no escore de dor no início da fase ativa 

com 20 minutos de acupressão. A replicação do tratamento ao 

longo do TP poderia retardar ou diminuir o uso de analgesias e 

intervenções, favorecendo a evolução fisiológica do parto 

(MAFETONI; SHIMO, 2016). 

A acupressão ao ponto do intestino grosso  (LI4) nas 

dores de parto foi oportuna quando a dilatação cervical atingiu 
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4 a 5 cm e e 7 a 8 cm. A acupressão foi aplicada em LI4 em 

ambas as mãos ao mesmo tempo, do início ao fim da contração 

(16 vezes). Verificou-se que favoreceu a diminuição da 

percepção das dores do parto e duração do TP. As parturientes 

que aderiram ao método apresentaram maior tranquilidade, 

satisfação com o tratamento, mas consideraram insuficiente no 

controle da dor no período pós-parto. Salienta-se que 25% das 

puérperas tratadas apresentavam dor contínua provenientes de 

episiotomia ou laceração (HAMLACI; YAZICI, 2017). 

 Mafetoni e Shimo (2015) destacaram que 20 min de 

acupressão no ponto BP6 seria alternativa para conduzir o TP 

e/ou encurtar sua primeira etapa sem ocasionar efeitos 

adversos para a mãe ou para o neonato. A taxa de cesárea foi 

relativamente menor que em grupos não submetidos a 

acupressão. Ressalta-se que a acupressão é facilmente 

implementada na prática clínica por não requerer formação 

prolongada, podendo ser oferecida às mulheres que preferem 

métodos menos invasivos e realizada por enfermeiros ou outros 

profissionais capacitados. 

A massagem de gelo em curta duração (40 minutos) e 

longa duração (80 minutos) aplicada no ponto de acupressão 

do intestino grosso  (LI4) durante a fase ativa do parto reduziu 

a dor e diminuiu a duração do parto, tendo maior efetividade aos 

80 minutos. Observou-se que a duração do parto foi de 240,08 

min no grupo que aderiu ao método e 308,08 min no grupo 

controle. O apagamento do colo uterino também foi maior no 

grupo intervenção. Houve ainda diminuição de pulso e 

frequência respiratória,  redução de episiotomias e da sensação 

de dor (YILDIRIM; ALAN; GOKYILDIZ, 2018). 

A aplicação de bolsa de gelo também evidenciou 

resultados satisfatórios no estudo de Shirvani e Ganji (2014). A 
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aplicação da terapia no abdome, região dorsal e períneo em 

tempos e estágios alternados, evidenciou redução da durante 

da fase ativa e segundo estágio do TP. O controle da dor pelo 

frio melhora a progressão do trabalho de parto sem afetar 

adversamente a mãe e o feto. 

A implementação de intervenções não farmacológicas 

em contextos de cuidados ao parto favorecem que os 

profissionais de saúde ofereçam alternativas de alivio da dor e 

conforto além da medicação. Essa medida torna a assistência 

individualizada com base nas necessidades e escolhas das 

parturientes (HENRIQUE et al., 2018).  

Faz-se necessário que hospitais e casas de parto 

invistam em ações quem propiciem o uso de MNF, afim de 

realizar uma assistência humanizada, tornado o parto um 

evento agradável na vida da mulher sem intervenções 

desnecessárias e sobretudo humanizado (DIAS et al., 2018). 

 Orientar e esclarecer parturiente e acompanhantes 

sobre as estratégias de alivio da dor disponíveis no TP é uma 

atitude imprescindível ao profissional de saúde para que em 

conjunto possam decidir o melhor método a ser empregado, 

preservando assim a autonomia, construção e manutenção de 

vínculo com a parturiente (MIELKE; GOUVEIA; GONÇALVES, 

2019). 

 

CONCLUSÕES 

 

Identificar a utilização dos métodos não farmacológicos 

para alivio da dor no trabalho de parto apresentados na 

literatura, possibilitou compreender efetividade e repercussões 

sobre o processo parturitivo. A implementação desses métodos 

neste contexto proporciona experiências positivas e 
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satisfatórias para parturiente, família e profissionais envolvidos, 

do mesmo modo que têm potencial de redimensionar o modelo 

de cuidados obstétricos em saúde ofertados em hospitais, 

maternidades e casas de parto, reduzindo a medicalização e 

promovendo assistência humanizada. 

Destaca-se a necessidade de gestores e profissionais de 

saúde investirem na implementação dessas estratégias, tendo 

em vista o baixo custo e a relevância de sua efetividade 

comprovada por evidencias científicas. A capacitação dos 

profissionais e a disseminação de conhecimento dos métodos 

não farmacológicos de alívio da dor para parturientes desde o 

pré-natal, são vertentes que devem ser analisadas a fim de 

vislumbrar empoderamento dos envolvidos.  

O desenvolvimento deste estudo apresenta como 

limitações o recorte temporal (últimos cinco anos) e a restrição 

da busca a uma única biblioteca de dados. Sugere-se estudos 

que se proponham a análise mais ampla, com vistas a identificar 

aspectos históricos de utilização e implementação desses 

métodos. 

Ressalta-se a necessidade de estudos que propaguem 

as evidências cientificas dos benefícios da implementação de 

MNF para alivio da dor, visto que o conhecimento das 

parturientes sobre estes ainda é incipiente.  
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RESUMO: Objetivou-se comparar a via de parto desejada com 
a via de parto vivenciada por mulheres na assistência 
hospitalar. Trata-se de estudo transversal, descritivo, 
exploratório com abordagem quantitativa, desenvolvido de 
março a maio de 2019 em hospital público localizado em 
município da Região Centro-Sul Cearense. Para coleta de 
dados utilizou-se formulário de elaboração própria e um 
questionário validado por Palma e Donelli (2017). Foram 
abordadas 129 puérperas. Após critérios de inclusão e exclusão 
a amostra foi composta por 58 puérperas. Os dados foram 
organizados e processados no Software Statistical Package for 
the Social Sciences versão 25.0, utilizou-se estatística 
descritiva de frequência. Foram analisados de forma descritiva-
interpretativa e discutidos conforme a literatura pertinente. As 
mulheres tinham entre 20 e 40 anos, ensino médio completo, 
baixa renda familiar, parceiro fixo e religião pautada no 
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cristianismo. Quanto a preferência de parto no inicío da 
gestação 58,6% referiram parto vaginal, o que ao final da 
gestação correspondia a 62,1%. 50% dos partos ocorreram por 
via vaginal. Os partos césareas representaram 41,3%, desses 
17,2% realizados em caráter de emergência. A via de parto 
desejada nem sempre correspondeu a via de parto vivenciada. 
A decisão sobre via de parto sofre influência de diversos 
fatores, inclusive complicações que demandam cesárea de 
emergência. Faz-se necessário que os profissionaís de saúde 
orientem as mulheres para a vivência do parto. 
Palavras-chave: Parto. Saúde da mulher. Tomada de 
decisões. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A gestação é um evento fisiológico marcado por diversas 

transformações na vida da mulher. Essa vivência representa 

momento único, especial e relevante. Assim, os fenômenos que 

envolvem gestação, parto e puerpério se revestem de 

experiências para todos os envolvidos (SILVA; BORBA; 

PESSOA, 2015). Com o desenrolar da gravidez, chega-se ao 

momento do parto, processo biológico que percorre um curso 

natural que, na maior parte dos casos, necessita de 

intervenções mínimas (RIBEIRO et al., 2016). 

Mediante a institucionalização do parto e a inserção de 

novos atores neste momento intervenções estão sendo 

instituídas com maior frequência (CASSIANO et al., 2016). Os 

atos fisiológicos de parturição e nascimento passaram a ser 

considerados patológicos, com uso demasiado de intervenções 

cirúrgicas, resultando em elevadas taxas de cesáreas 

(RODRIGUES et al., 2016). 
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O Ministério da Saúde estimula o parto normal, a 

diminuição da cesárea desnecessária e o resgate do parto 

como ato fisiológico. Contudo, o Brasil apresenta um dos 

maiores índices de cesáreas do mundo (BRASIL, 2015). Nas 

últimas décadas, cerca de 85% dessas ocorreram nos serviços 

privados e 40% no sistema público de saúde. As taxas são 

elevadas quando comparadas com a taxa ideal recomendada 

desde 1995 pela  Organização Mundial de Saúde (15%) (WHO, 

2015). 

Um dos motivos associados ao aumento de cesarianas 

no Brasil, como em outros países, é a opção das mulheres por 

esse tipo de parto (LEITE et al., 2018). Considera-se, que o 

déficit de conhecimento assim como a ausência de informações 

mostram-se como fatores determinantes na tomada de decisão 

sobre a escolha do tipo de parto, sendo primordial o suporte dos 

profissionais de saúde, no decorrer do período gravídico, 

subsidiando essa escolha (SANTANA; LAHM; SANTOS, 2015). 

A escolha pelo tipo de parto é algo que sofre influência 

dos profissionais, dos familiares, das instituições de saúde 

(PIMENTEL; OLIVEIRA, 2016). Tendo em vista o aumento 

considerável de cesarianas no Brasil e no mundo, a percepção 

que as mulheres constroem em relação ao tipo de parto e as 

incipientes orientações em relação a via de parto, este estudo 

tem como questão norteadora: Qual a via de parto desejada e 

a vivenciada por mulheres no parto institucionalizado? 

Diante do exposto, objetiva-se comparar a via de parto 

desejada com a via de parto vivenciada por mulheres na 

assistência hospitalar. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo transversal, descritivo, exploratório 

com abordagem quantitativa. A coleta de dados ocorreu de 

março a maio de 2019 no centro de parto normal e no 

alojamento conjunto de um hospital regional municipal da 

Região Centro-Sul Cearense. A amostragem foi do tipo 

aleatória simples e a coleta foi realizada em dias alternados por 

colaboradores previamente capacitados. 

Foram abordadas 129 puerperas. Destas, 58 puérperas 

que pariram na referida instituição compuseram a amostra. 

Excluiu-se 71 puérperas (16 por preenchimento incompleto do 

instrumento, 16 por idade inferior a 20 anos, 15 por ser 

puerpério imediato, 13 por condições de saúde apresentadas 

no momento da coleta que impossibilitavam o preenchimento 

dos instrumentos e 11 por serem analfabetas). 

Para coleta de dados utilizou-se um formulário de 

elaboração própria e um questionário de avaliação de violência 

no parto validado por Palma e Donelli (2017). O formulário 

apresentava as variáveis: cidade e zona de residência, estado 

civil, religião, orientação sexual, número de parceiro/a(s) 

sexual(is), idade da primeira relação sexual, número de partos, 

tipo(s) de parto(s) anterior(es) e número de aborto(s).  

O questionário apresentava dados sociodemográficos 

(nível socioeconômico, escolaridade e renda familiar), questões 

de caráter clínico (tipo de parto, idade gestacional do parto, 

local e data do parto, número de gestações e abortos 

anteriores, complicações durante a gestação e/ou parto, e 

profissional que assistiu o parto). Fora desenvolvido para ser 

respondido online e neste estudo foi adaptado para que 



VIA DE PARTO DESEJADA VERSUS VIA DE PARTO VIVENCIADA POR 

MULHERES NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

837 
 

pudesse ser aplicado de forma direta (PALMA; DONELLI, 

2017).  

As participantes foram esclarecidas sobre os objetivos do 

estudo, leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido e o Termo de Consentimento Pós-esclarecido 

ocorrendo à participação voluntária. 

Os dados foram tabulados utilizando o programa 

Microsoft® Office Excel versão 2007 por dois pesquisadores de 

modo a permitir a dupla conferência. O agrupamento, 

organização e processamento dos dados foram feitos 

utilizando-se o programa estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos), versão 

25.0. Utilizou-se a estatística descritiva de frequência (absoluta 

e relativa), medidas de tendência central (valores máximos e 

mínimos, média) e desvio padrão.  

Os dados foram apresentados em tabelas elaboradas no 

Microsoft® Office Word versão 2007, analisados de forma 

descritiva-interpretativa e discutidos conforme a literatura 

pertinente.    

Este estudo é resultado de dados do Projeto de Iniciação 

Científica “Violência obstétrica no trabalho de parto e parto 

institucionalizado”. A pesquisa foi aprovada com parecer n° 

3.148.107/2019 emitido pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Regional do Cariri (URCA).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os dados de caracterização sociodemográfica das 

participantes, estão expostos na tabela 1.  
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Tabela 1 – Perfil sociodemográfico das puérperas. Iguatu, 
Ceará, 2019. 

VARIÁVEL N % 

Idade  

Não informou 02 3,4 
20 anos 05 8,6 
21-31 anos 30 51,7 
21-40 anos 20 34,4 
>40 anos 01 1,7 

Residência   

Urbana 38 65,5 
Rural 20 34,5 

Estado civil   

Solteira 12 20,6 
Casada/união 
estável 

46 79,3 

Renda familiar   

≤1 SM 34 58,6 
1-2 SM 07 12,06 
2-3 SM 03 5,17 
≥3 SM 01 1,7 
Não possui renda 01 1,7 
Não informou 12 20,6 

Escolaridade   

Fundamental 
incompleto 

11 18,3 

Fundamental 
completo 

08 13,3 

Ensino médio 
incompleto 

03 5,0 

Ensino médio 
completo 

26 45,0 

Superior incompleto 01 1,7 
Superior completo 02 3,3 
Não informou 07 13,3 
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Religião   

Católica 43 74,1 
Evangélica 13 22,4 
Outras 02 3,4 

Trimestre gestacional de ocorrência do parto 

Primeiro 01 1,7 
Segundo 01 1,7 
Terceiro 56 96,5 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 
n=58 participantes.  
*Considerou-se um salário mínimo de R$ 980,00 reais, vigente no ano da 
coleta de dados. 

 

A faixa etária das participantes do estudo variou de 20 a 

42 anos, sendo que a maioria residia em zona urbana (n= 38, 

65,5%), com companheiro fixo (n=46, 79,3%) seja por união 

formal ou não formal. Indo de encontro ao estudo de Lopes 

(2018) com variação de idade de 19 a 43 anos. 

A renda mensal familiar variou de “menor que um salário 

mínimo” até “mais que três salários mínimos”, com prevalência 

de 58,6% de renda menor que um salário mínimo; porém, 

20,6% não informaram a renda e 1,7% não possuíam. Oliveira 

et al. (2016) evidenciaram em seu estudo a renda familiar per 

capita (< 1 ou ≥ 1 salário mínimo) e Bacha et al. (2017) 

relataram que esta exerce influência na escolha do tipo do 

parto, uma vez que as gestantes tendo condições financeiras 

elevadas se veem no direito de escolher o tipo de parto 

cesariana e os médicos, por vezes, aceitam essa escolha. 

Com relação a escolaridade, a maioria das mulheres 

haviam concluído o ensino médio (n=26, 45%). Quanto a 

religião, há predominância de crenças pautadas no cristianismo 

(n=58, 96,5%) com destaque para o catolicismo (n=43, 74,1%).  
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Quanto à idade gestacional, 96,5% das participantes 

realizaram o parto a termo. Féliz et al. (2018) apontaram que as 

gestantes possuíam idade gestacional média de 33,8 e desvio 

padrão de ± 3,4, variando de 30 a 40 semanas de gestação, o 

que diverge em parte dos resultados deste estudo. 

A seguir, a tabela 2 evidencia aspectos do 

comportamento sexual das participantes do estudo. 

 

Tabela 2 – Comportamento sexual das puérperas. Iguatu, 
Ceará, 2019. 

VARIÁVEL  N % 

Relacionamento afetivo com pessoa do sexo 

Masculino  57 98,3 
Feminino  01 1,7 

Relaciona-se sexualmente com indivíduos do sexo 

Masculino  54 93,1 
Feminino  01 1,7 
Ambos  03 5,2 

Quantidade de parceiros sexuais ao longo da vida 

Nenhum  16 27,6 

1 parceiro  16 27,6 

2 a 6 parceiros  26 44,8 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 
n=58 participantes.   
 

A orientação sexual e o relacionamento atual prevalentes 

foram a/o heterossexual respectivamente (98,3% e 93,1%) com 

média de parceiros de 1,74 e o desvio padrão em ±1,63 

parceiros.  

Na tabela 3, a seguir, são apresentadados dados das 

participantes do estudo inerentes à aspectos clínico-obstétricos 

e oferta da assistência obstétrica. 
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Tabela 3 – Dados clínicos das participantes do estudo. Iguatu, 
Ceará, 2019. 

VARIÁVEL  N % 

Tipo de parto 

Normal (sem 
indução) 

 20 34,5 

Normal (com 
indução) 

 09 15,5 

Cesárea (após 
entrar em trabalho 
de parto) 

 08 13,8 

Cesárea agendada  06 10,3 
Cesárea de 
emergência 

 10 17,2 

Não informado  05 8,6 

Preferência de parto no início da gestação 

Normal  34 58,6 
Cesárea  21 36,2 
Não informado  03 5,2 

Preferência de parto no final da gestação 

Normal  36 62,1 
Cesárea  22 37,9 

Duração da gestação 

200-230 dias 
 

17 29,3 
231-252 dias 

 
39 67,2 

Não informado 
 

02 3,4 

Complicações durante a gestação 

Sim 
 

20 34,5 
Não 

 
38 65,5 

Complicações durante o parto/cesárea 

Sim 
 

04 6,9 
Não 

 
54 93,1 

Categoria profissional que ofertou assistência durante 
o parto* 

Médico(a) obstetra   20 34,5 



VIA DE PARTO DESEJADA VERSUS VIA DE PARTO VIVENCIADA POR 

MULHERES NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

842 
 

Enfermeiro (a) 
obstetra 

19 32,8 

Não informou 
 

11 19,0 
Enfermeiro e médico 

 
05 8,6 

Parteira 
Obstetriz 

  01 
01 

1,7 
1,7 

Não sabe 
 

01 1,7 

Fonte: Pesquisa direta, 2019. 
*Tiveram participantes que informaram mais de um profissional 
n=58 participantes. 
 

Destaca-se que quando se compara a preferência pela 

via de parto do início da gestação com a preferência próxima ao 

seu término, das três mulheres que não souberam informar 

inicialmente sua preferência, ao término da gestação duas 

optaram pela via vaginal e uma pela via abdominal. 

Estudos apontaram que esta preferência advém de 

múltiplos aspectos. A escolha pelo parto normal relaciona-se a 

segurança, recuperação rápida, retomada em menor tempo das 

práticas sexuais, receio da cesariana e suas implicações na 

saúde, influência de pessoas e orientação de profissionais de 

saúde.  Já a escolha de cesarianas associa-se com cesárea 

anterior, influência de médicos e familiares, medo da dor, 

laqueadura, complicações na sexualidade pós-parto vaginal, 

intercorrências obstétricas e patológicas (MINUZZI; REZENDE, 

2017; FÉLIZ et al., 2018). 

As considerações sobre cada via de parto vêm 

arraigadas, ainda, nas crenças de cada mulher e influências 

socioculturais. Estes fatores podem contribuir para construção 

de mitos em relação a determinado tipo de parto, o que podem 

influenciar de forma negativa nas escolhas da mulher durante a 

gestação,  trabalho de parto, parto e pós-parto (SANTOS; 

MELO; LEAL, 2015).  
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No estudo de Tostes e Seidl (2016) observou-se que a 

escolha das mulheres pelo tipo de parto é precedida de 

inseguranças e medos. Considera-se a necessidade de 

preparar a gestante para o parto, durante acompanhamento 

pré-natal, evitando fatores que possam influenciar 

negativamente nesta escolha. 

O parto de maior escolha tanto no início quanto no final 

da gestação foi o vaginal com 58,6% e 62,1%, respectivamente, 

dos quais 34,5% foram atendidos pelo/a amédico/a obstetra e 

32,8% pelo enfermeiro especialista em obstetrícia. Dentre as 

vias de parto destaca-se a vaginal como a mais prevalente (n= 

29, 50%), desses 34,5% ocorreram espontaneamente. 

O número de mulheres que escolhem o parto normal no 

início da gestação tem sido maior do que o grupo que escolhe 

a cesariana nos últimos anos, sendo comprovado nos estudos 

de Silva et al. (2017a) e Martins et al. (2018). 

O parto normal possui diversos benefícios tanto para a 

mãe quanto para o bebê: contato imediato favorecendo 

vinculação e aleitamento na primeira hora de vida, alta precoce, 

redução do tempo de internação, bem como evitar complicação 

cirúrgicas como risco de infecção, hemorragias e maior tempo 

de internação (COSTA et al., 2017). 

A participação das mulheres no parto normal favorece 

sentimento maternal, vínculo entre mãe e bebê, o que 

influenciada pela cultura a faz considerar-se mais mulher e 

sentir-se mãe. Essa premissa evoca a discussão de que “mãe 

de verdade é aquela que sente dor”, no que diz respeito à 

natureza da dor de parto e à capacidade de superá-la. Esse 

componente naturalizado da maternidade é, ao mesmo tempo, 

perigoso pois, se por um lado, o sofrimento real apresenta-se 

como símbolo da maternidade, em que as mulheres expressam 
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o desejo de vivenciar e sentem-se capazes de tolerar; por outro 

lado, pode mascarar condutas de violência obstétrica 

(PEREIRA; FRANCO; BALDIN, 2011; VELHO; SANTOS; 

COLLAÇO, 2014). 

Os nascimentos por via cirúrgica ocorreram 

predominantemente em casos de emergência (n= 10, 17,2%). 

Os partos ocorridos a termo foram de 67,2% e realizados com 

idades gestacionais entre 38 semanas e 5 dias a 42 semanas 

gestacionais. 

Quando se compara a via de parto desejada com a via 

de parto relizada, verifica-se que das 36 participantes (62,1%) 

que preferiam a via vaginal, apenas 29 (50%) delas tiveram 

esse desfecho, tendo um aumento de sete cesáreas realizadas 

em dentrimento a preferência referida pelas mulheres. 

Tornou-se um grave problema de saúde, a crescente 

incidência de cesarianas, tendo como principal causa sua 

indicação indiscriminada. A gestante pode manifestar  sua 

preferência, mas cabe ao médico analisar e determinar a 

adequada via de parto e justificar o procedimento (PINHEIRO 

et al., 2016). 

No Brasil, segundo Teixeira et al. (2016) as indicações 

para realização da cesárea são: herpes ativa, verrugas ou 

outros tumores que impossibilitam a progressão da 

apresentação fetal, distorcias, gravidez gemelar (necessário 

avaliar idade gestacional e apresentação), infecção pelo vírus 

da imunodeficiência humana (dependendo da carga viral e 

condições relacionadas), placenta prévia, acretismo 

placentário, prolapso do cordão umbilical, sofrimento fetal e 

descolamento prematuro de placenta. Em relação à cesariana 

anterior, possui um pequeno aumento do risco de ruptura 
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uterina, sendo analisado os fatores de riscos, número de 

cesáreas anteriores e o intervalo desta.  

Vale destacar que a realização de cesáreas de forma 

adequada e  com indicação médica precisa representa 

procedimento direcionado a segurança do paciente. No entanto, 

por um lado, se reconhece que cesarianas seguras e oportunas 

ainda são um grande desafio em países com grande 

mortalidade materna; por outro lado, as taxas exorbidantes de 

cesáreas em determinadas regiões faz com que o desafio 

consista em minimizar a realização de cesarianas sem 

indicação clínica (ROSMAN; HOLTZ; STATON, 2006; 

MASCARELLO; HORTA; SILVEIRA, 2017). 

Muitos são os esforços do Ministério da Saúde e de 

instituições associadas para minimizar as taxa de cesáreas no 

Brasil. Incentivo ao parto normal através de campanhas e 

alterações em aspectos dos serviços de saúde, favorecendo o 

aumento do número de partos normais e redução de partos 

cirúrgicos (BRASIL, 2017). 

Embora as recomendações sejam de estímulo ao parto 

vaginal, deve-se respeitar a autonomia da gestante quanto a 

cesárea eletiva após os esclarecimentos sobre seus riscos, 

porém, o obstetra deve apenas realizá-la transcorridas as 39 

semanas de gestação, a fim de garantir os melhores resultados 

perinatais ao recém-nascido (SIQUEIRA, 2017). 

Embora não se tenha investigado diretamente as 

indicações utilizadas pelos profissionais para escolha da via de 

parto, sugere-se que a cesárea de emergência pode estar 

atrelada à porcentagem de intercorrências na gestação, cuja 

incidência foi de 65,5%. Ressalta-se que a porcentagem de 

complicações durante o parto/cesárea foi de apenas 6,9%, que 
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embora relativamente pequena pode trazer consequências 

significativas para a saúde materno-infantil. 

A melhor forma de nascer é a forma segura. Assegurar a 

gestante o direito de escolher a via de parto é permitir 

autonomia, respeito e garantia de dignidade. Contudo, a 

cesariana deve ser recomendada sempre que houver qualquer 

indício ou ameaça de dano a saúde do binômio mãe-feto 

(CÂMARA et al., 2016).  

A maioria das gestações ocorrem sem intercorrências, 

evoluem para partos sem intervenções cirúrgicas, uma vez que 

a gestação é um processo fisiológico do organismo feminino. 

Apesar disso, a cesariana tem suas indicações, mas o elevado 

número de partos cirúrgicos descritos nos estudos é observado 

com índices acima do esperado (COSTA et al., 2017). 

Não foram analisados fatores relacionadas a preferência 

da via de parto pelas participantes, o que impossibilita a 

comparação entre as variáveis intervenientes nas mudanças de 

preferência de via de parto ao longo da gestação.  

Sabe-se que ao longo da gestação a expectativa da 

mulher com relação ao parto pode mudar (SANTANA; LAHM; 

SANTOS, 2015), sofrendo interferências por parte dos 

profissionais de saúde e de fatores socioeconômicos, culturais 

e obstétricos. Ressalta-se, portanto, a importância do 

empoderamento das mulheres sobre seus direitos, 

principalmente no que tange ao respeito de sua autonomia em 

seu processo de parturição (SILVA et al., 2017b). 

Ser capaz de decidir e escolher estão intimamente 

ligados ao poder de satisfação, que, por sua vez, favorece com 

o processo do parto e autonomia, permitindo a mulher ser 

protagonista do momento, minimizando os riscos e as 

complicações relacionadas (REIS et al., 2017). 
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No entanto, a abordagem acerca da preparação destas 

mulheres durante a gestação para que tenham condições 

físicas, psicológicas e emocionais adequadas para esta 

vivência, ocorre de modo superficial. Sugerindo-se a 

necessidade de oferta maior de apoio e informações ao longo 

do acompanhamento pré-natal (BRITO et al., 2015). 

Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

implementou o plano de parto na assistência pré-natal, no 

intuito melhorar a comunicação entre as gestantes e os 

profissionais de saúde, sendo um registro legal onde a gestante 

expressa todos os cuidados que gostaria de receber durante o 

trabalho de parto e parto. Este documento é preenchido após o 

profissional de saúde explicar os processos fisiológicos do 

parto, juntamente com seus riscos e benefícios e as possíveis 

intercorrências (GOMES et al., 2017). 

As orientações dos profissionais de saúde devem 

abranger o processo fisiológico do parto, tipos de parto, suas 

vantagens e desvantagens, preparação para o momento do 

nascimento, além de possibilitar reflexão de como esses 

aspectos podem influenciar a vida da mulher e na de seu filho 

(QUEIROZ et al., 2017).  

Vale destacar que tais orientações, conforme o estudo 

de Velho, Santos e Collaço (2014), são necessidades admitidas 

pelas mulheres que reconhecem sua importância para a 

preparação no que concerne ao nascimento da criança e à 

maternidade. No entanto, apesar do reconhecimento dessa 

importância, as mulheres têm acessado essas informações por 

meio de conversas com familiares, através da internet, revistas 

e televisão, ao invés de profissionais de saúde. 

Além disso, percebe-se fragilidade por parte dos 

profissionais de saúde, nas informações (com)partilhadas a 
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respeito das vias de parto no momento da realização das 

consultas pré-natais. Embora essas apresentem-se como 

momento oportuno para a educação em saúde e estímulo a 

autonomia da grávida (FEITOSA et al., 2017). 

Aponta-se a constante necessidade de revisão e 

aperfeiçoamento de programas de atendimento às mulheres no 

ciclo grávido-puerperal, bem como a capacitação da equipe 

multiprofissional envolvida na oferta de cuidados obstétricos, 

respeitando as escolhas das gestantes devidamente orientadas 

sobre a via de parto, contribuindo para a garantia de informação 

a respeito dos direitos sexuais e reprodutivos  (SILVA et al., 

2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

Neste estudo, constatou-se que a maioria das puérperas 

vivenciaram a via de parto vaginal (via de parto predominante 

de escolha tanto no início quanto ao final da gestação). O 

nascimento por cesárea ocorreu predominantemente em casos 

de emergência. Verificou-se que as complicações durante o 

parto/cesárea foram relativamente pequenas, o que não exime 

a possibilidade de consequências negativas para a saúde 

materno-infantil. 

A decisão pela escolha da via de parto sofre influências 

de diversos fatores que embora não especificados neste 

estudo,  devem ser orientados por profissionais de saúde com 

vistas a discorrer sobre alternativas disponíveis para a tomada 

de decisão durante o pré natal, além de preparar a mulher para 

a vivência deste momento. Assim, ressalta-se a relevância do 

estímulo a tipos de partos que assegurem o bem-estar do 

binômio mãe-filho. 
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Não foram analisados aspectos que influenciaram a 

tomada de decisão das participantes na escolha da via de parto 

ao longo da gestação, apresentando-se como limitação deste 

estudo. Assim, sugere-se que estudos posteriores analisem 

qualitativamente  a compreensão desses aspectos, no processo 

de decisão pelo tipo de parto, bem como implementação do 

plano de parto nas consultas pré-natais. 
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RESUMO: A violência contra a mulher é um grande problema 
de saúde pública, em que a tipologia de violência psicológica 
merece destaque pela sua invisibilidade e por preceder as 
demais formas de violência contra a mulher. O estudo objetiva 
refletir sobre o impacto da violência psicológica para a saúde da 
mulher. Trata-se de um estudo narrativo e reflexivo, realizado a 
partir da leitura de 12 literaturas obtidas através de busca na 
Biblioteca Virtual de Saúde, originando três categorias. A 
primeira categoria diz respeito a invisibilidade da violência 
contra a mulher, em que reflete-se acerca das vertentes causais 
da violência alicerçadas na sociedade patriarcal e no machismo 
tóxico que impetram na mulher a característica de 
subalternidade em relação ao seu parceiro. Na segunda 
categoria, discuti-se sobre as manifestações da violência 
psicológica, em que a mesma se apresenta de forma invisível e 
simbólica, através de atos que para a vítima podem não se 
confirgurar como violência, a exemplo da humilhação, 
manipulação e controle da mulher. A terceira categoria 
apresenta as repercussões da violência psicológica para a 
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saúde da mulher, atreladas a saúde mental, física e aspectos 
sociais; em que reflete-se sobre as dificuldades dos 
profissionais de saúde no manejo da vítima. Assim, é 
necessário estratégias de capacitação para tornar os 
profissionais de saúde responsáveis e empoderados no manejo 
da violência psicológica. 
Palavras-chave: Violência psicológica. Saúde da mulher. 
Profissionais de saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A violência contra a mulher configura-se como grande 

problema de saúde pública, atrelado à hierarquia de poder e 

dominação do homem empregados nas relações conjugais 

como ferramenta de subordinação da mulher ao parceiro; o que 

reflete em danos à saúde individual e coletiva e aumento dos 

índices de morbimortalidade populacional (WERNECK; LEITE, 

2018).  

Nessa perspectiva, destaca-se que no Brasil, cerca de 

70% das violações contra a mulher são perpetradas pelo 

próprio companheiro (OLIVEIRA et al., 2019). Corroborando, no 

período de 1980 a 2013, 106.093 mulheres foram vítimas de 

feminicídio e houve um aumento de 252% na incidência de 

vítimas de violência contra a mulher nesse período (BARROS 

et al., 2016). 

Vale destacar ainda, que a violência contra a mulher se 

inicia insidiosamente com pequenos atos que se intensificam 

com o passar do tempo, configurando um ciclo contínuo de 

relacionamento abusivo, que não é percebido como violência 

pela mulher (SOUSA et al., 2018).  

Nesse sentido expõe-se a violência psicológica 

caracterizada por sua invisibilidade diante da vítima e 
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sociedade em geral, assim como, preditora das demais formas 

de violências. A mesma mantém uma relação de causa e efeito 

com a naturalização da subordinação feminina, tendo em vista 

suas manifestações previstas na lei Maria da Penha: ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 

vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 

chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de 

ir e vir (BRASIL, 2006; ALCÂNTARA et al.,  2018). 

A naturalização da violência psicológica é uma grande 

problemática, não somente pelo fato da mulher não se 

reconhecer como vítima, mas também todo o corpo social 

incluindo o setor saúde e seus trabalhadores, que tendem a 

negligenciá-la como violação e como preditor das demais 

formas de violência. Além disso, ressalta-se que a formação 

dos profissionais em saúde é carente no que se refere à 

discussões embasadas na saúde social, o que leva à problemas 

com a identificação, prevenção e manejo da violência, posto 

que se trata de um problema com base social (CORDEIRO et 

al., 2015). 

Assim, tendo em vista que a violência psicológica 

antecede outras formas de violência, e que a mesma ainda se 

mantém às margens do patriarcado como algo normal das 

relações afetivas, levando à consequências para a saúde da 

mulher; é válido refletir acerca da violência psicológica e suas 

vertentes no impacto à saúde da mulher.  

Nesse contexto, o estudo objetiva refletir sobre o impacto 

da violência psicológica para a saúde da mulher.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de um estudo narrativo e descritivo do tipo 

análise crítico-reflexiva, baseado em artigos científicos que 

versam da violência psicológica contra a mulher.  

Os artigos foram obtidos a partir de uma revisão narrativa 

da literatura com os seguintes descritores: Violência por 

parceiro íntimo, Saúde da mulher e Mulher, intercalados com o 

operador booleando “AND”, através da Biblioteca Virtual da 

Saúde nas seguintes bases de dados: Base de dados da 

enfermagem e Literatura latino-americana e do caribe em 

ciências da saúde, durante o período de julho a setembro de 

2018. 

Os descritores foram combinados separadamente para 

ampliar o escopo de artigos, como descrito a seguir: Violência 

por parceiro íntimo AND Saúde da Mulher; Violência por 

parceiro íntimo AND mulher”, e “Violência por parceiro íntimo 

AND Saúde da Mulher AND mulher”. As combinações 

resultaram em 30 trabalhos, dos quais incluíram-se apenas os 

que tratavam da violência psicológica praticada pela parceiro 

contra a mulher de forma isolada ou conjunta com as demais 

formas de violência, o que diz respeito a 16 artigos que 

passaram pelos critérios de exclusão. 

Os critérios de exclusão foram: monografias, trabalhos 

não disponíveis na íntegra, repetidos e duplicados, resultando 

em 12 para compor a redação final, os quais foram lidos na 

íntegra e confrontados com a literatura pertinente. A partir da 

análise emergiram três categorias: Invisibilidade da violência 

contra a mulher, manifestações da violência psicológica e 

repercussões da violência psicológica para a saúde da mulher. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Invisibilidade da violência contra a mulher 

Inicialmente, é importante esclarecer que a violência 

praticada contra as mulheres está socialmente construída, 

tendo em vista o espaço social de dominação masculina e 

submissão feminina criada pelo sistema patriarcal e pelas 

diferenças de gênero. Essa situação de desigualdade é 

reforçada em diversos sistemas sociais, como a família, a 

religião, a escola e o trabalho, impondo ao homem a detenção 

de poder sobre a mulher e contribuindo para a perpetuação da 

naturalização da violência por parceiro íntimo (LIRA; BARROS, 

2015). 

Analisando em um contexto histórico há questões 

edificadas culturalmente, na qual estabelecem os papéis sociais 

que os atores devem assumir, homem como o agressor, mulher 

subordinada à violência, em que a igualdade entre os sexos se 

exclui quando o ato de violência é efetuado como uma forma de 

evidenciar poder e domínio sobre a mulher (LIMA et al., 2016). 

A violência contra a mulher, geralmente ocorre de forma 

velada, sem que a mesma perceba, tendo em vista que o 

homem pode controlá-la sem a violência propriamente dita 

(violência física), se abstendo de alterações no seu 

comportamento, a induzindo de modos afáveis a aceitar o 

controle sobre a mesma (BILLAND; PAIVA, 2017).  

Além disso, cabe ressaltar que até mesmo no âmbito 

judicial que deveria garantir os direitos das mulheres, as 

medidas judicias configuram-se como incoerentes e ineficazes, 

reiterando a desvalorização da mulher, em detrimento da 

conservação do poder e exploração do masculino sobre as 

mulheres, o que viabiliza o conservadorismo retrógrado atuante 

sobre os corpos destas. (GOMES et al., 2018).  
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Corroborando com o exposto, alguns autores abordam 

que a violência contra a mulher pode ser explicada como um 

fenômeno multifacetado cujas raízes encontram-se arraigadas 

na desigualdade entre os sexos, embasadas nas categorias 

hierárquicas historicamente construídas que vitimizam 

mulheres e as colocam em posição de subalternidade (COSTA; 

LOPES; SOARES, 2014; GONZÁLES; BEJARANO, 2014). 

Na perspectiva da naturalização da violência contra a 

mulher, têm-se que as vítimas podem não reconhecer as 

violações, tendo em vista que o pensamento feminino, em 

grande parte, anda em acordo com os ideais do sistema 

machista e patriarcal, e dessa forma, seus atos se voltam à 

submissão diante do homem (BOURDIEU, 2014). O estudo de 

Barros e Schraiber (2017), contribui com essa premissa, ao 

expor a baixa percepção das mulheres em relação a violência 

sofrida e dos homens em relação a perpetração da violência 

contra a mulher. 

A naturalização da violência é proporcional à 

naturalização dos comportamentos masculinos que se 

configuram como masculinidade hegemômica, em que o 

homem é soberano à sua parceira. Destaca-se ainda que um 

grande problema está atrelado ao fato de que enquanto o 

feminismo busca a libertação e igualdade da mulher, o homem 

mantem-se sobre o enfoque de superioridade; o que incita a 

reflexão sobre as estratégias usadas para manutenção desse 

enfoque, as quais dizem respeito aos comportamentos 

controladores, manipuladores e humilhantes que o homem se 

vale para minar a auto-estima da mulher a tal ponto que a 

mesma se veja incapaz de desapegar de seu relacionamento 

abusivo (BRASIL, 2006; NIELSON, 2018). 
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Ao se falar em violência psicológica contra a mulher é 

imprescindível entender a expressão masculinidade tóxica 

oriunda dos Estados Unidos, como elucidação das 

consequências advindas da masculinidade hegemônica, onde 

esta é propriamente dita como definição de poder. As 

manifestações atuais da masculinidade tóxica se expressam 

pelo uso da violência, atos de agressividade, receio de expor 

sentimentos, descomprometimento em relações de afeto e 

compromisso com o “ser masculino”, o medo de ser 

considerado afeminado, entre outras características (NIELSON, 

2018).   

 A assimetria entre os gêneros está diretamente 

relacionada à distribuição desigual de poder entre o casal, 

tornando-se um preditor para situações de risco em que um dos 

envolvidos possa machucar o outro  (GONZÁLEZ, BEJARANO, 

2014). Assim, os atributos de gênero valorizam o homem em 

relação à mulher, estabelecendo assimetrias de poder dentro 

das relações que favorece o homem enquanto ser dominador, 

e assim, possível agressor (ANFLOR, 2014; COSTA; LOPES; 

SOARES, 2014; GIRALDO; BALLÉN, 2014). 

Destaca-se que muitas vezes a mulher ausenta o homem 

do papel de agressor, passando a se culpabilizar ou culpar 

alguma situação específica como desencadeadora da violência, 

à exemplo o abuso de álcool. Além disso, reforça-se ainda que 

o homem tende a minimizar o ocorrido, duvidando da 

autenticidade da queixa de sua companheira (SOUSA et al., 

2018). 

A grande problemática dentro do exposto, é que a 

maioria das mulheres, por naturalizarem a submissão, não se 

percebem em situações de violência e desrespeito aos seus 

direitos e desejos, acreditando estarem experienciando algo 
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normal nas relações entre parceiros íntimos. É como se a 

violência fosse indissociável dessas relações (COSTA; LOPES; 

SOARES, 2014). 

No que se refere à assistencia à saúde da mulher cabe 

mencionar que é resumida basicamente na saúde reprodutiva 

e em aspectos curativistas, o que explica os profissionais da 

saúde apresentarem dificuldades em intervir na violência, por 

ser um problema de cunho social. Com isso, um grande desafio 

se refere ao não reconhecimento da libertação da opressão de 

gênero como requisito para o trabalho em saúde da mulher 

(ALMEIDA; SILVA; MACHADO, 2015). 

Assim, o emprego do modelo biomédico centrado na 

doença apresenta-se como um fator que dificulta na 

identificação das mulheres que estão sendo vítima de violência, 

sendo necessário a não limitação às condutas 

hospitalocêntricas, que acabam fragmentando a assistência e 

excluindo as condutas de prevenção e promoção a saúde com 

o escopo  do cuidado e apoio integral a mulher (ARBOITE et al., 

2017). 

Dessa forma, percebe-se que mediante um sistema que 

naturaliza o poder do homem em relação à mulher, e por vezes, 

legitima condutas violentas do paceiro; a mulher não consegue 

perceber-se como vítima. Nesse contexto, da forma mais 

simbólica à forma mais palpável, a violência contra a mulher é 

naturalizada.  

 

Manifestações da violência psicológica 

Como foi possível refletir na categoria anterior, a 

violência contra a mulher é uma das formas que o poder 

masculino afirma e reforça sua potência. As formas mais 

visíveis dizem respeito à violência física e sexual, enquanto 
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aquelas formas menos detectáveis à primeira vista, como a 

psicológica e econômica, podem acabar sendo negligenciadas 

(KURTZ, 2017).  

A violência psicológica decorre quando o perpetrador 

emprega ameaças, humilhações, com o intuito de inferiorizar e 

aterrorizar a vítima. Esta se apresenta como a mais prevalente 

e a menos denunciada, posto que na maioria das vezes, não é 

realizado um diagnóstico correto e determinam apenas como 

uma predição da violência física (DUARTE et al., 2015). 

Na perspectiva do poder simbólico, cabe mencionar o 

ciúme como principal manifestação de controle e dominação 

nas relações íntimas. O ciúme, emerge como sinônimo de 

amor, mas na maioria das vezes converge para o contexto da 

violência simbólica e de gênero, tendo em vista que essa 

manifestação “respalda”, culturalmente, as diversas formas de 

violência contra a mulher (BITTAR; NAKANO, 2017).  

Vale destacar que a violência psicológica é entendida no 

contexto da violência simbólica, tendo em vista que a mesma 

não é palpável como as demais tipologias. Ela é compreendida 

como qualquer conduta que cause ou vise causar dano à 

autoestima, à identidade e ao desenvolvimento da pessoa. 

Pode ser impetrada mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância e perseguição, 

insulto, chantagem, dentre outras. (BRASIL, 2006; GONZÁLES; 

BEJARANO, 2014).  

Nota-se que na maior parte dos casos a violência 

psicológica precede a agressão física, sendo uma vez praticada 

e suportada pela vitima, posteriormente, pode se tornar 

permanente. Assim, percebe-se esta, como a forma mais 

subjetiva e, por essa razão, difícil de identificá-la, apresentando 
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marcas manifestadas na sua saúde corporal e psíquica 

(ABREU; JUNIOR, 2018). 

A violência psicológica se mostra multifacetada, uma vez 

que possui uma gama de manifestações. O parceiro íntimo 

pode violentar psicologicamente através da desvalorização da 

mulher; do isolamento da vítima perante amigos e familiares; da 

ridicularização e exploração; da negligência; da privação 

arbitrária da liberdade, do confinamento doméstico; das críticas 

pelo desempenho sexual; da omissão de carinho; da negação 

de atenção; da supervisão constante; e de ameaças, 

intimidações e manipulações, impedindo a vítima de trabalhar, 

estudar, cuidar da aparência pessoal, bem como gerenciar o 

próprio dinheiro (NETTO et al., 2015). 

No momento na qual o homem que outrora era 

incumbido à manutenção e provedor do lar, quando se vê 

pleiteando o mercado de trabalho com a mulher que antes era 

ditada apenas a cuidar da casa, dos filhos e a zelar a imagem 

do marido, sente-se insatisfeito e inferior à mulher decorrente 

da redefinição dos papéis, começando a empregar mecanismos 

para desqualificar a atuação da companheira, não lidando como 

empoderamento e a ocupação de um papel que no seu 

imaginário deveria ser dele (SIQUEIRA; ROCHA, 2019). 

Mediante a multidimensionalidade da violência 

psicológica e de suas manifestações, cabe refletir sobre a 

atuação dos profissionais de saúde frente a sua apresentação. 

Por se tratar de um problema social que é invisibilizado pela 

mulher e sociedade em geral, a sua identificação no setor saúde 

torna-se complicada. Além disso, a formação em saúde focada 

de forma limitante aos aspectos biologizantes e reprodutivos da 

saúde da mulher, contribui para que a assistência à vítima seja 
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fragmentada e pouco resolutiva (VISETIN et al., 2015; 

CORDEIRO et al., 2015). 

Ainda com relação ao setor saúde, vale destacar a 

notificação compulsória que deve ser realizada mediante 

suspeição ou confirmação de um caso de violência contra a 

mulher, podendo ser realizada a partir do conhecimento das 

formas de manifestações. Embora seja preconizada e muito 

importante para a elaboração de políticas públicas eficazes, a 

notificação compulsória na maioria das vezes não é realizada, 

corroborando ainda mais para a invisibilidade e subnotificação 

dos casos (VISETIN et al., 2015). 

A subnotificação da violência contra a mulher é um 

problema atrelado ao déficit de conhecimento dos profissionais 

de saúde, que a percebem, muitas vezes erroneamente como 

denúncia. Além disso, a complexidade da ficha de notificação e 

a falta de tempo dos profissionais culminam no não 

preenchimento da ficha e banalização dessa ação (GARBIN et 

al., 2015). 

Essas e outras situações favorecem a não subnotificação 

da violência psicológica, pois os agressores coagem o 

silenciamento de tais atos pelas vitimas, uma vez que as 

mesmas preferem não efetuar as denúncias, logo 

impossibilitam a aplicação da lei (CRUZ et al., 2019). 

A notificação é obrigatória, representando uma 

estratégia primordial para a vigilância em saúde resguardada 

pela Portaria nº 104 de 25 de janeiro de 2011 que amplia a 

visibilidade dos casos de violência servindo de base para o 

planejamento de políticas públicas e assistência à atenção 

integral às vítimas (DELZIOVO et al., 2018). 

No entanto, vale destacar que há uma grande lacuna 

entre as políticas públicas de saúde para a violência contra as 
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mulheres no nível federal e sua aplicação prática nos níveis 

local/descentralizado, o que leva a insegurança dos 

profissionais e mulheres (SIGNORELLI; TAFT; PEREIRA, 

2016). 

 

Repersussões da violência psicológica para a saúde da 

mulher 

A violência psicológica precede ou ocorre conjunta as 

demais tipologias de violência, podendo acarretar desde 

agravos à saúde da mulher até o ato do feminicídio 

(ALCÂNTARA et al., 2018). 

Esta acarreta traumas e lesões, trazendo repercussões 

imediatas e tardias na esfera biopsicossocial da mulher, 

manifestando-se mediante doenças psíquicas comprometendo 

as aptidões mentais, podendo ter caráter duradouro e 

irreversível (BARBOSA, 2018). 

Corroborando, Netto et al., (2014) afirmam que a 

violência ocasiona distúrbios físico, psicológico e emocional, 

interferindo na integralidade da saúde da mulher de forma 

degradante, agressiva e destruidora, bem como afetando sua 

independência. 

Dessa forma, a violência por parceiro íntimo pode 

produzir impacto significativo para a vítima, resultando em 

danos diversos, em curto e em longo prazo, tais como: 

perturbações emocionais, baixa autoestima, depressão, raiva, 

ansiedade, ideação suicida, insucesso escolar, consumo de 

substâncias, disfunções de comportamento alimentar, estresse 

pós-traumático e comportamentos sexuais de risco 

(CARIDADE; SAAVEDRA; MACHADO, 2012; OLIVEIRA et al., 

2016). 
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Ratificando, Giraldo e Ballén (2014), apresentam que a 

violência verbal empregada para concretizar o abuso 

psicológico, gera graves danos às mulheres, tendo em vista que 

o parceiro se vale de palavras ou frases desqualificadoras para 

desprezá-la. Essa depreciação apresenta efeito controlador e 

manipulador sobre as mulheres, efetivando-se, assim, a 

violência psicológica.   

O abuso psicológico mantém a vítima amedrontada 

mediante possíveis agressões físicas (GIRALDO; BALLÉN, 

2014). Além disso, esse tipo de violação se manifesta também 

através da coerção sexual, tendo em vista o que Netto et al. 

(2015) abordam em seu estudo, no qual as mulheres cediam a 

relação sexual não por livre arbítrio, mas por medo de se negar 

ao ato, devido às ameaças e intimidações dos parceiros. 

As vítimas de violência podem manifestar repercussões 

físicas, porém a prevalência são os danos psicológicos como: 

medo, ansiedade, sintomas depressivos, além de risco para o 

suicídio. A agressão psicológica mostra-se como a mais 

presente nos relacionamentos, com desqualificação da mulher, 

evidenciando a subordinação e submissão  da mesma nas 

relações (COLOSSI et al., 2015). 

Netto et al. (2014) trazem relatos que esta se apresenta 

como a pior entre os demais tipos, tendo em vista a sensação 

de incapacidade e impotência que a vítima experiência; além da 

existência da baixa autoestima, o que torna a vítima menos 

segura de seu valor. 

Dessa forma, os efeitos da violência conjugal se dão em 

função da sua recorrência, ocasionando traumas psíquicos de 

moderada ou grave intensidade, assim como a Síndrome do 

Estresse Pós-traumático (SILVA et al., 2017). 
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Mediante a fragilização da mulher diante dessa situação, 

cabe discutir a participação da família como uma rede de apoio, 

e ao mesmo tempo torna a vítima submissa ao agressor, por 

através de ameaças ou previsões. Assim, as mulheres 

externalizam o medo de que o companheiro faça mal a algum 

familiar (NETTO et al., 2014). Corroborando, o estudo de Silva 

et al. (2017), evidenciam que a principal forma de agressão 

notificada é a ameaça, o que coloca a vítima em uma situação 

insustentável de medo constante, seja por si ou por outrem. 

Mediante as diversas repercussões na saúde da mulher 

é importante discutir sobre ações integrais que visem a 

promoção da saúde da vítima, através da prevenção, 

identificação precoce e manejo da violência. Nesta perspectiva, 

a atenção às vítimas de violência requer ações em rede 

intrasetorial (Atenção Primária a Saúde, Núcleos de Apoio a 

Saúde da familia – NASF, e de prevenção das violências e 

promoção da Saúde- NUPREVS, e serviços de atenção 

especializada) e intersetorial (demais orgãos e instituiçoes 

envoltos no assunto – assistência social, sistema de justiça e 

segurança, entre outros) de forma integrada. Este atendimento 

em rede necessita ser articulado com conhecimento e 

reconhecimento dos serviços, para assegurar o acolhimento, a 

assistência e os encaminhamentos que se instituírem como 

necessários tencionando o desenvolvimento de estratégias 

efetivas de prevenção de violência (OLIVEIRA; DELZIOVO; 

LACERDA, 2015).  

No entanto, nota-se uma limitação dos profissionais de 

saúde relacionada à falta de conhecimento quanto a alta 

prevalência da violência contra a mulher praticada pelo parceiro 

íntimo, acarretando dificuldade na reflexão desse problema 

(ALMEIDA; SILVA; MACHADO, 2014; HASSE E VIEIRA 2014). 
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Esse desconhecimento mantém relação de causa e efeito com 

a subnotificação dos dados; além do déficit de abordagem na 

graduação e silenciamento da vítima serem fatores 

contribuintes para essa dificuldade (VISETIN et al., 2015; SILVA 

et al., 2017). 

Vale destacar que a luta pela igualdade de gênero e suas 

transformações configuram meios possíveis, através da 

educação em sexualidade numa perspectiva social, ao se 

reconhecer como necessidade a compreensão e construção de 

reflexões sobre os lugares sociais de homens e mulheres; 

levando à (des)construção de preceitos arraigados na 

sociedade que limitam a mulher como ser inferior e exaltam o 

homem como detentor do poder (MEDRADO; NASCIMENTO; 

LYRA, 2019). 

Tendo em vista a identificação das diversas formas de 

perpetração e manifestações da violência psicológica por 

parceiro íntimo, mesmo com a grande invisibilidade dessa 

tipologia de violência, há que se pontuar a respeito da 

promoção da saúde para a mulher que sofre esse tipo de 

violação. 

 

CONCLUSÕES  

 

As reflexões viabilizaram o entendimento acerca da 

violência psicológica como a tipologia de violência mais cruel, 

tendo em vista que a mesma se apresenta de forma velada e 

invisibilizada à percepção da vítima e sociedade. Os estudos 

que permitiram a reflexão, abordam vertentes robustas da 

causalidade da violência psicológica, em que se encontram 

arraigadas no sistema machista, e portanto, são naturalizadas 

mediante a construção cultural de que o homem deve exercer 
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poder em relação à mulher e a mesma deve se submter as mais 

diversas situações para manter o seu relacionamento. 

À medida que se entende sobre a invisibilidade da 

violência psicológica, na qual a mulher não se reconhece como 

vítima; também compreende-se que quando a mulher visualiza 

a violência como danoso, a mesma tende a se auto-silenciar e 

mover esforços para mudar situações que a levem a sofrer tal 

violência. Isso ocorre porque a mulher se imagina como culpada 

bem como a sociedade impõe a responsabilidade da mulher 

manter seu relacionamento como sendo um papel 

primordialmente feminino.  

Deesa forma, reconhece-se que a violência psicológica 

é uma forma do homem destruir a auto-estima da mulher e 

minar suas relações sociais, através de comportamentos 

controladores e manipuladores que encarceram a mulher 

dentro de seus próprios sentimentos. Além disso, reitera-se que 

esse tipo de violência representa uma violência simbólica, e se 

inicia em pequenos atos mascarados de cuidado e amor, que 

vão se intensificando insidiosamente e culminam em 

consequências altamente negativas para a saúde da mulher, 

principalmente à nível emocional. 

Apesar das consequências para a saúde da mulher, o 

cuidado voltado a vítima de violência psicológica não ocorre de 

forma integralizada. Isso se deve ao fato da formação e atenção 

à saúde da mulher estar voltada aos aspectos curativistas e 

reprodutivos, bem como pela formação social do enfermeiro 

enquanto pessoa da comunidade cercada pelos preceitos 

patriarcais que refletem diretamente no não reconhecimento da 

vítima e no desconhecimento sobre o manejo da mesma.  

Reconhece-se a necessidade de estratégias que tornem 

os profissionais de saúde capacitados para intervir no manejo 
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da vítima de violência psicológica e prevenção das demais 

formas de violência contra a mulher que são precedidas pelo 

abuso psicológico. 

 Nesse sentido, a educação permanente seria uma 

estratégia, que a nível do setor saúde, impactaria na 

responsabilização dos profissionais de saúde como agentes do 

cuidado a todas as situações que comprometam a qualidade de 

vida da mulher; através da desconstrução de preceitos sociais 

e empoderamento para a promoção da autonomia feminina.  

E a nível intersetorial, vale ressaltar que ações 

educativas dentro das escolas com professores e alunos é de 

grande valia para sensibilizar a população sobre o dever 

enquanto cidadões de prevenir a violência desde os seus mais 

invisíveis atos. 
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RESUMO: Com um nascimento prematuro, muitas expectativas 
e sonhos são quebrados e interrompidos, mudando 
completamente a dinâmica e saúde mental da família, 
sobretudo a mãe. Por isso, este estudo objetivou analisar a 
vivência materna no ambiente da UTI Neonatal, assim como 
suas principais impressões e a permanência da insegurança 
neste ambiente, além da assistência de enfermagem 
direcionado para as mães. Para isso, realizou-se uma pesquisa 
no Portal de Periódicos da CAPES com um universo de 267 
documentos utilizando-se os seguintes termos: prematurity and 
parenting; parenting and intensive care units; prematurity and 
nursing care; mother-child relations and Intensive care units, 
neonatal; e intensive care units, neonatal and parenting. 
Utilizando-se dos critérios de inclusão e exclusão, utilizou-se 
para o presente estudo 8 artigos completos redigidos nas 
línguas portuguesa e inglesa. Após a leitura dos artigos, foram 
levantados três eixos temáticos: a visão das mães acerca da 
prematuridade, o (hostil) ambiente da UTIN, a assistência do 
corpo de Enfermagem para o binômio mãe-filho. Os resultados 
mostraram que as mães de prematuros enfrentam desafios 
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quanto as suas próprias visões dos filhos prematuros, 
acrescendo o fato de estarem em uma UTI Neonatal, um 
ambiente naturalmente estressante. Por isso, é necessária 
ações e uma verdadeira assistência de enfermagem que 
abarque a família inteira, não se restringido apenas a criança. 
Palavras-chave: Prematuridade. Assistência de Enfermagem. 
Relações mãe-filho. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Quando uma mulher engravida, surgem muitas 

expectativas e desenvolvimento de um imaginário quanto ao 

nascimento, características e aparência do seu filho. 

Certamente, todas as mulheres idealizam uma gravidez sem 

intercorrências, um parto em que seus desejos serão 

respeitados, e, claro, levar o seu filho para casa após, em 

poucos dias, mãe e bebê receberem alta, bem e saudáveis. 

Mas, muitas vezes, as fantasias maternas não se realizam e 

sua gravidez precisa ser interrompida. Com isso, nascem filhos 

prematuros que, muitas vezes precisam de cuidados especiais.  

Uma criança é considerada prematura quando nasce 

com menos de 37 semanas de gestação (ZUGAIB, 2016), e, 

com o nascimento prematuro, a estadia na UTI Neonatal se 

torna uma consequência provável.  Apesar das UTI 

especializadas em neonatologia tornarem cada vez mais 

possível a sobrevivência de prematuros extremos saudáveis, a 

estadia no local traz um sentimento de incertezas e medo. 

Apesar de toda importância intrínseca ao local, vários agravos 

provocados por ele precisam ser analisados não apenas do 

ponto de vista do bebê, mas também, sob o olhar materno, que 

vive, junto do RN, momentos de angústia e espera, atrelados a 

esperança de poder evadir-se daquele ambiente.  
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O nascimento prematuro tem sido um evento frequente 

em nosso meio, ocasionado por fatores diversos e 

característico do estilo de vida da sociedade atual. Diante de 

evento tão traumático como um nascimento antecipado, a 

dinâmica de uma família pode mudar drasticamente, e, a partir 

disso, a relação mãe-filho pode ser determinada. Em paralelo e 

estimulado por este fato, surge a necessidade dos serviços e 

especialmente dos profissionais se prepararem para atender a 

este público específico, o binômio mãe-filho.  

Quando inserida em um ambiente desconhecido, cheio 

de aparatos tecnológicos e impessoal, a mãe se sente 

descaracterizada e posta em um verdadeiro jogo de poder. 

Neste jogo, a mulher sente que perde em todos momentos, já 

que, diante da equipe de saúde da UTI, é dita como mera 

visitante do seu filho, não podendo tocá-lo ou senti-lo 

(CUSTÓDIO et. al., 2016).  

Quando posta neste ambiente desconhecido, ela se 

depara com uma linguagem técnica e difícil de ser 

compreendida, tornando menos palpável o entendimento do 

real quadro clínico do seu filho. Somado à falta de 

entendimento, o seu filho está envolto em aparatos tecnológicos 

como incubadora, e foi submetido a procedimentos médicos tais 

quais sondagens e acessos venosos que a distanciam da mãe 

não fisicamente como psicologicamente. Esse distanciamento 

a fazem sentir menos mãe e menos capaz que as demais que 

a rodeiam no seu círculo social, trazendo assim o sentimento 

de ansiedade e constante culpa (BASEGGIO et. al., 2017).  

Por isso, é imprescindível o apoio e a assistência do 

equipe multidisciplinar que atua no âmbito da UTI Neonatal para 

esta mãe, acolhendo-a em suas dificuldades e prepará-la para 

o momento de alta, quando não mais contará com assistência 
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técnica e especializada para seu filho, que muitas vezes 

precisará de cuidados especiais por período variado de tempo 

(ESTEVAM; SILVA, 2016). 

Por fim, o presente estudo tem como objetivo pontuar as 

principais informações acerca das experiências e impressões 

das mães sobre o ambiente da UTI Neonatal e a prematuridade 

descritas na literatura, mostrando, assim, a assistência da 

equipe de enfermagem para estas mães e o que o ambiente da 

UTI Neonatal representa para elas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o presente estudo, realizou-se uma revisão 

integrativa com abordagem qualitativa para investigar e 

identificar os estudos já existentes acerca dos sentimentos que 

permeiam uma mãe de um recém-nascido pré termo no âmbito 

da UTI neonatal.  

Para Ercole, Melo e Alcoforado (2014), a revisão 

integrativa consiste em um método de pesquisa rígida e 

ordenada, em que o pesquisador poderá reunir informações 

consideradas essenciais e conceituais, elaborando, assim, a 

constituição de conceitos ou teorias.  

Para a construção de uma revisão integrativa, necessita-

se de seis etapas, sendo elas: 1. Identificação do tema e 

seleção da questão de pesquisa; 2. estabelecimento dos 

critérios de exclusão e inclusão; 3. identificação dos estudos 

selecionados e pré selecionados; 4. categorização dos estudos 

selecionados; 5. análise e interpretação dos resultados; 6. 

apresentação da revisão ou síntese do conhecimento 

(ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).   
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Para a realização da seguinte pesquisa foi-se utilizado a 

plataforma de periódicos da CAPES devido a sua grande 

importância no meio de pesquisas acadêmicas. Para a seleção 

dos documentos utilizados para a pesquisa, os seguintes 

termos foram usados:  

1. Prematurity AND parenting  

2. Parenting AND intensive care units  

3. Prematurity AND nursing care 

4. Mother-child relations AND Intensive care units, neonatal  

5. Intensive Care units, neonatal AND parenting 

 

No site, foi-se utilizada a busca avançada de periódicos, 

com as seleções “no título” e “contém” antecedendo a busca 

pelos termos escolhidos. A coleta de dados se deu entre os dias 

23 de setembro e 20 de outubro de 2019. Foram adotados como 

critérios de inclusão: publicados em qualquer idioma, entre os 

anos de 2014 e 2019, em forma de artigos. Como critérios de 

exclusão: patentes, citações, monografias, teses, livros, artigos 

incompletos ou repetidos, bem como os que não apresentavam 

relação com os objetivos desta pesquisa. 
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Figura 1. fluxograma da revisão. 

 

 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No seguinte quadro estão pontuados os artigos 

escolhidos para o presente estudo, assim como seus objetivos 

e a similaridade com a pesquisa desenvolvida: 

 

Quadro 1: distribuição e particularidades dos estudos 

selecionados. 

Identificação  Objetivos  Similaridade com 

a pesquisa 

1. GERSTEIN, 

E. D.; 

POEHLMA

NN-

Observar as 

interações mãe-

filho na 

UTINeonatal e 

O período de 

internação da 

UTIN irá influenciar 

a relação do 
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TYNAN, J.; 

CLARK, R.. 

Mother-

Child 

Interactions 

in the 

NICU: 

Relevance 

and 

Implications 

for Later 

Parenting. 

Journal Of 

Pediatric 

Psycholog

y, v. 40, n. 

1, p.33-44, 

11 ago. 

2014. 

como essas 

interações 

definiram 

características 

posteriores da mãe 

e do filho. 

binômio mãe-filho 

após a alta.  

2. DELLENMA

RK-BLOM, 

M.; 

WIGERT, 

H. Parents' 

experiences 

with 

neonatal 

home care 

following 

initial care 

Um estudo 

descritivo das 

experiências dos 

pais com o 

atendimento 

domiciliar neonatal 

após o 

atendimento inicial 

na unidade de 

terapia intensiva 

neonatal. 

O apoio da equipe 

de saúde no 

período de 

internação 

influenciará nos 

cuidados 

domiciliares pós 

alta. 
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in the 

neonatal 

intensive 

care unit: a 

phenomeno

logical 

hermeneuti

cal 

interview 

study. 

Journal Of 

Advanced 

Nursing, v. 

70, n. 3, 

p.575-586, 

22 jul. 

2013.  

3. CARMONA, 

E. V. et al. 

Percepção 

materna 

quanto aos 

filhos 

recém-

nascidos 

hospitalizad

os. Revista 

Brasileira 

de 

Enfermage

Verificar a 

percepção das 

mães quanto aos 

filhos recém-

nascidos 

hospitalizados.  

O enfermeiro 

precisa atuar 

individualmente 

com as mães que 

têm percepção 

negativa sobre 

seus filhos.  
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m, v. 67, n. 

5, p.788-

793, out. 

2014. 

4. VERONEZ, 

M. et al. 

Vivência de 

mães de 

bebês 

prematuros 

do 

nascimento 

a alta: 

notas de 

diários de 

campo. 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermage

m, v. 38, n. 

2, p.1-8, 

2017. 

Descrever o 

processo de 

construção do 

cuidar materno 

mediado pelo 

enfermeiro durante 

o período de 

internação e alta 

de bebês 

prematuros. 

A mãe, ao se ver 

com um filho pré-

termo, se sente 

impotente diante 

da nova situação, 

e, por isso, um 

bom 

relacionamento 

com a equipe de 

enfermagem é 

imprescindível 

para melhor 

estadia da família 

da UTIN. 

5. IONIO, C. 

et al. Stress 

and feelings 

in mothers 

and fathers 

in NICU: 

identifying 

risk factors 

Explorar os níveis 

de estresse e 

sentimentos 

negativos dos pais 

após o nascimento 

prematuro e 

identificar os 

fatores de risco 

A permanência da 

criança na UTIN 

pode 

desencadear, nos 

pais, um processo 

de estresse 

extremo e 
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for early 

intervention

s. Primary 

Health 

Care 

Research 

& 

Developme

nt, v. 20, 

p.1-7, 2019. 

relacionados ao 

estresse e 

sentimentos 

negativos dos pais 

durante a 

permanência na 

unidade de terapia 

intensiva neonatal 

(UTIN) de seus 

filhos. 

sentimentos 

negativos.  

6. HARRIS, G. 

M. Family-

Centered 

Rounds in 

the 

Neonatal 

Intensive 

Care Unit. 

Nursing 

For 

Women's 

Health, v. 

18, n. 1, 

p.18-27, 

fev. 2014. 

Apoiar a 

significância das 

relações de 

cuidado 

relacionadas aos 

princípios de 

cuidado centrado 

na família na UTIN 

e explorar as 

evidências que 

dão suporte às 

rondas pediátricas 

centradas na 

família. 

Em situações em 

que os pais são 

ativamente 

incluídos nas 

discussões acerca 

da situação de 

seus filhos, eles se 

sentem mais 

seguros e 

envolvidos em sua 

situação e 

cuidado.  

7. SPINELLI, 

M. et al. ‘I 

still have 

difficulties 

feeling like 

Analisar a 

experiência da 

transição para a 

maternidade de 

mães de bebês 

Com o acontecido 

do nascimento 

prematuro, recai 

sobre a mãe um 

sentimento de 
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a mother’: 

The 

transition to 

motherhood 

of preterm 

infants 

mothers. 

Psycholog

y & Health, 

v. 31, n. 2, 

p.184-204, 

8 out. 2015. 

prematuros, 

enquadrando-a na 

teoria de transição 

de Stern para a 

maternidade. 

distanciamento, 

fracasso e medo.  

8. DÜR, M. et 

al. Clinical 

relevance 

of activities 

meaningful 

to parents 

of preterm 

infants with 

very low 

birth weight: 

A focus 

group 

study. Plos 

One, v. 13, 

n. 8, p.1-12, 

28 ago. 

2018. 

Explorar 

atividades 

significativas de 

pais de recém-

nascidos 

prematuros com 

muito baixo peso, 

com o objetivo de 

aprofundar a 

compreensão de 

sua relevância 

clínica e promover 

sua consideração 

na prática clínica e 

na pesquisa de 

terapia intensiva 

neonatal. 

A enfermagem, 

quando preparada 

para dar 

assistência aos 

pais no contexto 

da UTIN, realiza 

um processo de 

empoderamento 

dos pais no 

cuidado dos seus 

filhos.  

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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Ao final da coleta de dados, pôde-se verificar que a maioria 

dos artigos (75%) são na língua inglesa e publicados no ano de 

2014 (37,5%). De acordo com o conteúdo dos artigos 

selecionados, foram destacadas as seguintes categorias 

principais: 

 

1. A visão das mães acerca da prematuridade 

2. O (hostil) ambiente da UTIN 

3. A assistência do corpo de Enfermagem para o binômio 

mãe-filho 

 

A visão das mães acerca da prematuridade 

 

Nos quatro estudos selecionados (3, 4, 5 e 7), são 

pontuadas as principais percepções que as mães têm acerca 

do nascimento prematuro dos seus filhos.  

Inicialmente, o estudo 4 relata os sentimentos das mães 

diante da incerteza de um nascimento prematuro diante de uma 

internação hospitalar, trazendo sentimentos de inabilidade, 

tristeza e angústia. A mãe, então, se sente frustrada, pois seus 

diversos sonhos foram destruídos, o que a faz se sentir sem 

respostas e rodeada de sentimentos negativos sobre si mesmo 

e sobre o futuro da sua família.  

Além disso, nos estudos 4 e 7 muitas mães relataram os 

sentimentos negativos acerca da primeira vez em que viram 

seus filhos, principalmente em razão dos seus baixos pesos, 

dando a eles uma aparência de fragilidade, além dos aparatos 

tecnológicos que usualmente estão conectados a esses 

neonatos. Nesse momento, a família se questiona acerca das 
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reais chances de vida dos seus filhos. Esses questionamentos 

e sentimentos negativos podem levar a família a um processo 

de adoecimento mental e consequente afastamento físico e 

psicológico dos pais, levando a sentimentos de desesperança 

e diminuição das visitas ao neonato no hospital, principalmente 

por parte das primíparas. 

No estudo 5, por sua vez, é pontuado que as mães que 

mais sentem o impacto de um nascimento prematuro são as 

mais jovens, provavelmente em razão da falta de conhecimento 

acerca um cuidado de um neonato e a inexperiência frente às 

adversidades da vida. Além do impacto as mães mais jovens 

também têm uma percepção mais negativa acerca do estado 

clínico dos seus filhos, fato também citado e atestado no estudo 

3.  

O estudo 3, então, mostra que as mães que têm uma 

percepção mais negativa sobre os seus filhos têm alguma 

dificuldade ou questão a esclarecer sobre os seus cuidados 

intra hospitalares, provando assim, a necessidade de uma 

maior assistência médica e de enfermagem para o seu filho, 

além de maiores esclarecimentos e apoio para essas mães.  

No estudo 7, por fim, muitas mães relataram que se 

sentem privadas da real experiência da maternidade diante do 

nascimento prematuro e da internação hospitalar, muitas vezes 

prolongada. Além disso, elas se sentem frustradas pois não 

puderam ter a experiência de parto que sempre sonharam: 

respeitoso e amoroso. Além disso, elas se sentem sem poder 

algum diante dos seus filhos, pois não podem tomar decisão 

acerca de suas vidas, função essa reservada aos profissionais 

presentes no hospital. Por isso, se encontram ansiosas para o 

momento da alta hospitalar para, então, começarem a 

desempenhar os seus reais papéis na maternidade.   
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Nesta categoria, é importante se refletir acerca da 

necessidade de validação dos sentimentos das mães por parte 

dos profissionais que lidam com essa família. Elas são 

mulheres que se veem afastadas das suas famílias, dos seus 

lares, dos seus amigos e trabalhos, e, por isso, se sentem 

apagadas como mulheres atuantes na sociedade. Por isso, é 

necessário um trabalho de autonomia destas mães para uma 

estadia hospitalar e pós hospitalar mais facilitada.  

 

O (hostil) ambiente da UTIN 

 

Para descrição do item supracitado, foram escolhidos os 

artigos 2, 4, 5 e 8. Sob diferentes visões, todos versam sobre a 

vivência familiar durante a internação na UTIN. 

No artigo 4, é discutido as vivências das mães durante a 

internação, que foram registradas em diários que as próprias 

preenchiam no momento que elas sentiam que havia 

necessidade de se registrar algo. Nos relatos disponibilizados 

no estudo, é notório que a insegurança perpassa por todas as 

fases vividas por estas famílias.  

Sabemos que o ambiente hospitalar, sobretudo a área 

da UTI, seja ela adulta ou pediátrica, pode ser um ambiente que 

gere diversos choques emocionais. São diversos 

equipamentos, que em sua maioria emitem sons que o leigo 

não tem o conhecimento para decifrar se indicam perigo ou se 

são usuais. Diante da carga emocional que é intrínseca ao 

momento, é fácil concluir que tanto estresse sonoro, 

potencialize o sentimento de aflição que é tão comum para 

quem precise frequentar estes ambientes. Neste ambiente tão 

impessoal, o artigo 2, por sua vez, irá discutir como um 
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processo de internação neonatal também pode ser responsável 

por uma menor vínculo entre mãe-filho. 

Ainda cerca do estado psicológico dos pais, o artigo 5 

discute, entre outros temas, sobre as consequências da 

separação física de seus bebês. É preciso sensibilidade para se 

entender que tais crianças foram geradas e idealizadas para, 

após o parto, irem para casa, saudáveis e sob o cuidados de 

seus familiares. Diante da rotina imposta pela UTIN, a realidade 

se torna muito distante da expectativa. De acordo com o artigo, 

o sentimento de impotência aumenta mais ainda os sentimentos 

negativos. 

O artigo 8, por fim, pontua o medo e incerteza presentes 

na maioria dos pais quando no ambiente da UTI: não sabem se 

podem tocar ou ter qualquer outra participação no cuidado do 

seu filho. Participando, então, de algum processo de 

encorajamento, eles poderão criar uma maior maturidade no 

cuidado do seu filho, podendo, então, participar nos cuidados 

de higiene e posicionamento, por exemplo. 

 

A assistência do corpo de Enfermagem para o binômio 

mãe-filho  

 

Para esta categoria foram escolhidos os artigos de 

número 2, 3, 4, 6 e 7, que pontuam e conceituam a importância 

da assistência de enfermagem direcionado para as mães e para 

os bebês, em sua maioria sob a ótica materna.  

Primeiramente, o artigo 3, 4 e 6 pontuam a chegada 

desta família à UTIN como um momento delicado e sensível, e 

por isso, a equipe deverá ter um cuidado especial para tornar o 

espaço um pouco menos assustador, tornando-se, assim um 

elo na conexão mãe-filho, além de assumir um papel de 
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professor e guardião, sempre sensível nas palavras e ações, 

sabendo que uma relação profissional-mãe pode até diminuir 

suas visitas ao filho no ambiente hospitalar.  

Apesar do possível (e muitas vezes, mínimo) cuidado da 

enfermagem para com essa família, muitas vezes não é o 

suficiente para deixar a mãe mais confortável. O artigo 7, por 

exemplo, demonstra que muitas mães se sentem intimidadas 

pelo papel da enfermagem, acreditando que não existe espaço 

para o cuidado maternal quando há pessoas que “conseguem 

fazer melhor”. Além disso, elas encontram dificuldades, já que, 

por haver diferentes equipes, cada uma lhes orientam de modo 

diferente quanto ao cuidado com seu filho, aumentando sua 

insegurança, que sempre já é tão presente neste período.  

Por fim, o artigo 2 relata uma experiência de visitas da 

equipe de enfermagem à famílias que tiveram seus filhos 

internados na UTI Neonatal em um período de seis meses após 

a alta hospitalar. Nesse período de cuidados domiciliares, as 

mães puderam relatar que se sentiam como meras visitantes 

dos seus filhos ou como corpos que apenas serviram para 

trazer a criança ao mundo, já que sentiam que não importância 

nesse momento. Já recebendo a visita dos enfermeiros, elas se 

sentiram acolhidas e com sua importância reconhecida como 

verdadeiro e definitivo cuidador da criança.  

Com isso, é deixado claro a importância da assistência 

de enfermagem não apenas para o neonato, mas também para 

as mães. Os profissionais, em sua mais singela palavra, ação 

ou apoio, podem se tornar obstáculo ou ponte para os cuidados 

pós alta, além de modular sentimentos de empoderamento 

dessa mãe, que frequentemente pode se sentir incapaz e 

solitária nessa empreitada. 
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CONCLUSÕES  

 

A internação de um filho na UTI Neonatal decorrente de 

um nascimento prematuro, é, sem dúvidas, um marco e uma 

transição na vida de uma família. Uma gravidez que, muitas 

vezes, decorria sem demais intercorrências, é interrompida, e, 

por isso, muitas dúvidas e tristezas nascem a partir desse fato. 

Contribuindo com isso, o ambiente da UTIN é frequentemente 

estressante, com máquinas sonoras, intercorrências, 

ambientes claros e conversas, aumentando o estresse do 

neonato e da família.  

As mães, então, ao se depararem com essa nova 

realidade, além de terem muitas dúvidas quanto ao quadro 

clínico dos seus filhos, muitas vezes encontram um corpo de 

enfermagem que não sana suas dúvidas ou não a incluem nos 

cuidados básicos dos seus filhos. Por isso, essas mulheres não 

conseguem se sentir responsáveis pelos seus próprios filhos e 

criam uma distância emocional com eles.  

Para minimização deste problema, é necessário um 

corpo de enfermagem mais sensível para a família, não 

restringindo seus cuidados apenas para os neonatos 

internados. Com uma assistência que abarca toda a família, ela 

será mais integrada entre si, a mãe se tornará mais segura 

quanto à situação do seu filho no hospital e também quanto aos 

cuidados pós alta, que provavelmente exigirão muito da mãe, 

tanto fisicamente quanto psicologicamente. 
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RESUMO: A vaginose bacteriana (VB) é a infecção vaginal 
mais comum em mulheres com idades reprodutivas entre 15 e 
44 anos. É comumente associada a problemas obstétricos e 
ginecológicos e ao aumento do risco de infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs). Diante disso, o presente trabalho teve 
como objetivo abordar os principais aspectos relacionados ao 
quadro de vaginose bacteriana, destacando o seu principal 
agente etiológico, formas de diagnóstico e tratamento, assim 
como os problemas associados à VB na gestação. A pesquisa 
corresponde a uma revisão bibliográfica integrativa, na qual as 
bases de dados do MEDLINE/PUBMED, LILACS, SCIELO e 
BVS foram consultadas para o levantamento de artigos 
científicos, compreendidos no período de 2014 a 2019. A 
vaginose bacteriana é caracterizada por alteração na 
microecologia vaginal, na qual a flora normal, geralmente 
constituída por lactobacilos, é substituída por uma flora mista 
predominantemente anaeróbia. Esse tipo de infecção possui 
como principal agente a Gardnerella vaginalis. Vale destacar 
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que, aproximadamente 50% das pacientes com vaginose 
bacteriana identificada, são assintomáticas. Em casos 
sintomáticos, é verificado principalmente odor (referido como 
odor de peixe) e prurido vulvar, sendo menos frequentes 
sintomas irritativos, como a queima vaginal, disúria e 
dispareunia. O tratamento geralmente é feito com o uso de 
antibióticos, como o metronidazol. 
Palavras-chave: Infecção vaginal. Lactobacilos. Flora mista. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A vagina é constituída fisiologicamente por muco 

cervical, células vaginais esfoliadas, transudado, secreção das 

glândulas de Batholin, leucócitos e microrganismos da flora 

vaginal, apresentando muco de coloração branca ou 

transparente, volume variável e pH ácido (em torno de 3.8 a 

4.5). O epitélio vaginal é receptivo ao estímulo estrogênico e 

progestagênico, de modo que nos períodos de aumento dos 

níveis destes hormônios (puberdade e gestação), ocorre 

proliferação epitelial que fornece o glicogênio necessário para 

a proliferação dos lactobacilos (PAGANOTI et al., 2015).  

O desequilíbrio da flora vaginal é caracterizado por uma 

diminuição ou ausência de lactobacilos, resultando no aumento 

do pH vaginal. Esse mecanismo é um fator importante para a 

instalação dos processos patológicos bacterianos, dentre os 

quais destaca-se a vaginose bacteriana (KRAUSS-SILVA et al., 

2014). 

Vaginose Bacteriana (VB) é caracterizada como uma 

infecção decorrente de uma alteração complexa da flora 

vaginal, com diminuição de lactobacilos e crescimento 

exacerbado de patógenos anaeróbios. Estudos comprovam 

que pacientes que apresentam quadros de VB, apresentam 
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desequilíbrio na flora vaginal, observando-se a substituição ou 

superação dos lactobacilos por uma grande quantidade de 

bactérias anaeróbias, como por exemplo Gardnerella 

vaginalis, Mobiluncus sp e Mycoplasma hominis (BAUTISTA 

et al., 2016). 

A VB é a infecção vaginal mais frequente do mundo, 

constituindo um problema de saúde pública devido à sua 

associação com a patologia obstétrica e ginecológica e o risco 

significativo de adquirir infecções sexualmente transmissíveis 

(ISTs). Em 50% dos casos, a vaginose bacteriana é 

assintomática, por isso, é importante conhecer sua frequência, 

forma de identificação e o tratamento mais adequado a esta 

condição, de modo a limitar futuras complicações, como por 

exemplo a doença inflamatória pélvica (PID), aumento das 

infecções após cirurgia ginecológica, risco de aborto 

espontâneo, parto prematuro (RODRIGUEZ et al., 2014). 

SOUZA et al. (2017), demonstram que a vaginose 

bacteriana é ultimamente a infecção mais diagnosticada na 

gestação, podendo resultar em sérios problemas obstetrícios. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo abordar 

os principais aspectos relacionados ao quadro de vaginose 

bacteriana, destacando o seu principal agente etiológico, 

formas de diagnóstico e tratamento, assim como os problemas 

associados à VB na gestação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

A pesquisa corresponde a uma revisão bibliográfica 

integrativa, na qual as bases de dados do MEDLINE/PUBMED, 

LILACS, Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e 

Biblioteca Virtual de Saúde foram consultadas para o 
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levantamento de artigos científicos publicados em periódicos 

indexados e livros, compreendidos no período de 2014 a 2019. 

Na estratégia de busca, foram utilizados os descritores: 

Vaginose Bacteriana; Infecções Cérvico Vaginais; Vaginose na 

Gestação. Entre 37 fontes encontradas, 16 foram selecionadas 

à constituir tal revisão integrativa, utilizando-se como critérios 

de inclusão livros e artigos em português e inglês intrínsecos ao 

tema, com ênfase na problemática proposta. Após uma ampla 

seleção, os artigos e livros foram sistematicamente lidos e 

analisados com objetivo de confrontar as variáveis de interesse 

do estudo com os achados da literatura.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Vaginose Bacteriana foi mencionada, pela primeira 

vez, em 1954 por Gardner e Dukes que descreveram o quadro 

clínico de corrimento fétido em mulheres, inicialmente 

denominando-o "vaginite não específica”. Em 1982, Gardner e 

Spiegel propuseram a mudança do nome para vaginose 

bacteriana (VB), uma vez que não se observavam sinais 

inflamatórios importantes e já haviam sido identificadas 

bactérias anaeróbias, como os agentes etiológicos causadores 

da doença (destacando-se a Gardnerella vaginalis e o 

Mobilluncus sp) (BAUTISTA et al., 2016). 

A etiopatogenia da doença está relacionada a alterações 

da flora vaginal normal, propiciando a proliferação bacteriana. 

A susceptibilidade a infecções vaginais deve-se a inúmeros 

fatores, como vida sexual ativa, número elevado de parceiros 

sexuais, alterações na fase do ciclo menstrual, imunidade, 

idade e a localização anatômica do trato genital feminino. As 

infecções e inflamações correspondem às principais queixas de 
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atendimento ginecológico entre as mulheres (RODRIGUEZ et 

al., 2014).  

A vaginose bacteriana não é considerada uma infecção 

sexualmente transmissível, uma vez que o tratamento do 

parceiro não diminui a frequência ou o intervalo das 

recorrências. Por outro lado, a frequência é maior em mulheres 

com maior número de parceiros sexuais, sendo rara nas 

sexualmente inativas (DALL’ALBA; JASKULSKI, 2014). 

A vagina e o colo do útero possuem um complexo 

ecossistema, apresentando diversas bactérias, fungos, vírus e 

protozoários, os quais caracterizam-se como comensais. 

Todavia, no processo de amadurecimento feminino, tais 

microrganismos podem evoluir de comensais para patogênicos, 

desencadeando processos infecciosos e inflamatórios 

(FREITAS et al., 2014). 

 A microbiota saudável do trato genital inferior em 

mulheres apresenta predominantemente Lactobacillus spp. É 

geralmente aceito que essas bactérias formam uma linha crítica 

de defesa contra possíveis agentes patogênicos. A relação 

entre lactobacilos vaginais e seu hospedeiro humano é 

modulada pelos hormônios que circulam no corpo de uma 

mulher, os quais estimulam o epitélio vaginal à produzir 

glicogênio (KRAUSS-SILVA et al., 2014).  

Os microrganismos do gênero Lactobacillus são 

responsáveis pela manutenção do pH ácido e exercem um 

efeito protetor na vagina pela produção de peróxido de 

hidrogênio (H2O2), que atua como um inibidor sobre o 

crescimento de outras bactérias anaeróbias facultativas. 

Considera-se que o estrogênio é um dos desencadeantes da 

modificação do equilíbrio qualitativo-quantitativo do conteúdo 
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bacteriano vaginal (RODRIGUEZ et al., 2014; WEBER; 

BACKES, 2016). 

Alteração na microecologia vaginal, na qual a flora 

normal, geralmente constituída por bacilos Gram-positivos, 

bacilos de Doderlein (morfócito Lactobacillus), é substituída por 

uma flora mista predominantemente anaeróbia, caracteriza o 

quadro de Vaginose Bacteriana. Esse tipo de vaginite infecciosa 

possui como principal agente a Gardnerella vaginalis 

(DALL’ALBA; JASKULSKI, 2014).  

Gardnerella vaginalis é morfologicamente definida como 

um coco-bacilo gram variável, não encapsulado, anaeróbio 

facultativo, que pode apresentar fímbrias, com um comprimento 

de 0,5 a 1,5 μm. A reação ao gram-variável ocorre devido à fina 

camada de peptidoglicano encontrada, constituindo apenas 

20% do peso da parede celular, semelhante aos 23% 

encontrados em Escherichia coli e muito menor que a 

porcentagem observada em estafilococos, estreptococos e 

lactobacilos. Consequentemente, vários isolados da G. 

vaginalis podem aparecer como Gram-positivos, Gram-

negativos ou Gram variáveis (DALL’ALBA; JASKULSKI, 2014; 

RODRIGUEZ et al., 2014).  

Apesar de possuir baixa virulência, a G. vaginalis 

apresenta alguns fatores de virulência já bem estabelecidos. 

Além de pili, ela possui uma camada de exopolissacarídeo, que 

justifica o grande poder de adesão dessa bactéria às células 

epiteliais. Rottini et al., em 1990, descreveram uma toxina 

citolítica, capaz de lisar principalmente as hemácias humanas, 

possuindo atividade sobre os polimorfonucleares e as células 

epiteliais (ROTTINI et al., 1990). 

A adesão da G. vaginalis às células epiteliais 

caracterizam as clue-cells, células epiteliais escamosas cuja 
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superfície está repleta de bactérias semelhantes à G. vaginalis. 

São comumente encontradas em esfregaços vaginais, assim 

como em urinas colhidas por punção suprapúbica em mulheres. 

Desse modo, podem ser observadas em homens (no sêmen), 

secreção uretral e swabs uretrais. A capacidade de adesão às 

células epiteliais permite à bactéria colonizar a mucosa vaginal, 

minimizando o contato com enzimas extracelulares e anticorpos 

locais, reduzindo, consequentemente, as chances de ser 

eliminada juntamente com o fluido vaginal ou a urina 

(DALL’ALBA; JASKULSKI, 2014; RODRIGUEZ et al., 2014). 

Apesar da delgada camada de peptidoglicano, a parede 

celular da G. vaginalis não contém compostos normalmente 

encontrados nas bactérias Gram-negativas, como ácidos 

micólicos e galactanas. A composição química é semelhante à 

encontrada nas espécies de Corynebacterium, motivo que 

justifica o fato de a bactéria ser descrita junto às Gram-positivas 

(DALL’ALBA; JASKULSKI, 2014).  

Gardnerella vaginalis faz parte da microbiota comensal, 

porém, mediante alterações no pH vaginal, torna-se a principal  

bactéria associada a vaginose bacteriana. Essa bactéria tem 

capacidade de propiciar quadros de VB devido a redução dos 

bacilos de Doderlein, além de promover a alteração do pH, 

propiciando a produção de um odor fétido, ocasionando a 

esfoliação das células epiteliais, e, consequentemente, 

produzindo corrimento vaginal (POSSER et al., 2015). 

A Gardnerella vaginalis produz ácidos orgânicos, 

principalmente o ácido acético, utilizados pelas bactérias 

anaeróbias para sua proliferação. Tais bactérias multiplicadas 

produzem maior quantidade de aminopeptidases que formarão 

aminas aromáticas, dentre as quais destacam-se a putrecina, 

cadaverina e trimetilamina. Estas aminas, em presença de pH 
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elevado, rapidamente se volatilizam ocasionando o cheiro 

característico nas portadoras da doença, de “peixe podre”. 

Tanto os ácidos como as aminas são citotóxicos, causando 

esfoliação das células epiteliais e, por conseguinte, o 

corrimento vaginal contendo as células indicadoras ou “clue 

cells” (SILVA et al., 2017). 

Toninato et al. (2016), em estudo realizado a partir da 

análise de 1.531 exames citológicos de pacientes com VB, 

demonstraram que dentre os diferentes microrganismos 

encontrados, a Gardnerella vaginalis foi identificada em 79,22% 

dos casos, dentre os quais em 18,18% observou-se associação 

com Mobiluncus spp. (Figura 1) (TONINATO et al., 2016).  

 

Figura 1. Prevalência de Gardnerella vaginalis e Mobiluncus 

spp. em exames citológicos de pacientes com VB. 

 
Fonte: Adaptado de TONINATO et al. (2016).  

 

Vale destacar que, aproximadamente 50% das pacientes 

com vaginose bacteriana identificada, são assintomáticas. Em 

casos sintomáticos, é verificado principalmente odor (referido 

como odor de peixe) e prurido vulvar, sendo menos frequentes 

61,04%20,78%

18,18%

Gardnerella vaginalis Mobiluncus spp. G. vaginalis + Mobiluncus
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sintomas irritativos, como a queima vaginal, disúria e 

dispareunia. O mau cheiro pode aumentar durante os períodos 

de menstruação e no ato sexual desprotegido, uma vez que a 

alcalinidade do sangue e o sêmen favorece a liberação de 

aminas voláteis (PARRA, 2015).  

 A vaginose bacteriana pode ser identificada clinicamente 

mediante a observação de pelo menos três dos quatro critérios 

de Amsel: pH vaginal elevado (> 4,5); aspecto homogêneo do 

corrimento, podendo apresentar cor variada (branca, cinzenta 

ou amarela); odor semelhante a peixe podre mediante a adição 

de hidróxido de potássio a 10%;   identificação de células 

epiteliais superficiais recobertas por cocobacilos (“clue cells”) 

(BAUTISTA et al., 2016). 

A avaliação laboratorial segundo os critérios de Nugent 

é considerada o padrão ouro para diagnosticar VB, pois 

apresenta maior sensibilidade. Por eliminarem os aspectos 

subjetivos dos critérios de Amsel, como o odor de aminas e do 

corrimento, parecem ser mais confiáveis do ponto de vista de 

reprodutividade. Este método classifica as bactérias como 

morfotipos de Lactobacillus (bacilos longos gram positivos); 

Gardnerella vaginalis e Bacteriodes sp. (cocobacilos gram-

negativos ou gram variáveis) e de Mobiluncus spp. (bacilos 

curvos gram-negativos). Cada morfotipo é quantificado de 

acordo com o escore obtido, e o ecossistema é classificado em 

normal (0-3), intermediário (4-6) e positividade para VB, com 

uma completa desestruturação do equilíbrio dos 

microrganismos normais da microbiota vaginal (FREITAS et al., 

2014; WEBER; BACKES, 2016). 

 A microscopia é realizada diretamente do exsudado 

vaginal, observando-se a presença de clue cells, isto é células 

do epitélio vaginal cobertas com bactérias, cujas bordas das 
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células perdem sua definição, podendo apresentar leucócitos. 

Além da microscopia, para o diagnóstico da vaginose 

bacteriana são realizados os exames de pH vaginal, coloração 

de Gram e a cultura. É importante destacar que, a cultura para 

Gardnerella vaginalis pode ser detectada em 50-60% de 

mulheres saudáveis assintomáticas. Desta forma, a cultura do 

exsudado vaginal, isoladamente, não deve fazer parte do 

diagnóstico de vaginose bacteriana (PARRA, 2015). 

 A realização da técnica de citologia cérvico vaginal 

(esfregaço cérvico vaginal) na investigação de vaginite 

bacteriana, também é de suma importância, visto que permite a 

identificação dos principais agentes patogênicos envolvidos no 

processo infeccioso. A citologia cérvico vaginal tem papel 

importante no reconhecimento de inúmeras infecções do trato 

genital feminino, permitindo avaliar a intensidade da inflamação, 

acompanhar sua evolução e na maioria dos casos, determinar 

o seu agente causador. Esta técnica consiste em um 

procedimento laboratorial sensível, barato e altamente eficiente 

quando comparada a outros métodos de investigação 

(POSSER et al., 2015; ABELENDA, 2016). 

 A partir do esfregaço cérvico vaginal é possível identificar 

diferenças no padrão lactobacilar, presença de processo 

inflamatório e, especificamente, as clue cells (características do 

quadro de VB), conforme ilustrado na Figura 2.  
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Figura 2. Microscopia de esfregaços cérvico vaginais com 
identificação de processos inflamatórios e clue cells. 

 
Fonte: Adaptado de TONINATO et al. (2016). (A) Padrão 

lactobacilar; (B) Clue cells; (C) Presença de numerosas clue cells e 

ausência de características inflamatórias; (D) Reação inflamatória com 

degeneração das células epiteliais; (E) Clue cell; (F) Célula escamosa 

coberta com bacilos curvos. 

 

A Gardnerella vaginalis é o principal agente bacteriano 

associado a VB. Sendo que, no esfregaço cérvico vaginal, 

essas bactérias encontram-se dispersas como poeira entre as 

células epiteliais descamadas e também recobrindo essas 
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células. Estas bactérias cobrem a membrana das células 

epiteliais deixando-as sem limites, caracterizando as clue cells 

(CONSOLARO; MARIA ENGLER, 2014). 

 Em um esfregaço citológico de uma mulher acometida 

por VB, evidencia-se, além da escassez da flora lactobacilar 

(proveniente do aumento do pH vaginal) e presença de clue 

cells, a cariopicnose (Figura 3), ou seja, exacerbação da 

maturação celular, que se reflete em descamação de uma 

grande quantidade de células escamosas superficiais. As 

células apresentam-se coradas cianofilicamente ou 

eosinofilicamente, cariopicnóticas e com citoplasmas finos e 

transparentes (CONSOLARO; MARIA- ENGLER, 2014). 

 

Figura 3. Descamação de células escamosas apresentando 
cariopcnose. 

 
Fonte: Adaptado de CONSOLARO e MARIA-ENGLER (2014). 

 

 Segundo Dall’Alba e Jaskulski (2014), a infecção por 

Gardnerella vaginalis, frequentemente, tem sido associada a 

fatores socioculturais como idade, falta de educação sexual 

adequada, grau de escolaridade e ocupação. Tais fatores estão 

relacionados a maus hábitos de higiene, início precoce da vida 
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sexual ativa, principalmente, associado à falta de uso de 

preservativos. Como principais fatores de risco para a infecção 

por  Gardnerella vaginalis destacam-se: início precoce da 

atividade sexual; múltiplos parceiros; coito durante o período 

menstrual; uso de duchas vaginais (DALL’ALBA; JASKULSKI, 

2014). 

Embora a vaginose bacteriana possa causar muito 

desconforto, pode ser facilmente tratada com o uso de 

antibióticos e, por isso, é crucial ir ao ginecologista para 

identificar o problema e iniciar o tratamento adequado. Além 

disso, como a vaginose possui sintomas muito semelhantes 

à candidíase também é importante avaliar se a infecção está 

sendo realmente causada por bactérias ou por fungos, já que o 

tratamento é diferente (KRAUSS-SILVA et al., 2014). 

O tratamento para a vaginose bacteriana geralmente é 

feito com o uso de antibióticos, como o metronidazol, que 

podem ser aplicados diretamente no local, na forma de 

pomadas, ou comprimidos para ingestão oral. O uso do 

antibiótico deve ser feito durante sete dias ou de acordo com a 

indicação do ginecologista e não deve ser interrompido com a 

melhora dos sintomas (WEBER; BACKES, 2016). 

Estudos têm avaliado a eficácia da utilização de 

formulações de lactobacilos orais ou intravaginais para VB, 

visando restaurar a flora normal, com alguns ensaios 

demonstrando melhora de quadros de recidiva. A VB é dita 

recorrente quando há 3 ou mais diagnósticos confirmados no 

último ano. Considera-se que ocorra devido a capacidade das 

bactérias formarem biofilme, recobrindo a mucosa vaginal 

(PARRA, 2015).  

Em relação ao seu tratamento, gel de metronidazol 

vaginal a 0,75%, duas vezes por semana, durante 4-6 meses, 
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tem se mostrado eficaz para reduzir recorrências, embora este 

benefício possa não persistir quando a terapêutica é 

interrompida. Dados limitados sugerem também um esquema 

em três etapas, que seria um tratamento da fase aguda com 

Nitroimidazol (metronidazol ou tinidazol oral 500 mg duas vezes 

ao dia por sete dias) seguido de ácido bórico intravaginal 600 

mg por dia por 21 dias, para quebrar o biofilme vaginal, com uso 

de metronidazol 0,75% creme ginecológico, duas vezes por 

semana, por mais quatro a cinco meses (WEBER; BACKES, 

2016). 

Na maioria dos casos, a vaginose bacteriana não causa 

grandes complicações, porém, em pessoas com o sistema 

imune mais enfraquecido, pode: gerar uma doença inflamatória 

pélvica, também conhecida como DIP; aumentar a 

probabilidade de infecção por AIDS, em casos de exposição ao 

vírus; elevar as chances de a mulher ser infectada por outras 

doenças sexualmente transmissíveis, como clamídia ou 

gonorreia. Além disso, no caso das grávidas, este tipo de 

infecção pode ainda aumentar o risco de parto prematuro ou de 

o recém-nascido nascer com peso abaixo da média (SILVA et 

al., 2017). 

 Em gestantes, infecções que acometem o trato 

reprodutivo, como  a vaginose bacteriana, caracterizam um 

sério risco à saúde desta e do bebê. Entre as consequências 

podemos citar: ruptura prematura de membranas, hipertrofia 

das paredes vaginais, o aumento do fluxo sanguíneo e da 

temperatura, acidez vaginal, baixo peso ao nascer, aborto e 

morte neonatal, dentre outras (LIMA et al., 2014; SOUZA et al., 

2017). 

 A indução da síntese de prostaglandinas é o mecanismo 

pelo qual a infecção intra-amniótica em associação com a 
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vaginose bacteriana resulta em ativação precoce da via de 

trabalho de parto. As bactérias que ascendem para a cavidade 

uterina produzem fosfolipases que ativam a liberação de ácido 

aracdônico pela via da cicloxigenase, o que culmina na síntese 

de prostaglandinas. As prostaglandinas, por sua vez, atuam 

induzindo as contrações uterinas. Através do reconhecimento 

desses microrganismos por receptores do sistema imune inato 

é desencadeada a produção de citocinas pró-inflamatórias, as 

quais aumentam a produção e liberação de prostaglandinas 

(SILVA et al., 2017). 

A associação da VB com o parto prematuro pode ser 

reforçada pelo fato de que 30 a 40% dos partos prematuros 

apresentam alguma evidência de infecção subclínica intra-

uterina. Os microrganismos associados à vaginose bacteriana 

estimulam a produção de fosfolipases A2 e C, que levam à 

síntese de prostaglandinas. As prostaglandinas podem então 

induzir a contratilidade miometrial e alterações na matriz 

extracelular do colo uterino, levando à dilatação do colo. 

Colagenases, mucinases e siladases também produzidas pelos 

microrganismos presentes na vaginose bacteriana atuariam 

sinergicamente com as prostaglandinas na dilatação do colo 

uterino e desta forma aumentando o risco de desencadeamento 

de parto prematuro (PAGANOTI et al., 2015). 

A prevalência de vaginose bacteriana em gestantes 

assintomáticas é muito variável, de 3,5 a 35,5%. Deve ser 

considerada como uma síndrome que resulta em sintomas 

diversos e respostas diferentes a regimes antibióticos. Todas 

estas características e a falta de rotina dos obstetras, no que se 

refere ao rastreamento da vaginose bacteriana, demonstram a 

fragilidade das gestantes diante da alteração na microflora 

vaginal (KRAUSS-SILVA et al., 2014).  
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Na gravidez, o tratamento visa aliviar os sintomas locais, 

minimizar os riscos de complicações e de infecção por outras 

doenças sexualmente transmissíveis. Indica-se o tratamento 

em todas as gestantes sintomáticas para alívio da infecção local 

e naquelas com achados epidemiológicos positivos, no 

diagnóstico clínico e laboratorial (LIMA et al., 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

 A vaginose bacteriana é uma síndrome clínica 

polimicrobiana causada pela substituição da flora vaginal por 

altas concentrações de bactérias anaeróbias. A Gardnerella 

vaginalis destaca-se como o principal agente causador deste 

tipo de infecção. A VB, muitas vezes assintomática, ainda é a 

causa mais comum de corrimento e mau odor vaginal. O 

tratamento é simples e deve ser aplicado mediante o 

diagnóstico da infecção. 

O acompanhamento ginecológico durante a gestação é 

essencial para um diagnóstico precoce, visando a abordagem 

do tratamento e limitação de possíveis complicações. A VB 

entre gestantes ainda caracteriza um problema para a saúde 

pública, gerando um alerta aos serviços de saúde,  a fim de 

promover a prevenção, diagnóstico e tratamento dessa 

infecção. 
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RESUMO: Na contemporaneidade, discorrer acerca da 
reprodução e sexualidade faz-se necessário. Quando atinente 
ao jovem este contexto assume relevância, posto que nesta 
fase da vida uma parcela significativa adentra à universidade, 
e, consequentemente, inicia um momento de descobertas 
dentro deste universo acadêmico. Este estudo objetivou 
identificar a influência das características sociodemográficas, 
dos cuidados e conhecimentos acerca de métodos 
contraceptivos entre acadêmicos de uma Universidade do 
interior do Ceará. Trata-se de um estudo de campo, descritivo, 
qualitativo,  envolvendo 150 acadêmicos de uma Universidade 
do interior do Ceará. A coleta de dados se deu a partir da 
aplicação de um questionário composto por inquirições 
sociodemográficas, sexuais e reprodutivas. Os principais 
achados indicam que os acadêmicos apresentam condições 
preocupantes no que concerne ao conhecimento e uso de 
métodos contraceptivos, evidenciando dados 
sociodemográficos como idade, estado civil e sexo como 
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fatores de risco para desenvolver contaminação por ISTs e HIV, 
ou ainda gravidez não planejada. Pontua-se, o uso de métodos 
contraceptivos por conta própria, por maior parte dos 
acadêmicos, evidenciando falta de orientação relacionado ao 
serviços de saúde sexual e reprodutiva ofertados. Conclui-se 
que, embora trate-se de pessoas com maior grau de 
escolaridade, se faz necessário a implantação de políticas 
educacionais quando se diz respeito à sexualidade, visando a 
orientação desses jovens acadêmicos quanto às práticas 
sexuais seguras. 
Palavras-chave: Sexualidade. Reprodução. Saúde do 
Estudante.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A juventude pode conceituar-se dinamicamente, sendo 

considerada como  consequência de uma concepção histórica, 

sociocultural e relacional, a qual determina o processo de 

transição da infância à idade adulta (DELATORRE; DIAS, 

2015). Nesta perspectiva, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) considerada jovem os indivíduos que se encontram na 

faixa etária entre 15 e 24 anos.  

Isto posto, diante da atual conjuntura social, os jovens 

apresentam um maior índice de comportamentos de risco no 

que refere à reprodução e sexualidade, visto que a idade e o 

início da atividade sexual associados ao ingresso na 

universidade, são fatores que podem desencadear 

comportamentos típicos, pois os mesmos passam a sentir a 

liberdade, favorecendo também as atividades que desenvolvam 

riscos, uma vez que nem todos já detém maturidade suficiente 

para discernir sobre suas condutas perante o seu contexto de 

vida (BORGES et al., 2015). 
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Desta forma, a saúde sexual e reprodutiva compreende 

a capacidade de ter uma vida sexual saudável e segura, 

vivenciando-a sem discriminação, imposições, violência, risco 

de contrair Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), e gestação 

não planejada. Implica, ainda, na capacidade de optar 

livremente por ter ou não filhos e, em caso afirmativo, quando e 

com que frequência (BRASIL, 2009). 

Neste sentido, a literatura nacional especializada 

delineia que os acadêmicos têm uma percepção errônea no que 

diz respeito à reprodução e sexualidade, uma vez que seu 

entendimento sobre isso acaba sendo falho, o qual muitas 

vezes pode acabar ocasionando consequências, e, com isso, 

nota-se o quanto se faz necessário o acompanhamento e 

desenvolvimento deste conceito referente a este público 

(ALVES et al., 2017; NOGUEIRA et al., 2017).  

Esta carência de conhecimento apresentada pelos 

estudantes gera um aspecto de vulnerabilidade, visto que eles 

detêm um conhecimento insuficiente, remetendo a práticas 

inconsequentes, o que acaba expondo-os a condutas que 

possam lhe propiciar riscos à saúde (ALVES et al., 2017; 

NOGUEIRA et al., 2017).  

A universidade é uma espécie de ciclo, na qual o jovem 

permanecerá por um período considerável, uma vez que o 

mesmo acaba construindo ou reconstruindo os seus 

paradigmas diante do seu saber, e, com a reprodução e a 

sexualidade não seria diferente. Assim, faz-se imprescindível a 

discussão destas temáticas dentro deste meio, as quais irão 

refletir diretamente em seu comportamento, proporcionando um 

conhecimento para a vivência de sua sexualidade de forma 

saudável (FIRMEZA et al., 2016). 
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Diante do exposto, constata-se a necessidade de 

compartilhar conhecimento e promover a sensibilização dos 

jovens sobre a prática da relação sexual segura, estimulando o 

uso do preservativo e de outros métodos contraceptivos em 

todas as relações sexuais. 

Destarte, inteira-se que o acesso a meios e métodos 

contraceptivos e preventivos de ISTs é um direito de todos. No 

entanto, para jovens e adolescentes este direito precisa ser 

constantemente reafirmado e proporcionado por meio da 

disseminação de informação e educação em saúde sexual e 

reprodutiva, posto que cada vez mais precocemente os jovens 

estão tendo sua primeira relação sexual, o que torna mais 

importante o incentivo à prática de sexo seguro (BRASIL, 2009). 

De acordo com Flores et al. (2017) a prevenção pode ser 

executada fazendo uso de preservativos (masculino ou 

feminino), em consonância com a utilização destes a 

associação com outros métodos contraceptivos como 

anticoncepcional oral e injetável, dispositivo intra-uterino (DIU), 

tabelinha ou pílula de emergência, cabendo ao indíviduo optar 

pelo que lhe convém, ou ambos os (as) parceiros (as), após 

realizado o aconselhamento contraceptivo pelo profissional de 

saúde.  

Além disso, é de suma importância que seja estimulado 

o uso de práticas contraceptivas com dupla proteção, para que 

haja prevenção tanto de gestação não planejada quanto de 

infecções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (HIV/AIDS) e por outras ISTs 

(BRASIL, 2002).  

Salienta-se que a oferta de métodos anticoncepcionais 

no Brasil ocorre gratuitamente em todas as Unidades Básicas 

de Saúde (UBS). Informação de grande relevância, visto que 
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parte da população não dispõe de condições financeiras para 

adquirir tais métodos, ou ainda, desconhece o fornecimento 

pela rede básica de saúde (FLORES et al., 2017). 

Todavia, apesar do alto grau de propagação acerca dos 

métodos contraceptivos realizado pela mídia, existe um grande 

número de jovens que não utilizam ou quando fazem uso de 

determinado contraceptivo, é de modo incorreto. 

Desta forma, considerando a relevância dessa temática 

para a saúde da população em foco, esta pesquisa objetiva 

identificar a influência das características sociodemográficas, 

dos cuidados e conhecimentos acerca de métodos 

contraceptivos entre acadêmicos de uma Universidade do 

interior do Ceará.  

Acredita-se que os resultados deste estudo possam 

fornecer dados que evidenciem a percepção dos acadêmicos 

no que concerce aos aspectos sexuais e reprodutivos, bem 

como potencialidades que orientem a elaboração de 

intervenções que visem melhorar a assistência à saúde sexual 

e reprodutiva para o público jovem. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo exploratória 

de caráter descritivo e abordagem qualitativa. 

A pesquisa qualitativa, proporciona a interpretação de 

fenômenos e atribuição de significados a partir da coleta de 

dados realizada pelo pesquisador, o qual realizará tal processo 

sem a possibilidade de manipulação dos resultados 

apresentandos.  Ainda permite que o mesmo mantenha contato 

direto com o objeto de estudo, visto que estará inserido no 

ambiente natural da pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013). 
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O estudo envolveu acadêmicos de uma Universidade do 

interior do Ceará, localizada a 388 Km da capital, Fortaleza. A 

amostra compôs-se de conglomerados, aos quais dispuseram-

se de quatro cursos distintos: Enfermagem (56), Educação 

Física (35), Ciências Econômicas (25) e Direito (34), 

contabilizando 150 participantes.  

Nesta perspectiva, a seleção dos envolvidos obedeceu 

aos seguintes critérios de inclusão: acadêmicos dos cursos de 

graduação da Universidade Regional do Cariri – Unidade 

Descentralizada de Iguatu, devidamente matriculados no 

semestre regular, e estar na classificação de adultos jovens 

pela Organização Mundial de Saúde, a qual determina a faixa 

etária de 15 a 24 anos de idade. Do mesmo modo, como 

critérios de exclusão, definiram-se: menores de idade (inferior a 

18 anos) e não responderem ao questionário de forma integral, 

com exceção das questões subjetivas não obrigatórias.  

Com vistas a evitar possíveis vieses, optou-se pela 

aplicação de um instrumento de coleta de dados aos 

acadêmicos em distintos cenários, desde semestres iniciais, 

intermediários e finais. Uma vez que a amostra foi composta por 

150 acadêmicos, no que tange aos cursos de graduação com 

10 períodos de duração, exceto o curso de Educação Física, 

pois são apenas 8 semestres.  

Os dados foram coletados durante o mês de outubro de 

2018. Inicialmente, realizando a adequação aos critérios de 

elegibilidade pré-estabelecidos, foi entregue o questionário aos 

participantes, o qual era composto por inquirições 

sociodemográficas, sexuais e reprodutivas. Para melhor 

organização dos dados e agrupados de informações foram 

utilizados os programas Microsoft Office Word 2016 e Microsoft 

Office Excel 2016.  
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Quanto aos aspectos legais da pesquisa, o estudo 

seguiu a Resolução N° 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde, a qual aborda pesquisas que 

envolvem seres humanos, obtendo o parecer favorável de nº 

3.089.637, emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Regional do Cariri (URCA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao adquirir informações relacionadas às características 

sociodemográficas quanto ao sexo, idade e estado civil dos 

participantes, obteve-se que entre os acadêmicos do curso de 

Enfermagem: 10 eram do sexo masculino e 46 do sexo 

feminino, 25 participantes com idade entre 18 e 20 anos, 28 

participantes entre 21 e 23 anos e três participantes com 24 

anos, quanto ao estado civil 48 participantes declararam-se 

solteiros, 06 participantes casados e 02 participantes em união 

estável.  

No que concerne ao curso de Educação física: 17 

participantes eram do sexo masculino e 18 participantes do 

sexo feminino, 16 participantes com idade entre 18 e 20 anos, 

18 participantes entre 21 e 23 anos e um participante com 24 

anos, quanto ao estado civil 34 participantes declararam-se 

solteiros e um participante em união estável. 

Quanto ao curso de Ciências Econômicas: 12 

participantes eram do sexo masculino e 13 participantes do 

sexo feminino, 16 participantes com idade entre 18 e 20 anos, 

07 participantes entre 21 e 23 anos e 02 participantes com 24 

anos, quanto ao estado civil 24 participantes declararam-se 

solteiros e um participante em união estável. 
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 No curso de Direito: 16 participantes eram do sexo 

masculino e 18 participantes do sexo feminino, 19 participantes 

com idade entre 18 e 20 anos, 12 participantes entre 21 e 23 

anos e três participantes com 24 anos, quanto ao estado civil 

todos os 34 participantes declararam-se solteiros.  

Para obtenção das respostas quanto aos cuidados 

realizados pelos acadêmicos e o conhecimento dentro do 

âmbito da saúde sexual e reprodutiva, visando identificar as 

práticas sexuais e a forma de prevenção perante a atividade 

sexual, compôs-se um questionário com as seguintes 

indagações: Já utilizou algum método contraceptivo?; Se sim, 

qual?; Quem orientou este método?  

A partir das respostas obtidas, constata-se que o uso de 

métodos contraceptivos entre os acadêmicos dos quatros 

cursos envolvidos na pesquisa apresenta-se da seguinte forma: 

no curso de Enfermagem 22 (39%) participantes nunca 

utilizaram, e 34 (61%) já utilizaram; no curso de Educação 

Física 21 (60%) participantes nunca utilizaram e 14 (40%) já 

utilizaram; no curso de Ciências Econômicas 17 (68%) 

participantes nunca utilizaram e 8 (32%) já utilizaram; e, no 

curso de Direito 16 (47%) participantes nunca utilizaram e 18 

(53%) já utilizaram, o que pode ser analisado na figura 1.  

 

Figura 1. Distribuição dos participantes da pesquisa, de acordo 

com a utilização de métodos contraceptivos. Iguatu- CE, 

outubro de 2018. 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Desta forma, ressalta-se que os cursos de Enfermagem 

e Direito apresentam resultados positivos quanto ao uso de 

algum método contraceptivo. No entanto o índice de 

acadêmicos que não fazem uso de nenhum método 

contraceptivo considera-se preocupante. Porém, os dados 

relacionados aos cursos de Educação física e Ciências 

Econômicas mostram que o uso dos métodos contraceptivos 

pelos acadêmicos é inexistente para a maioria dos 

participantes.  

A não adesão aos métodos contraceptivos, pode estar 

diretamente relacionada com a idade dos acadêmicos, visto que 

com relação aos dados sociodemográficos, disponíveis no 

tabela 1, os participantes caracterizam-se, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), como adultos jovens, 

com idade entre 15 e 24 anos.  

Nesta perspectiva, a idade caracteriza-se como um dado 

relevante, visto que a juventude conceitua-se como  o marco da 
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transição entre a adolescência e vida adulta, o que proporciona 

vivências e novas experiências, que, por muitas vezes, ocorrem 

sem o conhecimento de informações necessárias para sua 

proteção. O ingresso na vida universitária e o início da vida 

sexual ocorrem frequentemente simultaneamente, esses dois 

eventos representam um marco em direção à autonomia e à 

independência própria da vida adulta (SPINDOLA et al., 2015). 

Corroborando, Delatorre e Dias (2015), destacam que as 

práticas sexuais entrem os jovens não associam-se à noção de 

autonomia, mas sim a um desenvolvimento de comportamentos 

inapropriados, culminando para riscos de  agravos à saúde.  

Tais atitudes tornam-se responsáveis pela ocorrência de 

gestações indesejadas ou pelo contágio de ISTs/HIV.   

 

Tabela 1. Distribuição dos participantes da pesquisa por faixa 

etária. Iguatu- CE, outubro de 2018. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Vale ressaltar que conforme é apresentado na tabela 2, 

entre todos os participantes da pesquisa, 140 (93%) 

declararam-se solteiros. Desta forma, estes caracterizam-se  

CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

CURSOS IDADE 

 18 a 20 anos 21 a 23 anos 24 anos 

Enfermagem 25 28 03 

Educação Física 16 18 01 

Ciências Econômicas 16 07 02 

Direito 19 12 03 
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mais propensos à infecção por IST/AIDS e gravidez não 

desejada, do que os que estão casados ou em união estável, 

posto que os solteiros possuem uma maior probabilidade de 

exposição a relações sexuais com múltiplas parcerias 

(SPINDOLA et al., 2015). 

No entanto, o risco de que os participantes que se 

declaram casados (4%) ou em união estável (2,6%) possam 

desenvolver alguma IST ou gravidez não planejada não é 

inexistente, visto que a relação estável proporciona que 

comportamentos preventivos sejam pouco adotados. O risco é 

mais predominante quando se trata da contaminação por IST, 

uma vez que o uso de métodos contraceptivos, visando a 

prevenção de gravidez é mais recorrente entre esse público 

(MORRIS; RUSHWAN, 2015). 

Tabela 2. Distribuição dos participantes da pesquisa por estado 

civil. Iguatu- CE, outubro de 2018. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Uma das perguntas aplicadas avaliava quais métodos 

eram utilizados pelos acadêmicos, de acordo com a figura 2 os 

métodos contraceptivos citados foram: contraceptivo oral 

(39,1%), preservativo masculino (36,4%), contraceptivo 

injetável (14,8%), coito interrompido (5,4%), tabelinha (2,7%) e 

preservativo feminino (1,3%).  

CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

CURSOS ESTADO CIVIL 

 Solteiro Casado União Estável 

Enfermagem 48 06 02 

Educação Física 34 -- 01 

Ciências Econômicas 24 -- 01 

Direito 34 -- -- 



SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA: VIVÊNCIAS DE JOVENS ACADÊMICOS DE 

UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO INTERIOR  CEARENSE 

922 
 

Ao avaliar estes dados percebe-se uma forte prevalência 

no uso de contraceptivo oral e preservativo masculino, o que 

apresenta-se como algo positivo, visto que o preservativo 

masculino, juntamente com o preservativo feminino 

apresentam-se como métodos de barreira que proporcionam 

dupla proteção (SPINDOLA et al., 2015). 

 No entanto, o índice de uso de contraceptivo oral torna-

se preocupante, uma vez que como citado anteriormente, a 

maioria dos acadêmicos declararam-se solteiros. Nesta 

perspectiva, considera-se que o desejo em evitar uma gravidez 

não planejada é mais recorrente que a preocupação com a 

contaminação por ISTs.  

Outro dado inquietante é o uso de métodos 

contraceptivos de baixa eficácia, como o coito interrompido e a 

tabelinha, posto que são métodos que necessitam de amplo 

conhecimento acerca da fisiologia do corpo humano para que 

possam ser utilizados com eficácia (DELATORRE; DIAS, 2015).  

O coito interrompido é um dos métodos menos eficazes. 

Um método usuário dependente, que promove um maior risco 

de gravidez, caso o homem não retire o pênis da vagina antes 

da ejaculação (Organização Mundial da Saúde, 2007). Ainda há 

a possibilidade de que alguns espermatozóides possam 

escapar antes da ejaculação, o que justifica a diminuição de 

eficiência do método (MOREIRA, 2011). 
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Figura 2. Descrição dos métodos contraceptivos utilizados 

pelos participantes da pesquisa. Iguatu- CE, outubro de 2018. 

 
Fonte: Elaboradora pelos autores.  

 

 

O uso de Preservativo Feminino (PF), apresenta-se 

timidamente entre as acadêmicas participantes da pesquisa, o 

que se torna algo questionável, visto que 95 (63%) dos 

participantes dos 150 entrevistados são do sexo feminino, como 

é exemplificado na tabela a seguir:  
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Tabela 3. Distribuição dos participantes da pesquisa por sexo. 

Iguatu- CE, outubro de 2018. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O PF, conhecido como condom feminino ou camisinha 

feminina, constitui uma alternativa de proteção que proporciona 

às mulheres liberdade, autonomia e poder de decisão. Esse 

método concede dupla proteção, ou seja, contra IST’s, HIV e 

gravidez (COSTA et al., 2014). 

Entretanto, a adesão ao PF ainda apresenta-se 

diminuída. Os obstáculos que dificultam a utilização desse 

método, destacam-se por serem relacionados a aparência, a 

restrita divulgação; assim como pelo desconhecimento que 

muitas mulheres mantêm acerca de aspectos quanto ao 

emprego correto e benefícios do seu uso (COSTA et al., 2014).  

Considerando a importância da orientação quanto ao uso 

de métodos contraceptivos e com base nos resultados obtidos 

a partir da terceira pergunta da pesquisa: “Quem orientou este 

método?”, aponta-se dados preocupantes, visto que 33 (44,5%) 

acadêmicos relataram utilizar os métodos por conta própria, 22 

(29,7%) dos acadêmicos entrevistados procuram um 

profissional de saúde capacitado para orientação do uso de 

métodos contraceptivos, 10 (13,5%) acadêmicos seguem 

Caracterização Sociodemográfica 

CURSOS SEXO 

 Masculino Feminino 

Enfermagem 10 46 

Educação Física 17 18 

Ciências Econômicas 12 13 

Direito 16 18 
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orientação de familiares e 09 (12,1%) acadêmicos seguem 

orientação de amigos, dados estes representados na figura 3. 

  

Figura 3. Descrição de quem orientou o método contraceptivo 

utilizado pelos participantes da pesquisa. Iguatu- CE, outubro, 

2018. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A escolha de um método contraceptivo é uma decisão 

complicada, desta forma, os profissionais de saúde têm um 

papel crucial no provimento de informações e no suporte à 

tomada de decisão dos clientes, através do aconselhamento 

contraceptivo (AC), o qual destaca-se por atender as 

necessidades do indivíduo, centrado no mesmo 

(DEHLENDORF, 2018). 
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Diante do exposto, ressalta-se a importância do AC como 

exemplar para qualificar a assistência no âmbito do PR, visto 

que, se realiza com foco no cliente, garantindo 

consequentemente a certeza da prestação de serviço 

adequado (HOLT et al., 2018). 

O AC é uma estratégia elementar para propiciar o 

alcance aos métodos contraceptivos e seu uso correto, 

viabilizando uma efetividade de ação, especialmente para a 

população com baixo poder aquisitivo e acesso restrito a 

informações científicas (SANTOS; VIEIRA, 2008). 

O MS, tomando por base o dispositivo da lei do 

planejamento familiar (Lei no. 9.263/96), determina como 

competência dos profissionais de saúde, assistir em concepção 

e contracepção, empenhando-se em informar os indivíduos 

sobre as opções e finalidades dos métodos disponíveis 

(DOMBROWSKI et al., 2013). 

Diante disso, é essencial desenvolver habilidades de AC, 

pois, atender particularidades referentes a aspectos afetivos e 

comportamentais incluídos na relação com o cliente, apresenta-

se como uma dificuldade na qual os profissionais de saúde se 

deparam constantemente, principalmente quando abrange 

aspectos de conduta sexual (SANTOS; VIEIRA, 2008). 

Destaca-se ainda que a promoção de orientação acerca 

da saúde sexual e reprodutiva para os jovens inseridos no 

academia, apresenta uma barreira significativa, quando levado 

em consideração fatores como a carga horária de estudo destes 

jovens, que muitas vezes permanecem na universidade em 

tempo integral, o que dificulta seu acesso aos serviços de saúde 

(NASCIMENTO et al., 2018). 

 Para isso torna-se fundamental, o desenvolvimento de 

ações de educação sexual e reprodutivo no âmbito acadêmico, 
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visando facilitar a adesão, tendo como consequência a redução 

de possíveis danos à saúde, uma melhor compreensão do que 

é sexualidade, como vivê-la de forma segura e os aspectos 

reprodutivos (NOGUEIRA et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo se propôs a analisar a influência das 

características sociodemográficas, dos cuidados e 

conhecimentos acerca de métodos contraceptivos entre 

acadêmicos. Ficou evidenciado que falar sobre reprodução e 

saúde sexual faz-se necessário, bem como a sua abordagem 

envolve tabus e preconceitos e que mesmo quando trata-se de 

pessoas de um maior grau de escolaridade, ainda se faz 

necessária a implantação de políticas educacionais no que 

concerne à sexualidade, visando à orientação desses jovens 

acadêmicos quanto às práticas sexuais seguras, buscando 

reduzir a incidência de IST/AIDS e gravidez não planejada e 

promover responsabilidade para essa população quanto aos 

cuidados com a sua saúde e a dos seus parceiros.  

A educação em saúde sexual e reprodutiva pode 

proporcionar a transmissão de informações confiáveis, 

culminando na diminuição de riscos que prejudiquem a saúde 

destes jovens.  

Tendo em vista os aspectos observados, aponta-se a 

necessidade de compartilhar conhecimentos na educação dos 

acadêmicos e da população em geral, capacitando-os para 

usufruir de seus direitos ao acesso a informações necessárias 

para a prática da utilização de métodos contraceptivos, sejam 

eles para prevenção de IST/HIV ou da gestação não planejada. 
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RESUMO: nos últimos anos, a utilização das tecnologias da 
informação vem crescendo nos serviços de saúde brasileiros, 
seja nos processos de gestão e até mesmo no atendimento e 
acompanhamento aos usuários do sistema. Esse artigo 
pretende demonstrar como as equipes da Estratégia de Saúde 
da Família podem se beneficiar com o uso dessas tecnologias, 
que podem ser ferramentas para auxiliar o acompanhamento 
das pessoas e das famílias no território, facilitando o 
planejamento de ações, a organização do serviço e a 
coordenação do cuidado nas redes de saúde, melhorando o 
acesso do usuário aos serviços de saúde, a continuidade e a 
integralidade do cuidado, princípios que norteiam a Atenção 
Primária à Saúde no Brasil. A partir da experiência da equipe 
da Unidade de Saúde da Família Enfermeira Rosângela Lima, 
em Natal, Rio Grande do Norte. Que lançou mão de ferramentas 
para construção de mapas que visam auxiliar as equipes de 
saúdes de três Unidades de Estratégia de Saúde da Família do 
bairro Planalto a conhecerem melhor a sua população, as 
divisões do território, as áreas de atuação de cada agente 
comunitário de saúde. Além disso, foi realizado também a 
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construção do “mapa-vivo” da Unidade de Saúde da Família 
Enfermeira Rosângela Lima, facilitando o planejamento e as 
ações de coordenação do cuidado por essa unidade.  
Palavras-chave: Tecnologia da informação. Mapeamento. 
Atenção Primária à Saúde.   
  

INTRODUÇÃO  

  

A utilização das tecnologias da informação e da comunicação 

vem crescendo rapidamente nos serviços de saúde, seja nos 

processos de gestão e até mesmo no atendimento e 

acompanhamento aos usuários. Dentre as tecnologias 

podemos salientar o geoprocessamento como uma ferramenta 

de gestão pois permite analisar a distribuição de determinado 

agravo de saúde em um território, permitindo que as ações 

sejam direcionadas e executadas com maior efetividade e 

assertividade.  É uma ótima ferramenta de gestão e análise do 

território ao identificar as áreas de ocorrência de determinados 

agravos, assim como para avaliar a origem dos pacientes 

atendidos pelo serviço de saúde (BONIFACIO, 2019).  

A atenção básica, ou atenção primária em saúde (APS) é o 

conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 

que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos 

e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, 

sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária 

(BRASIL, 2017). 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é fundamentada na 

integralidade da atenção à saúde, no trabalho em equipe, no 
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cuidar da família em seu território, criando vínculos e realizando 

ações de prevenção de doenças, promoção de saúde, 

assistência e reabilitação da saúde (FERREIRA NETO, 2016). 

Atualmente, o sistema de saúde vem passando por uma 

mudança de prioridades e por uma dificuldade de comunicação 

entre as comunidades e as instituições, e os serviços com 

outros serviços, causando atraso nos diagnósticos, sofrimento, 

hospitalizações e morte com custos altos, além de um baixo 

impacto na saúde e baixa satisfação do usuário. Esses pontos 

justificam esse trabalho, que pretende demonstrar como as 

equipes de ESF podem se beneficiar com o uso dessas 

tecnologias, que podem ser ferramentas para auxiliar o 

acompanhamento das famílias no território, facilitando a 

organização e a coordenação do cuidado, melhorando o 

acesso, a continuidade e a integralidade do cuidado, princípios 

que norteiam a Atenção Primária à Saúde (ARAUJO FILHO; 

SANTOS, 2019). 

As equipes de saúde, no território, devem acolher e buscar 

resolver os problemas de saúde da comunidade, lançando mão 

das relações de vínculo e capacidade de escuta assegurando a 

continuidade do cuidado à população adscrita onde o território 

funciona como um princípio organizador do cuidado (CAMPOS; 

et al., 2014). 

A territorialização é um instrumento importante de organização 

dos processos de trabalho e das práticas de saúde, já que as 

ações de promoção de saúde e de prevenção de doenças são 

implantadas sobre uma área territorial com limite espacial 

determinado (MONKEN; BARCELLOS, 2005). Além disso, a 

territorialização é a forma institucional utilizada pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) para a instrumentalização e organização 

do sistema de saúde (CANAL; VERDUM, 2018). 
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  A análise das informações em nível geográfico é muito 

relevante, já que, introduzir indicadores socioambientais, 

permite não só uma avaliação do impacto produzido pelas 

políticas sociais como também a identificação de áreas 

singulares que necessitam de monitoramento. A produção de 

mapas por computador ainda apresenta a vantagem, 

importante para o epidemiologista, de se obter a atualização 

visual dos casos em poucos minutos ou segundos. Portanto, os 

mapas computadorizados podem ser utilizados para apresentar 

a informação no curso do estudo de uma doença e não somente 

para registrar os resultados após a conclusão do estudo.   

O uso desses mapas auxilia a formação de redes com uma 

maior clareza e auxilia o monitoramento nas linhas de 

comunicação e cria ferramentas para uma melhor coordenação 

do cuidado utilizando coleta e sincronização de dados.   

Desse modo, contribui com a identificação da população e suas 

condições de saúde. Permite que a equipe realize 

planejamentos mais efetivos, fortalecendo o primeiro contato do 

usuário com a Unidade de ESF, a integralidade, aumentando a 

resolubilidade, sendo possível um melhor uso dos serviços. 

Além disso, a equipe terá campanhas com impactos mais 

positivos, orientando as pessoas utilizarem as redes de saúde 

(ARAUJO FILHO; SANTOS, 2019).  

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) têm papel 

fundamental no processo de incorporação dessas ferramentas 

nos serviços de saúde, já que tem um profundo conhecimento 

sobre o seu território (CANAL; VERDUM, 2018).   

Diante deste cenário, relatamos nesse trabalho a experiência 

de construção de mapas que utilizem o georreferenciamento 

para a integração dos dados para realização do diagnóstico de 

saúde da USF Enfermeira Rosângela Lima, utilizando as 
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informações dos agentes comunitários e do banco de dados do 

Prontuário Eletrônico (PEC). Esse trabalho objetiva conhecer e 

entender a Unidade de Saúde da Família Enfermeira Rosângela 

Lima, facilitando o processo de planejamento das ações de 

saúde e servindo como ponto de partida para utilização dessa 

tecnologia por outras unidades de ESF.  

  

MATERIAIS E MÉTODO  

  

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional e 

descritivo. Neste trabalho, serão analisadas as questões 

relativas à territorialização e à população de referência 

pertencentes às equipes de atenção básica, estudos 

observacionais têm por finalidade ver e registrar, 

sistematicamente e fielmente, fatos e circunstâncias em 

situações definidas anteriormente e que estejam ligados ao 

problema de estudo (VIEIRA; HOSSNE, 2015). 

O trabalho de territorialização precisa verificar a organização da 

atenção básica, da rede de serviços e das práticas sanitárias 

locais. Com isso, torna se possível identificar mais facilmente 

os riscos e vulnerabilidades apresentadas por cada população 

para que as intervenções de saúde sejam mais eficientes e 

eficazes.  

O desenvolvimento desse projeto inclui o planejamento e a 

implementação de uma ferramenta de visualização e análise de 

dados da USF Enfermeira Rosângela Lima. A ideia surgiu a 

partir da experiência da equipe, pela necessidade de integrar as 

áreas de três unidades vizinhas de ESF (USF Ronaldo 

Machado e USF Planalto), localizadas no Bairro Planalto, na 

cidade de Natal/RN.  Para execução foi necessário utilizar 

computadores conectados à internet. Alguns agentes 
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comunitários de saúde (ACS) da lançaram mão dos seus 

conhecimentos prévios sobre informática, para operacionalizar 

a proposta. 

A USF Enfermeira Rosângela Lima é constituída por uma 

diretora, uma administradora, uma auxiliar administrativa, um 

farmacêutico, um auxiliar de serviços gerais, um porteiro e por 

três equipes de ESF. Cada equipe é composta por um médico, 

uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, e seis ACS. 

Além disso, a unidade recebe alunos de graduação, dos cursos 

de medicina, odontologia, enfermagem e pós-graduação: 

residentes de medicina de família e comunidade e de Pediatria. 

Portanto, pode ser considerada como uma “unidade-escola”. 

Apenas uma equipe possui, no momento, dentista e auxiliar de 

saúde bucal. As equipes são divididas por cores. A 105 é rosa, 

a 106 é vermelha e a 107 é azul. Chama a atenção nessa 

unidade a presença do acolhimento, com a escuta qualificada e 

o acesso avançado, que foram implantados a partir do segundo 

semestre de 2019. 

Nesta USF são ofertadas várias ações de saúde, como 

acolhimento (com escuta rápida e escuta qualificada), 

atendimentos programados e à demanda espontânea, visitas 

domiciliares, vacinação, pequenos procedimentos, curativos, 

nebulização, coleta de material para exame citopatológico do 

colo do útero, inserção de DIU, dentre outros.  

Numa primeira fase deste estudo foi realizado o processo de 

territorialização e mapeamento, para isso, foi realizada uma 

oficina sobre a importância da territorialização, capacitações 

sobre informática e sobre o e-SUS. Na oficina, reunimos a 

equipe de profissionais da unidade de ESF para realizar uma 

análise da situação, na qual foram apresentados os dados 

disponíveis – caracterização da população, suas condições de 
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vida e perfil epidemiológico – para que, como atores da reunião, 

relacionarmos a realidade tal como a percebemos aos seus 

problemas relevantes a atenção básica. Assim, construímos 

uma lista de problemas de saúde consideramos mais relevantes 

para nosso território. Desta forma, realizamos inicialmente algo 

análogo ao brainstorming. 

Depois desse momento de amostra de dados e discussão sobre 

a comunidade, com a caracterização da população, foi 

estabelecido um processo de reflexão e de discussão coletiva 

em torno das informações existentes, aproveitando a 

experiência acumulada dos atores envolvidos – gestores, 

técnicos, profissionais de saúde, comunidade – para a 

identificação dos problemas propriamente ditos e a sua real 

importância para a comunidade em si. 

Com isso transformamos um “amontoado” de informações 

epidemiológicas, indicadores de saúde, características 

geográficas e opiniões pessoais, em um conhecimento refinado 

para ser utilizado, como base de dados, na criação do nosso 

mapa inteligente interativo. 

A partir dessas reflexões, utilizamos um software de criação de 

mapas do site Google, chamado My Maps, uma ferramenta que 

facilitou, automatizando, o processo de busca pelo endereço do 

usuário, localizando no mapa, tendo a possibilidade de 

visualizarmos os problemas que consideramos relevantes para 

aquele paciente. A escolha dessa ferramenta se deu por ser um 

software sem custos e de fácil utilização. Com essa ferramenta 

é possível identificar as delimitações de cada área, verificando 

se a área que o paciente reside faz parte da área de 

abrangência de alguma das ESF do bairro Planalto.  

Nessa fase já foi possível encontrar cada usuário no mapa, sua 

família, e seu domicílio, indicando qual a microárea e qual ACS 
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está vinculado. O trabalho iniciou pela Unidade de Saúde da 

Família Enfermeira Rosângela Lima, porém, já foi implantado 

nas outras duas ESF do bairro Planalto, facilitando a 

responsabilização de cada unidade por sua área de 

abrangência, permitindo o conhecimento de sua população 

adscrita e a comunicação entre as unidades vizinhas. Para 

implantação nas outras unidades, alguns agentes de saúde 

foram até as unidades para iniciar o processo e capacitar alguns 

profissionais das unidades. 

Uma vez localizado o usuário, deve-se clicar dentro da área 

identificada para que seja revelado a numeração da área e 

microárea, além do nome do ACS responsável.  A ferramenta 

também oferta a adição de imagens que nesse caso é a foto do 

ACS respectivo a microárea selecionada. O mapa conta 

também com o apoio da ferramenta Google Street ofertada 

dentro da própria busca como meio de visualizar a residência e 

seu arredor pelo profissional e pela pessoa, através do passeio 

virtual, permitindo conhecer os arredores da residência dos 

usuários.  

A segunda fase baseou-se nos conceitos de mapeamento por 

geolocalização dos grupos prioritários da ESF que fundamenta 

a promoção e manutenção da saúde do indivíduo e da 

comunidade. Nessa fase, foi incluído no mapa, através da 

ferramenta My maps, os grupos prioritários como gestantes, 

crianças, pacientes acamados, áreas de maior vulnerabilidade 

e etc.  

Sobre os grupos prioritários, no Brasil, a ESF é voltada às ações 

programáticas, atividades domiciliares e articulação com a 

comunidade. Dentre as ações programáticas estão 

puericultura, pré-natal, planejamento familiar, prevenção do 

câncer de colo uterino, promoção de aleitamento materno, 
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erradicação da hanseníase e controle da tuberculose. Baseado 

nessas ações programáticas, o atendimento na atenção básica 

é partilhado entre grupos prioritários, sendo estes compostos 

por mulheres, crianças, idosos, pessoas acometidas por 

doenças crônicas e doenças infectocontagiosas (ARANTES, 

2016). 

A terceira fase do projeto está em andamento e corresponde ao 

mapeamento das áreas de risco do território de abrangência da 

unidade, por exemplo, áreas de alagamento, áreas com risco 

de desabamento, áreas com esgoto a céu aberto, áreas com 

acúmulo de lixo, e outras que contribuam para os agravos em 

saúde. Os ACS foram incentivados a comparecerem a esses 

locais e registrarem por meio de fotografias essas áreas que 

eles considerarem de risco. As fotos são inseridas no mapa, 

com a possibilidade de visualizar ao clicar no local.  

Uma das preocupações da equipe, é com a epidemia de 

arboviroses que ocorreu na região no primeiro semestre de 

2019, principalmente da Chikungunya, que inclusive, vários 

profissionais da própria unidade foram acometidos pela doença. 

Mapear os locais com maior incidência e potenciais criadouros 

do vetor, vem sendo uma prioridade dos profissionais da 

unidade.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Para a criação de “mapa vivo” é importante conhecer os 

seus conceitos e propriedades. No contexto da ESF, o mapa 

constitui-se como uma ferramenta utilizada para o diagnóstico 

e planejamento de atividade de campo, promovendo a reflexão 

frente às diversas situações de saúde e a elaboração de 

intervenções coerentes com a problemática do território, no 
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intuito de melhorar a qualidade da atenção à saúde. O 

mapeamento configura-se uma estratégia de apoio à 

qualificação e gestão da informação no âmbito da atenção 

básica, uma vez que possibilita, a partir de uma dimensão 

espacial, monitorar e avaliar indicadores e informações em 

saúde no âmbito do SUS (PINTO; ROCHA, 2016). 

Nessa perspectiva, evidencia-se que o desafio 

representado pela implantação do SUS exige, cada vez mais, a 

utilização de ferramentas e de tecnologias que facilitem a 

identificação dos principais problemas de saúde que acometem 

a comunidade, bem como a definição de intervenções capazes 

de resolvê-los. Salienta-se a experiência exitosa de 

planejamento participativo na área de atuação das equipes da 

ESF como meio e processo de construção de intervenções 

coerentes e de maior efetividade (COSTA; et al., 2014). 

Outro ferramenta a qual nos baseamos foi no mapa 

inteligente o qual, tendo por base Lacerda (2012), podemos 

entender a sua importância devido ser um instrumento para o 

planejamento, construído a partir do mapa do território e 

alimentado por informações geográficas, ambientais, sociais, 

demográficas e de saúde obtidas através do processo de 

territorialização como o realizado neste trabalho.  

Este, como os outros mapas já mencionados, tem como 

objetivo melhorar a qualidade do serviço de saúde, e, podendo 

ser feito por microárea. Vale salientar que esta ferramenta não 

deve ficar exposta para população, e sim, permanecer em local 

de uso exclusivo da equipe de saúde, visto que registra a 

localização dos domicílios, famílias e marcadores de saúde.  

O mapa inteligente pode apresentar, por exemplo, o fluxo 

da população através das ruas, os transportes utilizados e as 

características geográficas que dificultam o acesso da 
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população à unidade ou até na circulação no bairro; as 

características das moradias e seus entornos; as condições de 

saneamento básico, presença de esgotos a céu aberto, 

presença de fábricas e ambientes insalubres e lixo, área 

abastecida por água tratada e fluoretada; infraestrutura 

urbanística: características da ocupação do espaço urbano, 

ruas, calçadas, praças, espaços de lazer e paisagismo; as 

condições do meio ambiente, como desmatamento ou poluição; 

os principais equipamentos sociais: escolas, creches, centros 

comunitários, clubes, igrejas e outros serviços que a população 

utiliza para desenvolver a sua vida no território; a presença de 

animais no entorno das residências e nas ruas; áreas de risco 

social de diversas ordens. 

No nosso trabalho identificamos áreas de grupos em 

situação de risco ou vulnerabilidade, usando dados 

demográficos e epidemiológicos colhidos em plataformas online 

e junto com os profissionais da ESF. Colocamos de forma 

interativa agravos ou situações de saúde que indiquem 

necessidade de acompanhamento da equipe de saúde, 

também chamados de marcadores de saúde como as 

gestantes, crianças, dentre outros.  

Os mapas informatizados possibilitam evidenciar 

informações que antes constavam-se ocultas ou de difícil 

visualização. Essas ferramentas auxiliam aos profissionais a 

atender o atributo da APS de orientação comunitária, 

reconhecendo as necessidades de saúde da comunidade, 

propiciando o planejamento e a avaliação dos serviços 

específicos de cada localidade do mapa. Esse trabalho resultou 

na criação de mapas interativos e dinâmicos, de fácil 

visualização e atualização, chamados de “mapas-vivos” ou 

“mapas-inteligentes”.  
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A Figura 1 representa a primeira fase do projeto, com a 

delimitação da área de abrangência das três unidades de ESF 

do bairro Planalto.  A partir desse mapa, é possível visualizar os 

limites de cada área, é possível identificar qual equipe e qual 

ACS é responsável por aquele território, por aqueles domicílios 

e/ou por aqueles indivíduos. Colocando o nome do paciente, ou 

o seu cartão SUS, o mapa imediatamente mostra o seu 

endereço, os dados considerados mais relevantes e a qual ACS 

ele está vinculado. Clicando diretamente na localidade, o 

software nos mostra o nome e os dados daquele morador. 

 

Figura 1. Área de abrangência das unidades de ESF do 

Planalto

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Esse mapeamento facilitou o processo de coordenação do 

cuidado e de organização dos serviços de APS nessa região do 

Distrito Sul, de Natal. A ferramenta possui diversas 

funcionalidades úteis aos profissionais de saúde e gestores pois 
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cria um mapeamento interativo, humanizado e com usabilidade. 

Facilitou também a responsabilização de cada população 

adscrita, pela sua ESF de referência. 

Na segunda fase do projeto, foi iniciada a construção do “mapa 

vivo” (Figura 2) propriamente dito, onde é possível identificar os 

grupos prioritários para a ESF, e alterá-los conforme forem se 

modificando com o passar do tempo. Esses grupos podem ser 

gestantes, crianças, hipertensos, diabéticos, portadores de 

tuberculose, pessoas acamadas, dentre outros que a equipe 

considerar relevante para o acompanhamento. Aparecem no 

mapa representados por símbolos escolhidos para melhor 

visualização. 

 

Figura 2. Mapa Vivo da USF Enfermeira Rosângela Lima 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

 Nesse mapa é possível visualizar o número de indivíduos dos 

grupos prioritários, como as gestantes, as crianças, as pessoas 

acamadas de cada microárea. O profissional tem a 

possibilidade de selecionar qual grupo prioritário pretende 
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avaliar. Por exemplo, na figura 2, foi selecionado apenas o 

grupo de gestantes. Clicando diretamente em cima de cada 

figura, aparecem os dados relevantes do paciente, como nome, 

cartão SUS, data de nascimento. Nas gestantes também é 

possível visualizar a data da última menstruação, e saber se é 

uma gestante considerada de risco.  

Além disso, é possível incluir os principais agravos de cada 

pessoa ou domicílio (Figura 3). Nessa imagem é possível 

identificar a pessoa, seu cartão SUS, seu endereço, seu 

número de prontuário, e os principais problemas, não apenas 

de saúde, mas incluindo também os problemas sociais. A 

decisão de incluir tais informações foram discutidas na oficina 

realizada com os profissionais da equipe. 

 

Figura 3. Mapa Vivo: conhecendo o usuário 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

A terceira fase, que corresponde a identificação das áreas de 

risco no território de abrangência da USF, está em andamento 

e os ACS encontram-se em campo, coletando e registrando as 
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imagens para posterior inserção no “mapa-vivo” da unidade. Foi 

realizado também o contato com a vigilância sanitária, para 

possibilitar uma integração entre os pontos de atenção. Isso 

facilitará o planejamento das ações, principalmente, as de 

prevenção das doenças que essas áreas de risco podem trazer 

para a comunidade.  

Esse trabalho de territorialização permite que os ACS 

possam entender melhor e consolidar as microáreas de 

abrangência de sua responsabilidade e auxiliam a gestão local 

na redefinição de novos territórios, de novas ações de saúde, 

além de aproximar os agentes de vigilância em saúde na 

discussão do território integrado com a APS (PINTO; ROCHA, 

2016). 

     A doença deve ser pensada dentro de uma concepção 

multicausal, e, portanto, a promoção da saúde deve ter como 

estratégia a vigilância em saúde com ações sobre o território. 

Nesse sentido, é importante verificar informações 

demográficas, econômicas, culturais, políticas, 

epidemiológicas, para a identificação e análise das 

necessidades da população com o objetivo de definir 

prioridades de atenção à saúde, muitas vezes com ações 

intersetoriais (MORAES; CANOAS, 2013).    

A criação de mapas pelo processo de geoprocessamento 

torna-se um relevante recurso tecnológico, pois possibilita a 

análise de dados numéricos e de localização, colaborando para 

a gestão do cuidado a partir do subsídio ao planejamento e 

tomada de decisões de acordo com os determinantes sociais 

envolvidos no processo de saúde-doença (RIBEIRO; et al., 

2017).  

De acordo com Bueno (2019), esse tipo de estudo possibilita 

transpor os dados de um sistema de informação para uma 
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ferramenta capaz de melhorar o processo de gestão e 

planejamento da vigilância em saúde. Além do mais, essa 

análise espacial, possibilita uma síntese simples e clara dos 

processos que estão acontecendo no território de abrangência 

das áreas de vigilância, tanto na distribuição de doenças quanto 

nos fatores de risco.  

Em artigo sobre a distribuição espacial da tuberculose, 

Leal (2019) afirma que embora os estudos de distribuição 

geográfica sejam recentes no Brasil, pode-se considerar o 

geoprocessamento como uma das ferramentas mais utilizadas 

em análise espacial dos últimos anos, contribuindo para o 

monitoramento, o planejamento e a análise das políticas de 

saúde. E que, através dessas ferramentas, as unidades de ESF 

tem possibilidade de se tornarem mais resolutivas em suas 

áreas de abrangência, detectando novos casos de tuberculose 

mais precocemente, prevenindo a disseminação no meio social.  

As circunstâncias observadas no território são exemplos 

de fatores determinantes para a ocorrência de várias doenças 

e agravos que acometem as pessoas, diminuindo a sua 

qualidade de vida. As condições de vida das classes sociais 

menos favorecidas influenciam diretamente no adoecimento 

das pessoas e grupo a equidade em saúde (MOREIRA; et al., 

2019). 

Pensar criticamente e em conjunto com a equipe sobre 

ambiente, saúde-doença, violência e as condições da 

população, é abordar sobre as múltiplas determinações da 

vulnerabilidade que se distribui diferentemente, de acordo com 

cada indivíduo, região e grupo social a que ele pertence, e 

relaciona-se com a pobreza, com as crises econômicas e com 

o nível educacional (MOREIRA; et al., 2019). 
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Levamos a informação dessa experiência e projeto para 

à gestão municipal de Natal, a qual se mostrou muito 

interessada em auxiliar a expansão para outras unidades de 

saúde da cidade. Com a evolução do projeto pretende-se 

expandir a construção dessas ferramentas para todo o Distrito 

Sul de Natal, como projeto piloto e posteriormente para toda a 

capital do Rio Grande do Norte. 

  

CONCLUSÕES   

  

 O processo de construção de mapas por 

georreferenciamento e a visualização espacial dos agravos 

identificados, colabora na organização dos serviços a serem 

realizados, proporcionando maior efetividade das ações de 

saúde. Facilita também a visualização espacial se em 

determinada região da área de abrangência da unidade de 

saúde, há uma concentração maior de casos, o que induz a 

investigar quais suas razões.     

A utilização de softwares como o Google My Maps e Street 

View, para a territorialização na APS, pode ser considerada 

como uma inovação para o entendimento da situação de saúde 

do território, bem como para o planejamento das ações em 

busca de melhoria das condições de saúde da comunidade. 

Essas ferramentas facilitam a inserção, a visualização das 

informações consideradas mais importantes pela equipe de 

saúde e facilita também a constante atualização dessas 

informações, haja visto que a avaliação do território é um 

processo dinâmico, com mudanças frequentes, as quais os 

profissionais precisam estar atentos. Todos esses fatores são 

importantes para o entendimento do território e planejamento 
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de ações, facilitando a continuidade e coordenação do cuidado 

na APS. 

Além disso, o uso dessas tecnologias proporciona uma maior 

vinculação do ACS com a equipe e com sua população, 

fortalecendo o trabalho em equipe, a partir do momento que 

valoriza o conhecimento prévio, e permite um pensamento 

problematizador, em que os agentes comunitários participam 

ativamente do processo e do planejamento de ações de acordo 

com a necessidade daquela comunidade, ressignificando a 

produção do cuidado na ESF (DANTAS, 2018). As dificuldades 

de conexão à internet foram consideradas as limitações deste 

estudo.  

Através dessa experiência, consideramos importante que 

outros serviços de saúde, principalmente da Atenção Primária 

à Saúde, possam se beneficiar desses instrumentos que 

possibilitam conhecer, entender o território e a situação em que 

ele se encontra, para, a partir disso, realizar o planejamento de 

ações de saúde que possam, efetivamente, melhorar as 

condições de saúde da população que vive no território de 

abrangência das Unidades de ESF.  
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RESUMO: Esse estudo tem como objetivo identificar a 
prevalência do risco cardiovascular nos hipertensos e analisar 
a associação dos fatores de risco cardiovascular com as 
características sócio demográficas dos hipertensos. Trata-se de 
uma pesquisa descritiva, de corte transversal com abordagem 
quantitativa, onde foram avaliados 103 indivíduos com 
diagnóstico de hipertensão arterial acompanhados pela Equipe 
de Saúde da Família do Balcão. A coleta de material empírico 
foi realizada por meio de entrevista com questões direcionadas 
a caracterização sociodemográfica e clínica do participante. Os 
resultados do estudo mostraram que a maioria dos participantes 
do estudo eram do sexo feminino, idade media de 66 anos, de 
cor parda, baixa escolaridade e renda. 62,5% que tinham 
controle da Pressão Arterial eram do sexo feminino. As 
complicações decorrentes da Hipertensão Arterial mais 
frequentes foram AVC ocorrendo em 10,7% e IAM em 8,7%. Na 
análise dos indicadores antropométricos 39,8% dos hipertensos 
apresentaram sobrepeso. 77,6% eram sedentários. A qualidade 
de vida dos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 
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diante dos resultados dest estudo mostraram que há elevado 
risco de ocorrência de eventos cardiovasculares na população 
estudada. Este fato ressalta a necessidade de realizar ações de 
educação para estimular mudança no estilo de vida dos 
usuários hipertensos. 
Palavras-chaves: Hipertenção Arterial. Risco Cardiovascular.  
Saúde da Família. 
 

INTRODUÇÃO  

 

 Segundo Miranda (2015) as transições demográfica, 

nutricional e epidemiológica ocorridas no século XX resultaram 

em significativa diminuição das taxas de fecundidade e 

natalidade e no aumento progressivo da expectativa de vida e 

da proporção de idosos em relação aos demais grupos etários.  

Como consequência observa-se a maior participação das 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no perfil de morbi-

mortalidade da população. 

 Entre as DCNT, as Doenças Cardiovasculares (DCV) 

são apontadas como uma das principais causadoras de morte 

em todo o mundo. Estas doenças são responsáveis por mais de 

17 milhões de mortes a nível global, prevendo-se um aumento 

para cerca de 23 milhões em 2030, o que corresponderá a 33% 

das mortes em todo o Mundo, sendo a doença coronária 

responsável por 14.9% das mortes nos homens e 13% nas 

mulheres, enquanto os Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) 

contarão para 10.4% de todas as mortes nos homens e 11.8% 

nas mulheres (FEITOSA, 2014). 

 Atualmente, o Brasil vem enfrentando um cenário 

pandêmico da morbimortalidade cardiovascular. De acordo com 
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o Ministério da Saúde, em 2010, ocorreram 326 mil mortes por 

DCV (STÜKER, 2015). 

 As doenças crônicas, em particular a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM), requerem 

monitoramento e ações que possam contribuir com o manejo 

adequado dessas patologias. Essas doenças constituem, 

portanto, o grande desafio do século XXI, pois representam 

uma grande sobrecarga no sistema de saúde que deverá se 

organizar para atender a esta demanda crescente (ZANETTI, 

2016). 

 Ferreira (2015) afirma que a HAS é um reconhecido 

problema de saúde pública sendo considerada a principal causa 

de morte em todo o mundo e é uma condição clínica multifatorial 

que se caracteriza por apresentar níveis elevados e constantes 

de pressão arterial. É uma das causas de maior redução de 

qualidade e expectativa de vida da população por estar 

frequentemente associada a alterações de órgãos-alvo e a 

alterações metabólicas aumentando o risco de outros eventos 

cardiovasculares. 

A cada ano, cerca de 7 milhões de pessoas morrem por 

fatores decorrentes da HAS e aproximadamente 1,5 bilhão de 

pessoas adoecem em decorrência da HAS. Atualmente a 

doença atinge em média 30% da população brasileira, 

chegando a mais de 50% na terceira idade. Considerada um 

dos principais fatores de risco de morbidade e mortalidade 

cardio e cerebrovascular, a HAS, quando presente, duplica o 

risco cardiovascular, tendo uma prevalência acima de 32% 

(FEITOSA, 2014). 

 Para Silva (2016) os principais fatores de risco para a 

hipertensão arterial são idade, sexo, raça, história familiar de 

hipertensão, tabagismo, dislipidemias, ingestão de álcool, 
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diabetes e o estresse. Estes fatores podem interagir com a PA 

e aumentar o risco de desenvolvimento de DCV. A base para o 

tratamento do paciente hipertenso são as Modificações do 

Estilo de Vida (MEV) que historicamente, desde a década de 

1970, vem sendo apontada em diversos países como medida 

necessária para diminuir a HAS e combater fatores de risco das 

DCV. Assim, a introdução de uma dieta adequada e aumento 

nos níveis de atividade física devem ser encorajados para a 

prevenção e tratamento da HAS. 

 A realização dessa pesquisa justifica-se pela magnitude 

que a HAS apresenta no cenário nacional. Evidenciando-se a 

necessidade de conhecimento do risco cardiovascular global 

dos portadores de HAS para que medidas de controle possam 

ser adotadas, uma vez que a gravidade da hipertensão arterial 

no país não se deve apenas a elevada prevalência que ela 

ocupa, mas também pelo alto índice de complicações 

provenientes dos fatores de risco na população hipertensa. A 

escolha da Equipe de Saúde da Família Balcão para a 

realização dessa investigação deve-se a magnitude que a HAS 

tem ocupado a nível local.   

 Dessa maneira, essa pesquisa tem como objetivo 

identificar a prevalência do risco cardiovascular global nos 

indivíduos hipertensos e analisar a associação dos fatores de 

risco cardiovascular com as características sócio demográficas 

dos hipertensos. 

 

MATERIAL E MÉTODO  

 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva, de corte transversal 

com abordagem quantitativa, onde foram avaliados 103 

indivíduos com diagnóstico de hipertensão arterial 
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acompanhados pela Unidade de Saúde da Família Integrada 

Mangabeira I, Equipe de Saúde do Balcão, no ano de 2017, 

vinculada ao Distrito Sanitário III, localizada no Município de 

João Pessoa – PB. Foram excluídos da pesquisa aqueles 

indivíduos que apresentam histórico de abuso de drogas ou 

distúrbios mentais por não apresentarem condições de 

resposta; os de hipertensão arterial secundária; e as mulheres 

que se encontravam grávidas. 

 A população estudada compreende 37,1% dos 

hipertensos acompanhados na ESF Balcão com intervalo de 

confiança de 95% e nível de confiança e erro amostral de 5%. 

Para a composição dessa amostra foi realizado um sorteio 

através dos registros de hipertensos de cada Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), utilizando um ponto aleatório da 

listagem de acompanhamento desses profissionais.  

 A coleta de material empírico foi realizada utilizando-se 

instrumento estruturado, sendo aplicado na residência do 

entrevistado. No momento da coleta, após a explicação dos 

objetivos do estudo, foi realizada a entrevista com questões 

direcionadas a caracterização sociodemográfica e clínica do 

participante.  

 O risco cardiovascular global foi classificado em baixo, 

médio, alto e muito alto, onde, na sua estratificação foi adotada 

a classificação de risco muito alto apenas quando havia 

associação de HAS grau 3 com três fatores de risco (FR) ou 

Lesão de Órgão Alvo (LOA). Para a análise dos dados, foi 

construída uma planilha no programa Excel para a organização 

e codificação dos dados e posteriormente importados para o 

programa Statistical Package for the Social Science (SPSS) for 

Windows versão 22.  
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 O estudo foi realizado após aprovação da pesquisa pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal da Paraíba, e obedeceu aos aspectos 

éticos preconizados pela resolução número 466/2012 que 

regulamenta a pesquisa em seres humanos e pela resolução 

COFEN número 311/2007 (COFEN, 2007).  

Na ocasião da entrevista também foi explicado 

verbalmente os objetivos e a finalidade do estudo, dada a 

garantia de sigilo e acesso aos resultados e esclarecendo-lhes 

que poderiam desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, solicitado aos sujeitos da pesquisa à assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes da 

aplicação do questionário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os dados aqui apresentados dizem respeito à população 

de hipertensos cadastrados e atendidos na ESF equipe Balcão. 

Os hipertensos que não são cadastrados ou não são atendidos 

na ESF ficaram fora da investigação, no entanto, esse fato não 

deve ser considerado como limitador do estudo, visto que os 

objetivos primários foram atingidos com uma amostra 

representativa de hipertensos cadastrados. 

  Na tabela 1, observa-se que a população do estudo é 

composta por adultos com uma média de idade de 66,47 

(11,70) anos, sendo 77,7% mulheres e 22,3% homens. Houve 

predomínio daqueles que se denominavam como sendo da cor 

parda, com total de 60,2% dos entrevistados. Com relação ao 

estado civil, 60,2% viviam em união estável ou casados em 

comparação a 14,6% de viúvos. Já com relação à escolaridade, 

12,6% declararam não saber ler ou escrever e 35,0% ter no 
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máximo 4 anos de estudo. Na distribuição de renda, os 

entrevistados que declararam receber de um a quatro salários 

mínimos foram de 49,5%, tendo predomínio em relação às 

demais faixas de renda salarial. 

 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos hipertensos 

entrevistados. João Pessoa-PB, 2017 

Variáveis  n % 

Sexo   

Feminino 80 77,7 

Masculino 23 22,3 

Idade   

<60 anos 30 29,1 

60-64 14 13,6 

65-69 24 23,3 

70-74 11 10,7 

75-79 16 15,5 

80 ou mais 08 7,8 

Raça   

Branco 31 30,1 

Pardo 62 60,2 

Negro 10 9,7 

Estado Civil   

Solteiro 16 15,5 

Casado 62 60,2 

Divorciado 10 9,7 

Viúvo 15 14,6 

Escolaridade (anos)   

Analfabeto 13 12,6 

1-4 36 35,0 
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5-8 29 28,2 

9-11 18 17,5 

12 ou mais 7 6,7 

Renda Familiar 

mensal 
  

Até 1 salário mínimo 36 35,0 

Entre 1 e 4 salários 

mínimos 
51 49,5 

Mais de 4 salários 

mínimos 
16 15,5 

Total 16203 100,0 

                Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Os achados do estudo mostram que, a análise dos 

indicadores antropométricos observou-se que 39,8% dos 

hipertensos apresentaram sobrepeso. A circunferência da 

cintura estava acima do preconizado em 75,7% dos 

entrevistados e a relação da circunferência do quadril – 

circunferência da cintura estava alta em 96,1% deles. Quando 

questionados sobre a prática de atividade física, 77,6% dos 

entrevistados eram sedentários e 20,4% realizam alguma 

atividade física de intensidade leve. Com relação ao hábito de 

fumar, 54,3% nunca fumou, 4,9% ainda é fumante e 40,8% é 

ex-tabagista. Dos entrevistados, 20,4% afirmaram consumir 

bebida alcoólica menos de uma vez por semana, 38,8% nunca 

cosumiu e 34,0% parou de consumir após o diagnóstico de 

HAS. 

 A tabela 2,  mostra que dos hipertensos entrevistados 

que apresentavam controle da Pressão Arterial (PAS < 140 

mmHg e PAD < 90 mmHg), 62,5% eram do sexo feminino e 

65,2% do sexo masculino, em comparação com os que não 
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tinham controle da Pressão Arterial (PAS < 140 mmHg e PAD < 

90 mmHg), sendo 37,5% do sexo feminino e 34,8% do sexo 

masculino.  Com relação às complicações decorrentes da 

Hipertensão Arterial as mais frequentes foram AVC ocorrendo 

em 10,7% e IAM em 8,7%. Quando questionados havia história 

de parentes de primeiro grau com hipertensão arterial, 79,6% 

dos entrevistados afirmaram que sim e 20,4% disseram não.  

 

Tabela 2. Associação entre o controle da Hipertensão Arterial 

e as variáveis sociodemográficas. João Pessoa-PB, 2017 

Variáveis   Controle da Hipertensão 

Arterial 

  

 Com 

controle 

Sem controle   

Sexo n % n  %  

Feminino 50      62,5 30  37,5 0,8

12 

Masculino 15     65,2 8  34,8  

Faixa etária      

< 60 anos 19     63,3 11  36,7  

60-64 11  78,6 3  21,4  

65-69 15 62,5 9  37,5 0,5

90 

70-74 5 45,5 6  54,5  

75-79 9  56,2 7  43,8  

80 ou mais 6  75,0 2  25,0  

Classificação da 

idade 

     

Não idoso  19  63,3 11  36,7  

Idosos mais novos 

 

41 62,1 25  37,9 0,8

89 
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Idosos mais velhos 5  71,4 2  28,6  

Raça      

Branco 22  71,0 9  29,0  

Pardo 41  66,1 21  33,9 0,0

11 

Negro 2  20,0 8  80,0  

Estado civil      

Solteiro 11  68,8 5  31,2  

Casado 41 66,1 21  33,9 0,5

23 

Divorciado 6  60,0 4 40,0  

Viúvo 7  46,7 8  53,3  

Escolaridade      

Analfabeto 6 46,2 7  53,8  

1-4  21 58,3 15  41,7  

5-8 20 69,0 9  31,0 0,4

03 

9-11 12 66,7 6  33,3  

12 ou mais 6 85,7 1  14,3  

Renda familiar 

mensal 

     

Menos de 1 salário 

mínimo 

15 41,7 21  58,3  

Entre 1 e 4 salários 

mínimos 

35 68,6 16  31,4 0,0

01 

Mais de 4 salários 

mínimos 

15 93,8 1  6,2  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 De acordo com os achados no presente estudo 

referentes à situação sociodemográfica dos hipertensos 

entrevistados, houve predominância do sexo feminino (77,7%), 
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media de idade de 66,47 anos, renda familiar considerada baixa 

e nível de escolarização considerado limitado.  

 A predominância do sexo feminino neste estudo aponta 

um número mais elevado de mulheres hipertensas idosas em 

relação ao número de homens. A desproporção entre homens 

e mulheres encontradas no presente estudo pode ser 

influenciada pelo fato de haver menor busca dos serviços de 

saúde por parte dos homens em relação às mulheres. Isso 

porque os homens culturalmente evitam por não demonstrar 

problemas de saúde como dor, por exemplo, por acreditarem 

que tal comportamento fere a sua masculinidade, o que resulta 

numa procura pela busca à assistência à saúde tardia, por outro 

lado os horários de funcionamento das USF (manhã e tarde de 

segunda a sexta) são incompatíveis com a rotina masculina, 

visto que estes se encontram em horário de trabalho (CHAVES, 

2016). 

Ainda segundo Chaves (2016) comportamentos como 

estes apresentados pelos homens dificulta a promoção à saúde 

e limita-se aos cuidados de patologias que poderiam ter seus 

agravos evitados, em contra partida, as USF tem uma grande 

missão pela frente que é criar medidas educativas que incentive 

aos homens á buscarem assistência de saúde para evitar danos 

maiores a saúde no futuro. 

  Após os 65 anos de idade, o número de mulheres com 

hipertensão passa a ser maior que o número de homens com a 

mesma patologia e com o envelhecimento contínuo da 

população, essa diferença irá possivelmente aumentar 

(MALACHIAS, 2016).   

O grau de escolaridade tem uma relação inversa com o 

RC, sendo maiores os riscos quanto menores for a escolaridade 

do hipertenso, sendo que essa relação se dá possivelmente 
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pela dificuldade de compreensão das informações por parte dos 

pacientes. Apenas sete dos entrevistados possuíam mais de 

doze anos de estudo. O baixo grau de escolaridade vem sendo 

identificado em outras pesquisas, tendo uma taxa superior a 

90% dos entrevistados sem ter concluído o ensino fundamental 

(VELAZQUEZ, 2015). 

 Esse perfil observado nos entrevistados do estudo, leva 

a presumir que, apresentam, em sua maioria, uma posição 

socioeconômica desfavorável, compatível com a situação 

econômica da maioria da população do país.  

Ainda se ressalta que, 60,2% dos indivíduos 

denominaram-se como sendo da raça parda. Essa 

predominância é compatível com a representada pela literatura, 

que descreve a prevalência da HAS como sendo até duas 

vezes maior em pessoas da raça parda quando comparada com 

a população que se denomina caucasiana (ANDRADE, 2015). 

 Do total de entrevistados, 60,2% eram casados ou viviam 

em união estável. A situação conjugal influencia na adesão ao 

tratamento de forma positiva quando o indivíduo tem relação 

familiar estável, pois, por terem apoio da família tendem a 

buscar com maior frequência os serviços de saúde 

possibilitando diagnósticos mais precoces e maior controle das 

doenças, diminuindo as chances de ocorrer um evento 

cardiovascular no futuro (SIMÃO, 2014). 

 Tendo como base os parâmetros antropométricos 

avaliados no estudo, foi observado predomínio de sobrepeso e 

obesidade, acentuada desproporção na relação circunferência 

da cintura-quadril, sedentarismo, baixa índice de hábitos 

alimentares saudáveis.   

 De acordo com a classificação do Índice de Massa 

Corpórea (IMC), 39,8% dos entrevistados encontravam-se na 
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faixa de sobrepeso e 30,1% em obesidade grau I, dado que 

pode ser associado ao padrão dietético atual rico em açúcares, 

gordura e sódio, que é também apontado como um dos 

principais responsáveis pelo aumento das DC. As dietas ricas 

frutas, hortaliças, fibras, minerais e laticínios com baixos teores 

de gordura apresentam grande impacto na redução da PA. O 

alto consumo de potássio, magnésio e cálcio são considerados 

benefícios do padrão alimentar saudável, além de se associar 

a perda de peso de diminuição de outros fatores de risco 

(ZANETTI, 2016). 

 O IMC é uma medida mundial da obesidade sendo forte 

preditor da morbimortalidade cardiovascular. De acordo com a 

OMS, a obesidade é a causa de morte de 2,8 milhões de 

pessoas a cada ano tendo 12% da população mundial sendo 

considerada obesa. Estudos de coorte e meta-análise mostram 

que os riscos de morte em indivíduos com sobrepeso é 20% 

maior e nos obesos passa a ser de 50%.  

A presença de obesidade, considerada como um dos 

principais fatores de risco cardiovascular está intimamente 

relacionado com a HAS pelo aumento da atividade simpática e 

da reabsorção renal de sódio, que cursam com o aumento da 

volemia e do débito cardíaco (RODRIGUES et al., 2015). Sendo 

justificada pelo envelhecimento populacional, vulnerabilidade 

social associada a presenças de fatores de risco, que por sua 

vez, contribui de modo significativo para o aumento da 

adiposidade corporal, dado este, encontrado nesse estudo de 

Lima et al. (2018).   

Malta et al. (2016) afirmam que uma grande 

porcentagem de adultos com obesidade e sobrepeso está 

relacionado há um poder aquisitivo inferior e baixa 

escolaridade, o qual leva o consumo alimentos de baixo custo 
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e altamente energéticos. Além disto, há menos oportunidade 

para a prática de atividade física, e menor acesso as 

informações de caráter preventivo. 

O presente estudo mostra que 96,1% apresentam 

circunferência do quadril acima do preconizado pela literatura e 

77,7% dos entrevistados apresentam uma relação cintura-

quadril desproporcional. O IMC de hipertensos deve ser no 

máximo 25kg/m2 e a circunferência abdominal não deve 

ultrapassar 102cm para os homens e 88cm para as mulheres 

(MALACHIAS, 2019).  

Com relação à atividade física, 77,6% dos entrevistados 

eram sedentários. Estes dados podem estar atribuídos a 

significativa representação de idosos na amostra, que tem 

frequentemente um estilo de vida mais sedentário e baixa 

adesão a medidas de promoção a saúde e prevenção de 

complicações das doenças cardiovasculares (MALACHIAS, 

2019).  

A prática de exercício físico aeróbico em hipertensos 

pode reduzir a pressão arterial em até 6,9 e 4,9 mmHg na 

pressão sistólica e diastólica, respectivamente. Tratando-se de 

exercícios de baixa intensidade, há estudos que comprovam a 

redução da mortalidade cardiovascular em torno de 20%, sendo 

aconselhável que as atividades físicas sejam realizadas no 

mínimo três vezes por semana. (GHORAYEB, 2019). 

Ainda de acordo com o Macedo et al. (2015), a 

inatividade física age como acelerador do declínio humano, 

ocasionando maior incapacidade funcional, perda de qualidade 

de vida, aumento da mortalidade por doenças crônicas não 

transmissíveis. É necessário, também, estimular atividades 

físicas e práticas corporais. O sedentarismo traz impacto na 

prevalência de doenças e agravos não transmissíveis e no 
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estado geral de saúde da população mundial. Pessoas com 

níveis insuficientes de atividade física possuem de 20% a 30% 

maior risco de morte por qualquer causa (CPPAS, 2018). 

As recomendações gerais estabelecidas pela 

Organização Mundial da Saúde sobre as atividades 

físicas/práticas corporais para os adultos (18 a 65 anos) é que 

essas atividades sejam compostas por, no mínimo,150 minutos 

de atividade aeróbica de intensidade moderada, ou por75 

minutos de atividade aeróbica intensa por semana. Deve-se 

fazer, no mínimo, 30 minutos de atividade física moderada, de 

forma contínua (1x30 min) ou acumulada (2x15 min ou 3x10 

min) em 5 a 7 dias da semana (CPPAS, 2018). 

 Ainda de acordo com o protocolo acima mencionado, as 

recomendações para adultos também se aplicam aos idosos. 

Além disso, aqueles com 65 anos ou mais precisam realizar 

treinamentos resistidos, que melhoram o equilíbrio e previnem 

quedas, pelo menos três vezes por semana 2,20. É importante 

considerar a possibilidade de a equipe de saúde organizar 

grupos de convivência ou terapêuticos de periodicidade 

semanal, quinzenal ou outras, conforme avaliação da equipe. 

 A prevalência do hábito de fumar se mostrou baixa com 

apenas 4,9% dos entrevistados declarando ser tabagista. A 

justificativa para essa baixa frequência de fumantes nas faixas 

etárias mais elevadas pode ser a maior prevalência de doenças 

causando maior preocupação com a saúde entre as pessoas 

idosas (WITTKOWSKI, 2017).  

A adoção de um estilo de vida saudável influência de 

forma positiva nos controles dos fatores de risco cardiovascular, 

podendo melhorar a qualidade de vida das pessoas e diminuir 

a Pressão Arterial. No entanto, é observada na maior parte da 
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população, a adoção de um estilo de vida inadequado 

(BENITEZ, 2017). 

Um nível socioeconômico baixo ao longo da vida 

interfere de maneira negativa nas condições de saúde, levando 

a menos acesso aos serviços e menor adesão a tratamentos 

(MANTOVANI; LUCCA; NERI, 2015).  

De acordo com Camelo et al. (2016) as desvantagens 

socioeconômicas tendem a aumentar a mortalidade por DCNT, 

demonstrando que a presença de fatores de risco modificáveis, 

nesses grupos, influencia ainda mais no aumento da 

mortalidade por doenças cardiovasculares. 

No que consiste aos baixos índices de escolaridade 

encontrados nos adultos hipertensos entrevistados pode 

caracterizar uma dificuldade na compreensão do processo 

saúde-doença relacionada à HAS, bem como suas 

complicações (SILVA JÚNIOR et al., 2015). O processo de 

educação em saúde, dificultado nessas condições, tem como 

objetivo proporcionar o empoderaramento ao individuo e a 

comunidade sobre seus determinantes de saúde, favorecendo 

a práticas de vida saudável que visem às mudanças nos 

comportamentos, direcionando para busca da qualidade de vida 

(DAMASCENO et al., 2018). 

Quanto ao controle da PA, estudos realizados nos 

Estados Unidos e em Portugal encontraram resultados que 

diferem do nosso. Nos Estados Unidos o estudo procede do 

National Health and Nutrition Survey (NHANES) apontou que 

dos pacientes tratados apenas 31% apresentava controle da 

pressão arterial, tendo níveis menor que 140/90 mmHg em 

contrapartida, estudo realizado em Portugal com 5.023 adultos 

hipertensos tratados mostrou uma quantidade menor de 
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pessoas com controle da pressão arterial, sendo apenas 11.2% 

desse total.  

No Brasil, as pesquisas mostram resultados que se 

assemelham ao encontrado nesse estudo, revelando taxas de 

até 67,7% de controle da pressão arterial nos locais onde há 

ampla cobertura das ESF.  

 Acerca do antecedente familiar, o presente estudo 

detectou esse histórico em 79,6% dos entrevistados. A história 

familiar é um forte preditor sobre o risco cardiovascular, que 

torna-se mais elevado quando um familiar de primeiro grau já 

teve um evento cardiovascular antes dos 55 anos de idade para 

homens e 65 anos para mulheres. O sexo também influencia, 

sendo maior o risco nos homens e nas mulheres esse risco 

eleva-se com a chegada da menopausa (MALACHIAS, 2019). 

 

CONCLUSÔES 

 

 Sabendo que dentre as DCNT, as doenças 

cardiovasculares são consideradas as principais causas de 

morte no mundo com destaque para a HAS, que é considerada 

a principal causa de morte dessas doenças. Esse alto índice de 

mortalidade vem impondo desafios ao setor saúde e as políticas 

públicas direcionadas para promover mudanças significativas 

na qualidade de vida da população. 

Nesse sentido, a Unidade de Saúde da Família é vista 

como o elo entre as políticas públicas de saúde e a comunidade, 

e responsável pela consolidação da promoção da saúde. 

 Os resultados do estudo mostraram que há elevado risco 

de ocorrência de eventos cardiovasculares na população 

estudada. Este fato ressalta a necessidade de realizar ações de 
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educação para estimular mudança no estilo de vida dos 

usuários hipertensos. 
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