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Resumo 

 

SARVAT, S.A.T. Representações sociais da equipe de enfermagem acerca da gestação 

de alto risco fetal. Rio de Janeiro, RJ: Universidade Estácio de Sá, 2012. Dissertação 

(Mestrado em Educação). 

 

A pesquisa teve como objetivo identificar as representações sociais da equipe de 

enfermagem acerca da gestação de alto risco fetal em uma maternidade pública no 

Estado do Rio de Janeiro, referência para esse tipo de atendimento. Foram entrevistados 

oito enfermeiros e 16 técnicos de enfermagem. A questão-chave foi “O que você pensa 

da interrupção da gestação com autorização judicial?”, que pode pôr em presença regras 

de condutas incompatíveis, explicitando a atitude considerada a melhor pelos 

entrevistados. Há incompatibilidade quando, em uma situação, é preciso decidir entre 

regras antagônicas, o que resulta em três atitudes usuais: a lógica, que procura resolver o 

problema de uma vez para sempre; a pragmática, que busca soluções caso a caso; e a 

diplomática, que adia ao máximo a decisão. Os entrevistados, em sua totalidade, 

consideram que a obediência às “leis dos homens” contraria as “leis de Deus” e adotam 

a atitude diplomática. Tem-se, assim, uma representação social de gestação que pode 

distorcer seu conceito científico à luz de crenças religiosas. Além disso, a gestação de 

alto risco fetal gera significativo estresse na equipe que diariamente lida com 

sentimentos de medo, perda, dor, sonhos destruídos, malformação e morte. Os membros 

da equipe sentem-se impotentes e frustrados por não poderem contribuir tecnicamente 

como desejam e procuram atender às pacientes com acolhimento, escuta, orientação, 

toque e fé, valorizando a presença de familiares. Os entrevistados destacam as seguintes 

dificuldades no trabalho: espaço físico reduzido, número insuficiente de profissionais, 

necessidade de educação permanente e suporte emocional e psicológico para eles, tendo 

por objetivo prestar melhor assistência às gestantes. 

 

Palavras-chave: Gestação de alto risco fetal; Enfermagem; Representações Sociais; 

Educação. 



Abstract 

 

SARVAT, S.A.T. Social representations of the nursing staff about high-risk pregnancy. 

Rio de Janeiro, RJ: Universidade Estácio de Sá, 2012. Dissertação (Mestrado em 

Educação). 

 

The research aimed to identify the social representations of the nursing team about high-

risk pregnancy in a public hospital in the state of Rio de Janeiro, reference to this type 

of care. We interviewed eight nurses and 16 nursing technicians. The key question was 

"What do you think of interrupting pregnancy with judicial authorization?", which was 

able to present incompatible rules of conduct, explaining the attitude considered the best 

by respondents. There is incompatibility when, in a situation, one must decide between 

antagonistic rules, resulting in the usual three attitudes: the logic, that seeks to solve the 

problem once and for all; the pragmatic, seeking solutions in each case; and the 

diplomatic, that postpones the decision. All respondents consider that obedience to the 

"laws of men" is contrary to the "laws of God" and adopt a diplomatic attitude. There is 

thus a social representation of pregnancy that can distort its scientific concept in the 

light of religious beliefs. In addition, high-risk pregnancies generate significant stress on 

staff who daily deals with feelings of fear, loss, grief, broken dreams, malformation and 

death. Team members feel powerless and frustrated by not being able to contribute 

technically as desired and seek to take care of patients with listening, guidance, touch 

and faith, valuing the presence of relatives. Respondents highlighted the following 

difficulties at work: reduced physical space, insufficient number of professionals, need 

for permanent education and emotional and psychological support for them, aiming to 

provide better care for pregnant women. 

Key words: High-risk pregnancy; Nursing; Social representations; Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema da pesquisa expressa minha trajetória pessoal e profissional, um estudo 

em Educação focado na área da Saúde da Mulher. Após alcançar a graduação em 

Enfermagem na Universidade Federal de Alagoas, tive a oportunidade de trabalhar na 

Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP), órgão do Ministério da Saúde, na zona 

rural nos estados do Pará, Amazonas e Bahia, onde o universo feminino me chamou 

atenção, não só pelas carências, mas também pela resignação e submissão. Mulheres 

morando sozinhas com seus filhos em condições precárias de habitação, água, 

saneamento, informações; onde, para obter acesso ao atendimento de saúde, eram 

necessárias longas horas de percurso em barcos, a pé ou utilizando animais como meio 

de transporte. A morte da gestante e/ou de seu filho, em partos realizados no chão, em 

mesas, sem pré-natal e nenhuma informação do histórico obstétrico daquela mãe, não 

foram experiências raras. 

A partir dessas vivências, todas as outras instituições em que tive a oportunidade 

de ingressar me direcionaram, de uma maneira ou de outra, à mulher e à criança tanto na 

área de saúde pública quanto na hospitalar. Na prática assistencial, estamos sempre 

procurando um diferencial no cuidado a cada paciente, e para isso acreditamos ser 

preciso buscar o conhecimento individual, técnico e humanizado.  

Atuo há 26 anos como enfermeira, prestando assistência à gestação de alto risco 

no Departamento de Obstetrícia do Instituto Fernandes Figueira (IFF) da Fundação 

Oswaldo Crus (Fiocruz) do Ministério da Saúde, referência regional para essas 

gestantes. O presente estudo busca privilegiar um aspecto da prática de Enfermagem: a 

educação permanente da equipe para de fato oferecermos melhor assistência a essas 

mulheres. 

Tendo acompanhado ao longo de vários anos a mudança no perfil da clientela 

assistida nesse departamento, focado progressivamente na gestação de alto risco fetal e 

atualmente começando a se modificar para participar do Projeto Cegonha Carioca, 

observo o quanto é difícil para a equipe de enfermagem lidar com essas mulheres em 

relação ao desejo da gestação, seus sonhos e expectativas. 

São vários os motivos que levam as pessoas a desejarem um filho. O natural 

anseio de continuidade familiar, dar novo significado à vida do casal, solidificando 



relações, realizar conquistas que não pudemos nós mesmos concretizar, a espera de que 

estes nos façam companhia, que cuidem de nós no futuro, seguir mandamentos 

religiosos, exercer o papel de pais – todas expectativas relacionadas tanto ao filho, 

quanto a ser pai e mãe (MALDONADO, 2010). 

Na maior parte das mulheres, a gestação transcorre sem problemas, mas em 

outras algumas patologias podem aparecer, conduzindo-as ao grupo de alto risco. 

Segundo o Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), 

qualquer gestação é um risco para a gestante e o feto, por isso se afirma que em algumas 

o risco é ainda maior. Em alguns casos, há maior probabilidade de a saúde da mãe e/ou 

do feto e/ou do recém-nascido ser severamente afetada, considerando-se as patologias 

em relação ao processo considerado normal (RICCI, 2008; GOMES et al., 2001). O 

percentual de gestações de alto risco encontra-se entre 10 e 20%, sendo responsáveis 

por 50% da mortalidade fetal anteparto, percentual significativo dentro dessa população 

(BRASIL, 2010; REZENDE, 1998). 

Como enfermeira, atuando em uma maternidade de referência para o alto risco 

gestacional, especificamente o fetal, acompanho diariamente a chegada de gestantes 

procedentes de várias localidades do município e do Estado do Rio de Janeiro, com 

diagnósticos realizados durante o pré-natal em serviços públicos e/ou privados, assim 

como transferidas de instituições hospitalares. Pela carência de leitos obstétricos no 

estado, muitas vezes elas percorrem várias instituições até conseguirem ser admitidas. 

São gestantes de diversas faixas etárias, com enfermidades que ocasionam problemas 

para o feto, e que irão necessitar de exames específicos, cuidados especializados e 

observações constantes no decorrer da sua gestação. Algumas receberão monitoramento 

ambulatorial, mas outras irão necessitar de hospitalização. 

A admissão, na maioria das instituições, ocorre durante uma consulta no pré-

natal, ou quando da entrega de um exame, uma vez que casos de internação programada 

são esporádicos. Uma vez que não tiveram tempo de se preparar, organizar a vida e a 

família, chegam às enfermarias com medo, chorosas, querendo se comunicar com o 

companheiro, marido, filhos, amigos, no sentido de definir e delegar sua função e 

afazeres para alguém, pois sabem que precisarão se afastar para que a gestação possa 

seguir da forma mais assistida possível.  

Os períodos de internação normalmente são longos, na gestação de alto risco 

fetal, podendo variar de semanas até meses em enfermarias pequenas, tendo que 



compartilhar espaços reduzidos, numa convivência intensa com outras pacientes e 

profissionais de saúde. Inicia-se então uma rotina totalmente nova, com avaliações 

diárias por equipe multiprofissional, medicações, exames e procedimentos dolorosos e 

constrangedores, levando a dúvidas e incertezas. Comentam que se sentem sós, e por 

vezes há a sensação de abandono, por residirem em bairros distantes, o que dificulta a 

visita de familiares e amigos, por questões quase sempre financeiras. Gouveia (2004) 

destaca que nesse momento é frequente a restrição da gestante ao leito, e essa 

mobilidade física prejudicada altera o autocuidado quanto a banho, higiene pessoal, 

vestir e se arrumar, interferindo na sua autoestima. Observam-se também alteração do 

conforto pessoal, modificações no padrão do sono, da sexualidade e déficit no 

conhecimento das suas condições.  

Para Quevedo (2010), o hospital fica, então, associado à representação do senso 

comum como local de dor e sofrimento. Nesse contexto, surgem dificuldades de 

adaptação à nova situação e todos os sentimentos se intensificam a partir da internação, 

surgindo a certeza de que não estão bem. Costa (2002) e Oliveira (2008) destacam que 

as gestantes passam a verbalizar o medo de morrer, de que o filho apresente uma 

anormalidade ou que venha a falecer. Quevedo (2006) e Zampieri (2001) confirmam a 

existência desses sentimentos, destacando ainda o medo do parto prematuro, uma 

grande ansiedade, além da sensação de falha e autocensura, que passam a ser 

preocupações e motivos de estresse para essas mulheres.  

As fantasias que as mães apresentam em relação a si e ao feto são constantes na 

gestação. Maldonado (2002) destaca a percepção de que gerar um filho sadio é um 

prêmio por tudo de bom que se faz, e ter filhos doentes é um castigo pelo que fizemos 

ou sentimos. Surge assim o medo de não merecer, uma vez que não se é capaz de 

produzir algo bom.  

O tempo de espera, segundo Zampieri (2001), é também uma dificuldade que as 

gestantes internadas relatam; a lentidão do passar do tempo, os minutos parecendo uma 

eternidade, a ociosidade, o tédio. Nessa direção, Costa (2002) comenta que a internação 

gera irritação por não se poder fazer nada, além da fadiga pela longa espera. Tedesco 

(1999) destaca a preocupação com o filho que ficou em casa, com o qual tem maior 

ligação, mais que o feto, uma vez que não houve ainda uma ligação afetiva com este.   

A culpa é um dos sentimentos mais observados e relatados por essas mulheres ao 

serem admitidas. Murphy e Robbins (1996), citados por Costa (2002), afirmam que há 



evidências de que essas gestantes pensam que fracassaram em seu papel de mãe.  

Aquele autor comenta que elas precisam buscar um motivo, alguém a quem culpar, 

assim como culpam a si próprias. Mais culpadas se sentem quando, além das que se lhes   

imputam, são também acusadas pelo companheiro, marido e familiares pela gestação 

complicada. Assim a família influi, exercendo papel contrário do que necessita a 

gestante, nessa ocasião, para superar seus medos e inseguranças. 

Tedesco (1999) e Costa (2002) reforçam que o companheiro, mãe e sogra, 

quando envolvidos nos cuidados da gestante, são os que mais influenciam para 

minimizar a ansiedade e angústia da internação, uma vez que podem substituí-la em 

casa, cuidando  dos filhos e no controle financeiro do grupo. Assim, a visita aberta ao 

companheiro e familiares é uma das propostas do Programa Nacional de Humanização 

(PNH) do Ministério da Saúde nos hospitais, que tenta minimizar o afastamento, 

mantendo a ligação entre a paciente e seu grupo social.  

Para as gestantes, o alto risco é visto como “bicho de sete cabeças”, algo muito 

grave e complexo e sobre o qual a mulher não tem controle (OLIVEIRA, 2008, p. 18). 

De outro lado, Dourado (2007) relata o forte apelo religioso para conduzir a gestação, 

uma vez que a crença conforta e contribui para ajudar a enfrentar as dificuldades, sendo 

importante nesse período o incentivo e apoio às práticas religiosas. È o que observamos 

nas instituições de saúde que admitem grupos religiosos nos horários de visita e até fora 

destes, que oferecem suas práticas religiosas aos que desejam, ajudando a minimizar 

esses momentos de crise. 

Os dilemas pessoais, como a abstinência sexual, são temas constantes de 

conversa entre as pacientes, e destas com os profissionais, muitas vezes em busca de 

ajuda e orientação. O afastamento de casa, os longos períodos de ausência e as 

mudanças dos hábitos sexuais dos casais são preocupações trazidas de maneira tímida e 

até envergonhada diante da situação vivenciada. Segundo Rosa (2009), quando a 

abstinência é indicada, produz o medo da perda do companheiro ou marido. 

Gomes et al. (2001) afirmam que a ideia de risco reforça a necessidade de 

medicalização centrada na questão orgânica, mas que se faz necessário um debate 

multiprofissional para além do campo fisiológico, buscando entender essa mulher nas 

suas múltiplas e específicas vivências. Neste sentido, Costa (2002) e Oliveira (2008) 

compartilham a ideia de que a humanização do atendimento e a maior atenção à 



gestante de alto risco no sentido psicossocial e espiritual, através de grupos de apoio 

multiprofissionais, são pontos de destaque para sua assistência. 

Dentre os responsáveis pela assistência materna e perinatal, está a equipe de 

enfermagem formada pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem, que lidam com as 

gestantes durante as 24 horas do dia, em turnos e situações variadas. Nessas ocasiões 

percebemos como cada profissional posiciona-se, baseado nas suas crenças religiosas, 

filosóficas ou de vida, aproximando-se de diversas maneiras das mulheres e de seus 

familiares. Observamos as dificuldades em lidar com as situações vivenciadas 

diariamente pelas pacientes, como as malformações, dor, tristeza, mortes fetais e 

interrupção de gestação. Na situação os profissionais procuram efetivar a comunicação, 

a escuta, o toque, dando suporte emocional, bem como a assistência à gestante, 

trazendo, em diversas ocasiões, prejuízo e sofrimento para ambos. A gestação de alto 

risco é vivenciada pela equipe que a trata, sem, por vezes, a devida consciência e 

valorização de suas peculiaridades. 

Buscamos, assim, compreender esse contexto e encontrar respostas que 

estimulem mudanças, maior compreensão e realização da equipe de enfermagem ao 

prestar assistência a essas mulheres. Mudar o cuidado, modificar a prática de um grupo 

já bem estabelecido, requer entender e identificar como estes percebem a gestação de 

alto risco fetal, suas opiniões, explicações e conhecimentos compartilhados. 

 A teoria das representações sociais (RS) será utilizada como referencial teórico 

nessa pesquisa. Buscando entender a sociedade atual, dinâmica, com as representações 

sem tempo de se sedimentarem, Moscovici (2009) ver os indivíduos como produto desta 

sociedade, sendo possível identificar os novos conhecimentos elaborados e 

compartilhados por estes, natural, espontâneo, parte do senso comum diferente do 

conhecimento cientifico. Esse conhecimento segundo Jodelet (2001) vai orientar as 

práticas e contribuirá para a construção de uma realidade comum a esse grupo social. 

Segundo essa teoria, a representação social é sempre de alguém, que é o sujeito, no 

nosso caso a equipe de enfermagem, e de alguma coisa, que é o objeto – a gestação de 

alto risco fetal.  

 

Para Moscovici (2009) as representações sociais podem se formar quando as 

pessoas estão expostas aos meios de comunicação de massa, à herança histórico-cultural 



da sociedade, situação em que nos encontramos dentro da instituição hospitalar. Assim, 

“estaremos nos ocupando explicitamente de uma modalidade de saber gerada através da 

comunicação da vida cotidiana com a finalidade prática de orientar os comportamentos 

em situações sociais concretas” (SÁ, 1998, p. 68). Sempre que surge algo novo, 

segundo essa teoria, fazemos uma interpretação e procuramos aproximar de algo 

familiar, formando uma representação que orientará nossas ações e condutas. 

Seria o caso da equipe de enfermagem que trabalha com gestantes com risco 

fetal? Essa equipe orientaria suas práticas com base em alguma representação social?   

 

Considerando que há um conjunto de conhecimentos sistematizados acerca da 

gestação, o qual deve orientar as práticas de enfermagem, então há um critério para 

estabelecer se o que os membros da equipe afirmam ser característico da situação 

“gestação de alto risco fetal” é ou não representação social. Esta se caracteriza por 

distorcer e desfalcar os conhecimentos científicos e técnicos para os acomodar nos 

valores defendidos pelos sujeitos, ou seja, resignificam os conhecimentos confiáveis 

produzidos no âmbito das ciências médicas.  

Consideramos que o conhecimento das representações sociais permitirá 

reorganizar os serviços de educação permanente dos membros da equipe, uma vez que 

será possível identificar o que eles consideram atualmente preferível fazer na situação. 

E, nesse sentido, Paschoal (2004) ressalta que a educação permanente é muito mais do 

que uma atualização; é compromisso pessoal que precisa ser entendido e conquistado 

com mudanças de atitudes que surgem com as situações vividas com os outros, no 

trabalho e no meio, buscando uma transformação pessoal, profissional e social.  

Relatamos a pesquisa em três capítulos. No primeiro, fazemos uma revisão da 

literatura abordando: 1) a gestação de alto risco no Brasil, como ela vem sendo 

conduzida pelo Ministério da Saúde, através das suas políticas públicas, os programas 

destinados à saúde da mulher e da criança, os comitês de morte materna, os fatores 

geradores de riscos, a humanização do atendimento nas instituições hospitalares e a 

educação permanente como politica de saúde; 2) a equipe de enfermagem lidando com a 

gestação de alto risco fetal, suas vivências, tensões e expectativas no convívio com 

mulheres e familiares com fetos malformados e ou mortos. Seus sentimentos ao 

cuidarem dessas gestantes, a preocupação com a patologia, com os procedimentos 



técnicas e também com os aspectos emocionais e psicológicos, com destaque para a 

escuta, a comunicação, a orientação e o toque; 3) a teoria das representações sociais, 

como surgiu na França, como está estruturada, e a sua presença nos trabalhos de 

pesquisa na área da saúde e da enfermagem. No segundo capítulo, destacamos a 

metodologia, com o tipo do estudo, local, participantes, instrumento e procedimento de 

coleta de dados, apresentando também a análise retórica, uma vez que a empregamos 

como base para a análise dos discursos. No terceiro, apresentamos a análise e a 

discussão, a partir do teor das entrevistas e dos argumentos utilizados pelos 

profissionais, segundo as técnicas argumentativas de Perelman e Olbrechts-Tyteca.  

Assim, esperamos que este estudo possa contribuir nas diversas áreas, como 

educação, pesquisa e assistência. Na educação, destacamos a importância do 

aperfeiçoamento e da atualização permanente dos profissionais, uma vez que o 

conhecimento está em constante evolução; na pesquisa pela ampliação e discussão sobre 

o tema, estimulando outros estudos e novas abordagens a serem aplicadas com base 

científica nas gestantes; e na assistência, por permitir que a equipe, uma vez entendendo 

melhor essa gestante, possa atender melhor suas necessidades.  

Inserida na linha de pesquisa Representações Sociais e Práticas Educativas, e 

observando a existência de pequena produção a respeito desse tema, acreditamos poder 

colaborar para o Núcleo de Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, assim como para o 

Departamento de Obstetrícia do Instituto Fernandes Figueira (FIOCRUZ), onde são 

desenvolvidas nossas atividades profissionais.  

As questões em destaque e a vivência na área nos motivaram nesse estudo, na 

busca de um processo educativo como atividade permanente e necessária para os 

profissionais nas maternidades, pois quando nos sentimos seguros e preparados para 

acolher e assistir, podemos fazer diferença na forma de cuidar.  

 

 

 

 

 

 



Objetivo geral e questões do estudo 

 

O objetivo geral da pesquisa foi o de investigar as representações sociais de 

gestação de alto risco fetal produzidas por enfermeiros e técnicos de enfermagem que 

trabalham em uma enfermaria especializada nesse tipo de atendimento. A partir desse 

objetivo, foram geradas as seguintes indagações: 

 

1. Como os enfermeiros e técnicos de enfermagem representam a gravidez de 

alto risco fetal? 

2. Quais as crenças, atitudes e sentimentos são vividos por enfermeiros e 

técnicos de enfermagem perante as pacientes com seus fetos mal formados, 

inviáveis, e ou mortos? 

3.  Quais as deficiências observadas pelos sujeitos a respeito do atendimento 

oferecido a essas gestantes? 

4.  De que maneira essa representação pode servir de base para uma educação 

permanente que favoreça as práticas para uma melhor assistência a essas 

mulheres? 

 



Capítulo 1 - REVENDO A LITERATURA 

 

1.1. A gestação de alto risco fetal 

 

A avaliação de risco na gravidez tem sido uma preocupação do Ministério da 

Saúde (MS), que se expressa em suas políticas públicas, uma vez que esse tipo de 

gestação está intimamente relacionada à morbi-mortalidade
1
 materna e perinatal

2
 

(BRASIL, 2010). 

A redução dos óbitos maternos é um desafio para o país, pois estes são uma 

violação dos direitos humanos da mulher e da criança, e um grave problema de saúde 

pública, uma vez que elas pertencem, na grande maioria, a uma classe social sem 

igualdade de acesso a bens e serviços. As doenças hipertensivas e as síndromes 

hemorrágicas são as que mais se destacam como causa dos óbitos e, nos dias atuais, 

92% destas poderiam ser evitadas, o que é um indicador da insuficiência nas decisões 

políticas em garantir saúde a esse grupo da população. A subinformação e o sub-registro 

das declarações de óbitos são fatores que ainda têm dificultado o monitoramento destes, 

uma vez que a informação correta definiria o perfil do óbito, podendo ser elaboradas 

políticas específicas para combater suas causas (BRASIL, 2007). 

Para Oliveira (2008), o interesse em assistir a gestação de risco e de alto risco no 

Brasil começou nos anos 1960, ao se constatar as altas taxas de mortalidade infantil. 

Entre as décadas de 1960/70, surgiram as entidades não-governamentais que 

desenvolveram  programas de planejamento familiar, como a Sociedade Civil de Bem-

Estar Familiar (BENFAM), em que não havia uma preocupação integral e efetiva com a 

saúde da mulher, uma vez que  seu foco era a divulgação e implantação dos métodos 

contraceptivos, (BRASIL, 2001). Uma abordagem mais ampla só veio a ocorrer por 

meio do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), na década de 

1980. 

                                                           

1
 O coeficiente de morbidade expressa o número de pessoas da população considerada que adoecem 

durante um período de tempo especifico. O coeficiente de mortalidade expressa o número de óbitos 

ocorridos na população durante o período indicado, geralmente, um ano (BRASIL, 1977). 

2
 Perinatal é o período que se estende da 22ª semana de gestação até o sétimo dia de vida do recém-

nascido (SBP, 2011). 



Elaborado pelo MS em 1983, o PAISM incorporou a atenção à saúde feminina, 

dando ênfase à saúde reprodutiva, numa ruptura do modelo até então existente. Suas 

ações passaram a focar a atenção integral nas necessidades prioritárias da população 

feminina. São diretrizes filosóficas e políticas que, além de incorporarem a 

descentralização, hierarquização, regionalização e equidade da atenção, propõem novas 

formas de relacionamento entre profissional e clientes, dando-lhes maior controle de seu 

corpo e sua saúde, preconizando a integralidade, a assistência clínico-ginecológica e 

educativa em pré-natal, parto e puerpério, doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

câncer de mama e colo uterino, e planejamento familiar (BRASIL, 2005). 

Na ocasião, surgiram os comitês estaduais de morte materna, adotados como 

estratégia de não apenas mais um programa, mas de uma Política de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), com implantação destes em todo Brasil entre 1993 e 1996. 

Seu objetivo era analisar os óbitos maternos indicando medidas para intervenção e sua 

redução, assim como um instrumento de acompanhamento e avaliação das políticas 

locais quanto à saúde da mulher (BRASIL, 2007). 

Esse leque de ações foi ampliado com a promoção da saúde em 2004, “Ano da 

Mulher”, designado pelo então Presidente da República, quando foram lançadas pelo 

MS as diretrizes e ações para 2004-2007 da PAISM (BRASIL, 2005). Essa política 

consolidou para as mulheres seus direitos sexuais e reprodutivos, propondo-se a 

melhorar a saúde obstétrica, o acesso ao planejamento familiar, a atenção ao 

abortamento inseguro, a violência doméstica e sexual, o tratamento de HIV, das doenças 

crônicas e as ocorrências relacionadas ao climatério e terceira idade. 

A palavra risco é definida como “possibilidade de perigo, incerto, mas 

previsível, que ameaça de dano a pessoa ou a coisa”. Segundo o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2006), avaliar o risco não é tarefa fácil, por ser um conceito que associa a 

possibilidade e o encadeamento entre um fator e um dano nem sempre explicado. Na 

gravidez, o risco identifica o nível de dificuldade que esta possa apresentar no decorrer 

da gestação, parto, puerpério e primeiro ano de vida, estabelecendo um gradiente de 

necessidades de cuidados que podem ir desde o mínimo, quando se trata de pouco risco, 

ao máximo, quando existem altas possibilidades de agravos à saúde (BRASIL, 2011). 

Para facilitar a identificação e prevenção dos problemas, o diagnóstico de 

gestação de alto risco, em que as pacientes devem ser encaminhadas das unidades 

básicas de saúde para um pré-natal específico ou unidade hospitalar, são considerados 



quatro grupos de fatores geradores de risco (quadro 1): 1) características individuais e 

condições sociodemográficas desfavoráveis; 2) história reprodutiva anterior; 3) doenças 

obstétricas na gravidez atual; e 4) intercorrências clínicas (BRASIL, 2001, p. 5-6). 

 

QUADRO 1 - Grupos de fatores geradores de risco na gestação 

Características 

individuais e condições 

sociodemográficas 

História reprodutiva 

anterior 

Doenças obstétricas na 

gravidez atual 

Intercorrências 

clínicas 

 - idade menor que 17 e 

maior que 35 anos; 

- ocupação: esforço físico, 

carga horária, exposição a 

agente física, química, 

biológica e estresse; 

- situação conjugal 

insegura; 

- baixa escolaridade; 

- altura menor que 1,45 m; 

- peso menor que 45 kg e 

maior que 75 kg; 

- dependência de drogas 

lícitas ou ilícitas. 

- morte perinatal explicada 

e inexplicada; 

-recém-nascido com 

crescimento retardado, pré-

termo ou mal formado; 

- abortamento habitual; 

- esterilidade ou 

infertilidade; 

- intervalo temporal menor 

que dois ou maior que 

cinco anos; 

- nuliparidade ou 

multiparidade; 

- síndrome hemorrágica ou 

doença hipertensiva; 

- cirurgia uterina anterior. 

- desvio quanto ao 

crescimento uterino, 

numero de fetos e volume 

de líquidos amnióticos; 

- trabalho de parto 

prematuro e gravidez 

prolongada; 

- ganho ponderal 

inadequado; 

- pré-eclampsia e 

eclampsia; 

- amniorrexe prematura; 

- hemorragias de gestação; 

- isoimunização 

- óbito fetal 

- cardiopatias 

- pneumopatias 

- nefropatias 

- endocrinopatias 

- hemopatias 

- hipertensão arterial 

- epilepsia 

- doenças infecciosas 

- doenças autoimunes 

- ginecopatias 

 

Fonte: Brasil (2001). 

 

 Mais dois fatores de risco vêm sendo discutidos no meio científico como: a 

violência intrafamiliar estudada por Barron e Rodriguez (2006), aquela que ocorre 

dentro de casa com abusos físicos e psicológicos, castigos, pressões econômicas e 

violências sexuais;  e a ansiedade estudada por Araújo (2007), como aquela que leva a 

alterações endócrinas gerando mudanças de hábitos e comportamentos, quanto à 

alimentação, fumo e continuidade nas consultas de pré-natal. A identificação precoce 

desses fatores para uma interferência precisa é o objetivo do Manual Técnico da 

Gestação de Alto Risco, produzido pelo MS, contendo normas para auxiliar a equipe de 

saúde no processo de organização da assistência materna e perinatal, uniformizando 

conceitos e critérios, e facilitando as tomadas de decisão no atendimento a esse grupo de 

mulheres (BRASIL, 2010). 



Sempre que uma gestante ao longo do pré-natal é diagnosticada como 

pertencente ao grupo de risco, ela é encaminhada com prioridade para um hospital por 

meio das centrais de vagas e sistemas de regulação, que buscam melhor distribuição 

dessa demanda. Esse sistema foi criado em 1998 pelo Ministério da Saúde, sendo um 

mecanismo para apoiar essas mulheres através dos Sistemas Estaduais de Referência 

Hospitalar à Gestante de Alto Risco, contempladas pelo Princípio de Equidade do SUS, 

no qual cada pessoa deve ter um atendimento de acordo com suas necessidades 

específicas (BRASIL, 2001). 

Entretanto, nem sempre essas necessidades têm sido atendidas a contento. 

Segundo Oliveira (2008, p. 21), mesmo com todos esses programas, na prática o que se 

observa “são as unidades trabalhando isoladamente na tentativa de superar as 

dificuldades imediatas, buscando como estratégia estabelecer um mínimo de equilíbrio 

emocional em cada serviço, e olhando apenas para dentro de si mesmo”. Os leitos 

obstétricos continuam reduzidos, e um significativo número de mulheres acaba sendo 

atendido junto com os recém-nascidos em unidades desprovidas de segurança, 

contribuindo para o aumento dos índices de morbi-mortalidade materna e fetal. Segundo 

dados da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-

RJ,2011), a mortalidade materna
3
 no ano de 2006 foi de 50,1 para 100.000 nascidos 

vivos, índice elevado quando comparado com  países desenvolvidos nos quais as taxas 

variam em torno de cinco óbitos por 100.000 nascidos vivos. Magluta et al. (2009) 

destacam que o Estado e município do Rio de Janeiro contam com 21 serviços públicos, 

dentre os quais quatro universitários, que dispõem de maternidade e serviços de terapia 

intensiva neonatal para atendimento a esse grupo específico, num total de 1.164 leitos 

obstétricos e 553 neonatais. Considerando a expectativa de ocorrência de 10 a 20% de 

gestações de alto risco, tal número de leitos é nitidamente insuficiente para atender uma 

demanda que em 2006 foi de 81.808 nascimentos. 

Como instituição hospitalar que atende a essa clientela, o Instituto Fernandes 

Figueira tem investido, através desses e outros programas, e com recursos materiais e 

humanos, para melhorar a assistência a essas mulheres. As internações frequentes em 

unidades especializadas que dispõem de condições adequadas têm, segundo Tedesco 

                                                           

3
 Aceita-se internacionalmente mortalidade materna como “morte da mulher durante a gestação ou dentro 

dos 42 dias após o término da gestação, devida a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou 

por medidas tomadas em relação a ela, excluindo-se as causas acidentais ou incidentais” (SMSDC-RJ, 

2011,p.1). 



(1999), diminuído a mortalidade materna e perinatal, mas a morbidade para os aspectos 

psicológicos tem aumentado. Assim observa que iatrogenicamente,
4
 muitos dos 

cuidados físicos que minimizam os efeitos de risco aumentam os distúrbios 

psicossociais não só das mulheres, mas de suas famílias e, consequentemente, da equipe 

que as assiste. 

A interrupção da gestação por autorização judicial é um atendimento realizado 

nesse instituto, sendo referência no Estado do Rio de Janeiro. No Brasil, o aborto é 

crime e tanto o médico que realiza quanto a gestante que autoriza são punidos com 

penas de um a quatro anos e de um a três anos de prisão, respectivamente. A interrupção 

da gestação só era permitida sem autorização judicial para os casos em que a vida da 

mãe estava em risco, e com autorização judicial, em gestações como resultado de 

violência sexual e em casos de fetos com anencefalia (ausência de cérebro). Após oito 

anos de discussão, foi aprovada em 12 de abril do ano em curso pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), a descriminalização da antecipação do parto de feto anencéfalo. Uma vez 

diagnosticado o problema e cercados de todos os comprovantes legais, os médicos 

podem realizar o procedimento, não necessitando mais de autorização judicial. Os 

argumentos em não se considerar este procedimento um aborto foram que, no aborto, 

pressupõe-se uma expectativa de vida, o que não ocorre em um feto que não tem chance 

de vida extrauterina (fora do útero) (STF, 2012).  

 O  Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), ao 

ser criado sob a coordenação de um grupo de profissionais da área de saúde mental 

(BRASIL, 2001), propõe a melhoria do padrão de assistência dentro dos hospitais com 

um dos focos voltado para as questões psicossociais, pelo  aprimoramento das relações 

entre profissionais de saúde e usuários, dos profissionais entre si e das instituições com 

a comunidade. Inclui também os investimentos na melhoria das instalações físicas, 

equipamentos, tecnologias, medicamentos, articulações e cooperações com os 

programas na área da saúde da mulher. 

Em 2003, deixou de ser um  programa e se torna uma política transversal na rede 

do Sistema Único de Saúde (SUS), o Humaniza SUS. Dentre suas ações, merecem 

destaque o cuidado aos profissionais da saúde e usuários, e a valorização da formação 

educacional e condições de trabalho nas instituições, o que contribui para a formação de 

                                                           

4
 Iatrogenia é uma área da medicina que estuda doenças consequentes do tratamento de outras 

(RUGOLO, 2000). 



equipes saudáveis nos serviços, pela busca de valores e direitos tanto dos usuários 

quanto dos profissionais que ali atuam. Entende-se que em uma instituição hospitalar, 

para que haja assistência humanizada aos pacientes, é necessário que os profissionais se 

sintam também tratados desta maneira pela instituição, aspecto bem observado na 

política. Boas condições de trabalho, com materiais e equipamentos adequados, locais 

dignos para repouso, incentivo a educação permanente, junto de princípios éticos, o 

respeito e a solidariedade fazem o grupo se sentir valorizado e acolhido. Deste modo, 

 

[n]o campo das relações humanas que caracterizam qualquer atendimento à 

saúde, é essencial agregar à eficiência técnica e científica uma ética que 

considere e respeite a singularidade das necessidades do usuário e do 

profissional, que acolha o desconhecido e imprevisível, que aceite os limites 

de cada situação (PNHAH, 2001, p. 11). 

 

Com a proposta de conquistar melhor qualidade de atendimento à população e 

melhores condições de trabalho para os profissionais, a política reforça iniciativas das 

mais simples às mais complexas. Destaca-se a necessidade de mudanças no modo de 

gerenciar as instituições e gerir as relações entre profissionais e usuários, não 

setorialmente, como se tem observado, mas por meio de envolvimento de todos da 

organização e da implantação de estratégias para o primeiro segmento, que são os 

profissionais da saúde. Destacam-se as seguintes: a) criação de canais de identificação 

das necessidades e expectativas do profissional de saúde, bem como canais de retorno 

desta avaliação; b) criação de cursos de capacitação permanente dos profissionais de 

saúde com foco na humanização do serviço; c) criação de sistema de apoio psicológico 

e social aos profissionais; d) formação de grupos transdisciplinares para discussão de 

casos clínicos, com foco no trabalho de humanização e/ou discussão de situações 

conflitos (BRASIL, 2001, p. 67). 

Todos esses programas e políticas repercutem diretamente na equipe de 

enfermagem, por ser esta a maior equipe dentro das instituições hospitalares. O estímulo 

para a educação permanente é constante nesses programas, sendo reforçado pela Política 

Nacional de Educação Permanente instituída em 2004, que assim define Educação 

Permanente: 

A aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 

quotidiano das organizações e ao trabalho. Propõe-se que os processos de 

capacitação dos trabalhadores da saúde tomem como referencias as 

necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do 



controle social em saúde, tenham como objetivos a transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho e sejam 

estruturados a partir da problematização do processo de trabalho (BRASIL, 

2004, p. 1 ). 

 

Essa política é uma proposta que visa colaborar para transformar e qualificar: a 

atenção à saúde; a organização das ações e dos serviços; os processos formativos; as 

práticas de saúde e as práticas pedagógicas. Implica, assim, a articulação entre o sistema 

de saúde e as instituições de ensino (BRASIL, 2004). 

Para Ceccim (2005), a Educação Permanente em Saúde é um processo educativo 

que põe em análise o trabalho diário e a formação em saúde, permitindo construir 

espaços coletivos de reflexão e avaliação do que se produz no cotidiano. Acrescenta 

que, na área de saúde, educação permanente pode corresponder a educação em serviço, 

educação continuada e educação formal de profissionais, dependendo da pertinência dos 

conteúdos, instrumentos e recursos para formação técnica, mudanças institucionais e 

ações políticas em determinado tempo e lugar. Neste sentido, Amestoy (2008) comenta 

que a educação permanente deve ser o primeiro passo para transformar a maneira como 

se ver o trabalho como uma carga pesada e sofrida, podendo ser substituído por um 

local de satisfação, capacitação e desenvolvimento pessoal, contribuindo assim para 

modificar as condições do mesmo. 

Com frequência, observamos atividades de educação permanente nas instituições 

hospitalares envolvendo a equipe de enfermagem; no entanto, entender o pensamento 

dessa equipe acerca de um determinado objeto e, a partir deste, programar atividades 

educativas, buscando melhorar os cuidados a um grupo específico, como é a proposta 

deste estudo, não é comum e, por ser novo, necessita ser analisado. 

 

1.2. A equipe de enfermagem na assistência à gestante de alto risco fetal 

 

Ao prestar assistência à gestante de alto risco, a equipe de enfermagem vivencia, 

no seu cotidiano, momentos de muita tensão e expectativa, uma vez que esse tipo de 

gravidez nem sempre traz o retorno esperado, de alegria e realização. Nessas situações, 

a possibilidade da morte do feto está muito presente e o convívio com a gestante e seus 



familiares é carregado de preocupações, questionamentos, espera, ansiedade e 

sofrimento. 

Observamos o quanto é difícil para esses profissionais ficarem imunes ao alto 

grau de tensão, uma vez que lidam com estas mulheres por períodos que variam de 12 a 

24 horas por dia, e também são os que permanecem por maior tempo ao lado delas, o 

que pode ser um facilitador no processo de hospitalização. Diariamente inúmeras 

pessoas transitam nos setores, conversando, produzindo sons agudos, bem como 

apresentando constantes queixas, tristeza e dor, que observamos em serviço e que 

Damas (2004) corrobora em seu trabalho. Sendo o cuidar a base do trabalho desses 

profissionais, todos esses sentimentos também são vivenciados por estes em grandes 

proporções, uma vez que ao cuidarem se envolvem, se preocupam com o outro, tocam e 

são tocados, ouvem suas alegrias e tristezas, absorvendo assim de cada mulher os 

aspectos tanto positivos quanto negativos. 

Formada por enfermeiros e técnicos de enfermagem, a equipe responde pela 

assistência materna e perinatal no Departamento de Obstetrícia, juntamente com os 

demais profissionais, obstetras, pediatras, psicólogos e assistentes sociais. Os 

enfermeiros, profissionais de nível superior, são também educadores. Sua formação 

básica se desenvolve em torno da Educação para a Saúde. Nas instituições, atuam em 

tempo integral como multiplicadores do conhecimento, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem, estudantes e 

residentes de Enfermagem sob sua supervisão, assim como para a população e seus 

familiares assistidos dentro do Serviço. 

Carvalho (2005) destaca a natureza do currículo de formação dos enfermeiros, 

voltado para uma prática educativa consciente e promotora da saúde, com modelos que 

não apenas valorizam a cura da doença, mas que tornam esse profissional um elo entre o 

médico e o paciente, através de ações mais holísticas e humanizadas. 

Os técnicos de enfermagem são profissionais de nível médio, formados em curso 

com duração de 18 meses, e hoje representam o maior quantitativo de Enfermagem nas 

instituições. Estão subordinados diretamente aos enfermeiros e atuam em todas as áreas 

da instituição hospitalar, realizando procedimentos técnicos compatíveis com seu grau 

de formação. 



Trabalhamos na equipe de enfermagem que presta cuidados a essa clientela e 

observamos a dificuldade da equipe em lidar com essas mulheres. O enfermeiro, como 

líder do grupo, também encontra empecilhos para conduzir com equilíbrio a assistência 

da equipe com as pacientes. Nas maternidades, são muitas as questões burocráticas e 

administrativas com as quais o enfermeiro precisa lidar; junta-se a isso o número 

reduzido de pessoal disponível, em que as escalas mensais, para serem concluídas, 

dispendem horas de conversas, adaptações e acordos. Cursos e treinamentos são uma 

constante nos setores, na busca de rever e suprir falhas técnicas, com novos 

profissionais, estagiários e estudantes.  

Grande parte dos profissionais chega ao serviço despreparado, sem treinamento 

prévio para uma clientela tão específica, inseguros e temerosos. Ao mesmo tempo, 

percebem o quanto essas pacientes se entregam a seus cuidados, pois estão com medo e 

precisam confiar na assistência e, a partir daí, na melhora do seu quadro. Estas e outras 

questões levam, com frequência, o profissional a se desviar da assistência ao paciente 

que é seu objetivo. 

A preocupação com a patologia e com os procedimentos técnicos, como 

medicações, verificação de sinais vitais, exames, banhos, punções e o cumprimento 

rígido de horários, são aspectos priorizados pela equipe, pela grande quantidade de 

atividades necessárias aos pacientes e exigidas pela instituição, ficando a escuta, as 

respostas de questionamentos, a comunicação, o toque, o interesse pela história da 

paciente, suas preocupações com a família e necessidades pessoais para um segundo 

momento, que nem sempre acontece. Um grande número de atividades diárias nem 

sempre é acompanhado da qualidade desejada.  

Cuidar, assistir, atender às necessidades básicas e orientar para o autocuidado, 

segundo Waldow (2004), são ações técnicas e educativas diárias da equipe de 

enfermagem que contribuem para manter a saúde do indivíduo. A forma como estas são 

realizadas é o diferencial entre uma assistência que prioriza o aspecto técnico e 

científico, e uma que lhe acrescenta uma abordagem educativa e humanizada. 

Sendo o cuidar a base da assistência de Enfermagem, então implica estabelecer 

uma interação entre quem cuida e quem é cuidado, pois, quando cuidamos, estamos 

realizando ações técnicas mas também sensíveis, envolvendo contato entre pessoas pelo 

toque, pelo olhar, pela audição, pelo olfato e fala, sensibilidades próprias dos sentidos e 

outras subjetivas que as acompanham. No cuidar intervimos no corpo do outro, na sua 



intimidade, e as respostas destes quanto aos cuidados recebidos podem ser detectadas 

através de seus gestos, expressões e opiniões, aos quais precisamos estar atentos para 

identificar (FERREIRA, 2004). 

Oliveira (2011) e Gotardo (2003) consideram que quando o cuidado é realizado 

com respeito, dedicação, de forma humanizada, e com um referencial comum que lhe dê 

diretriz, os resultados tendem a ser mais bem compreendidos, aceitos e alcançados. 

Silva (2008) comenta o cuidado visto como uma ação que, em se baseando nos 

conhecimentos científicos, identifica e atende às necessidades. Traverso-Yépez e 

Morais (2004) reforçam que este deve se pautar em escuta e diálogo, buscando entender 

a subjetividade do indivíduo num momento de fragilidade, sem censurar o que lhe é 

dito. 

Oria (2004) destaca a necessidade do cuidado emocional que devemos prestar ao 

paciente hospitalizado, através da comunicação. Durante a internação, cliente e 

familiares vivenciam grandes tensões e estresse, e uma comunicação eficiente poderia 

viabilizar uma assistência mais personalizada de acordo com a necessidade de cada um. 

Nesta comunicação, tanto as expressões verbais, com palavras, e as não-verbais, através 

de gestos, expressões, posturas e sinais, são importantes, pois do contrário se inviabiliza 

o processo de comunicação, interferindo diretamente no cuidado. Ferreira (2006) 

reforça, na comunicação, o ato de conversar, independentemente de ser com conteúdo 

técnico ou lúdico. 

Nossas observações permitem dizer que a comunicação nem sempre é um ato 

fácil de ser realizado, principalmente em um serviço que lida com esta clientela. É tarefa 

difícil para a equipe de enfermagem, que diariamente precisa confirmar um diagnóstico 

de morte fetal, de malformação e de fetos inviáveis, quando enfrenta o olhar do outro, 

cheio de esperança, de ter ouvido mal, de não ter entendido aqueles termos técnicos 

transmitidos pela equipe médica. O profissional muitas vezes não foi preparado para 

isso, não foi treinado, sente pena do que o outro vai ouvir, e chega a protelar a 

informação ou dá informações incompletas justificadas por suas crenças filosóficas ou 

religiosas, gerando mais incerteza e insegurança na assistência proposta. 

Outro aspecto da comunicação própria da atividade da equipe junto aos 

pacientes é o toque, o ato de tocar, visto por Dell’Acqua (1998) como um instrumento 

básico e indispensável utilizado na prestação da assistência. Será que é possível cuidar 

sem tocar? Como posso tocar? O toque vai ser aceito? Podemos fazer vários 



questionamentos para algo que fazemos no dia a dia, mas que não observamos com um 

olhar diferenciado.  

Tocar significa aproximar um corpo do outro; pôr a mão em; apalpar; pegar; pôr 

em contato com algo. É atividade rotineira da equipe de enfermagem no exercício 

profissional. Quando tocamos, segundo Pinheiro (1998), estabelecemos uma relação 

com o outro, mesmo que nada seja dito, que estejamos em silêncio, podemos transmitir 

nesse ato que estamos ali, junto, atentos, que nos preocupamos, que o outro nos importa. 

Ou podemos tocar apenas para realizar uma atividade técnica. Para Dias (2008), na 

saúde a forma de tocar pode ser diferenciada como toque afetivo, quando direcionado a 

um cuidado subjetivo, para demonstrar apoio, conforto, proximidade, e como toque 

terapêutico, para um cuidado mais objetivo na realização de um procedimento. Buogo 

(2000) observou que entre quem cuida e quem é cuidado o toque apresenta-se com 

variados significados, desde presença, segurança, preocupação, solicitude, a desprazer, 

ameaça, invasão, constrangimento, contaminação e dor, dependendo do modo como é 

realizado. 

É, assim, uma forma de comunicação não-verbal, comenta Pinheiro(1998), 

necessário e imprescindível no ato de cuidar. A enfermagem, quando cuida, toca o 

cliente na maioria das atividades desenvolvidas, como na verificação de sinais vitais, 

realização de curativos, administração de medicamentos, banhos, alimentação, entre 

tantos outros procedimentos. Momento de muita proximidade que, segundo Dell’Acqua 

(1998), faz-se necessário considerar no toque, a idade, sexo do paciente, local do toque, 

tempo do toque, circunstâncias, diferenças individuais e aspectos culturais de cada 

paciente, uma vez que podem interferir na compreensão da comunicação e na 

intencionalidade do tocar, podendo gerar má interpretação do ato. 

O toque vem sendo discutido há alguns anos, até como forma de tratamento 

complementar, acompanhado de outros procedimentos, como é o toque terapêutico 

(TT), técnica de terapia complementar desenvolvida por Martha Rogers no Canadá em 

1970. Trata-se de, “ método holístico, não-invasivo, baseia-se na concepção de que o ser 

humano possui um campo de energia que se estende além da pele, abundante, e que flui 

em determinados padrões que se deseja equilibrar” ( PACHECO,2007,p.1). Destaca sua 

eficácia como terapia alternativa, demonstrando que este diminui a ansiedade; promove 

o relaxamento; altera a percepção que o doente tem em relação a dor; e facilita o 

processo de reestruturação natural do corpo. Os trabalhos e a fundamentação técnica do 



processo apontam suas qualidades e benefícios para os clientes. Em pesquisas com 

enfermeiros, em uma outra perspectiva do toque Pinheiro (1998) e Dias (2004) 

observaram que estes utilizam ainda o toque afetivo de maneira restrita, no momento de 

procedimentos invasivos, no sentido de amenizá-los, prevalecendo o toque instrumental, 

apesar de demonstrarem preocupação em tornar este momento instrumental algo mais 

ameno para o cliente. Quanto aos locais, o tórax e membros superiores foram as regiões 

mais tocadas, normalmente fazendo uso de luvas de procedimentos, o que altera a 

sensibilidade tátil. Assim, uma vez que consideram importante para o tratamento o 

toque afetivo, como uma melhora do gesto refletindo no cuidado, recomendam seu uso 

com mais frequência, quer seja na hora da admissão, em momentos de tristeza, em 

situações em que a autoimagem esteja comprometida ou até mesmo em momentos de 

despedida. 

A escuta é outra habilidade a ser desenvolvida durante o cuidado. O tempo 

disponível para a escuta parece que diminui a cada dia, e não raro observamos os 

pacientes comentando da pouca valorização de suas informações, queixas e 

necessidades, observando que só o profissional de saúde é que fala, como se ele 

(paciente) não tivesse muito a dizer. Concordamos com Camillo (2010), quando 

comenta que há uma grande preocupação com o aspecto técnico e pouco com os 

emocionais e psicológicos, uma vez que escutar requer parar, sentar, olhar o outro e lhe 

dar tempo para que possa articular seu raciocínio, formular questões, dizer o que sente, 

do que precisa, e que estas sejam percebidas como importantes. 

Escutar significa prestar atenção para ouvir; dar atenção; ouvir, sentir, perceber. 

Nesse sentido, Souza (2003) destaca que tanto a escuta quanto o ouvir têm como 

propósito a busca e a compreensão do outro, no sentido de ajudar de forma consciente. 

Destaca como atributos da escuta, a compreensão e a ajuda. Na compreensão, 

procuramos ver o outro como pensa, sente e percebe o mundo. Na ajuda, quando 

escutamos, permitimos que o outro se expresse e fale, provocando alívio nos seus 

conflitos e organizando suas experiências. Esse alívio sentido após a fala pode ser bem 

entendido quando o relacionamos a expressões do senso comum, como “dividir o peso” 

e “dividir a carga”. 

Observamos na assistência de enfermagem dificuldade na escuta, e nesse sentido 

é preciso mudar; precisamos aprender a escutar, proporcionar e estimular os 



profissionais a ouvir mais o outro sob nossos cuidados, seus pontos de vista, suas 

inquietações, duvidas e desejos, pois assim poderemos entendê-lo melhor.  

A internação e a doença levam a pessoa para uma nova condição. A rotina diária 

é modificada, perde-se o controle das coisas simples, a autonomia das decisões, e passa-

se para uma posição de dependência familiar, dos amigos, dos profissionais de saúde, 

gerando constrangimento, vergonha, medo, incertezas e tantos outros sentimentos. Ser 

acolhido, ouvido, tratado pelo nome, receber de forma clara as orientações, ter sua 

individualidade preservada e sua autoestima incentivada é direito do paciente e deve ser 

respeitado (TORRES,2003).  

 Para Zampieri (2001), na convivência entre enfermeiros, gestantes e familiares, 

cada um apresenta suas percepções influenciadas por seus valores, crenças, educação, 

experiência e conhecimento de vida. São pessoas interagindo pela comunicação através 

de pensamentos, opiniões, sinais e símbolos que vão dando sentido e significado das 

suas ações. Nesta interação, continua o autor, é que os acordos vão se estabelecendo, as 

diferenças surgindo, passando a compartilhar seu conhecimento e experiências, 

aprendendo e ensinando, conduzindo ao crescimento pessoal e alcance dos objetivos, 

podendo enfrentar melhor as situações de crise e estresse. 

Sendo assim, acreditamos que se forem observados todos esses aspectos, o 

cuidado será mais eficaz, e contribuirá para uma recuperação ou melhor adaptação à 

situação vivida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A teoria das representações sociais 

 

Utilizaremos nesta pesquisa a teoria das representações sociais (TRS), elaborada 

pelo psicólogo social Serge Moscovici em 1961, na França, como parte de uma pesquisa 

sobre a psicanálise. Seus estudos tiveram como base os trabalhos realizados por 

Durkheim, que elaborou o conceito de representação coletiva. Esse conceito 

se referia a uma classe muito genérica de fenômenos psíquicos e sociais, 

englobando entre eles os referentes a ciências, aos mitos e à ideologia, sem a 

preocupação de explicar os processos que dariam origem a essa pluralidade 

de modos de organização do pensamento” (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 

3). 

 

Moscovici (2009), diferentemente de Durkheim, que tinha uma concepção 

estática das representações, concebia o ser como estruturas dinâmicas funcionando junto 

com as relações e comportamentos que apareciam e desapareciam com elas. Seu 

interesse não era entender as sociedades primitivas, mas sim a sociedade atual, em que 

as representações não têm tempo de se sedimentar para se tornar, assim, tradições 

imutáveis. Precisam estar sempre reconstituindo o “senso comum”, a maneira de 

entender as imagens e sentidos importantes para uma coletividade operar. 

Os termos “conceito” e/ou “noção” são utilizados para definir as representações 

sociais, que se apresentam como “fenômenos específicos que estão relacionados com 

um modo particular de compreender e de se comunicar – um modo que cria tanto a 

realidade como o senso comum” (MOSCOVICI, 2009, p. 49). Como “uma forma 

especifica de conhecimento, o saber do senso comum, cujos conteúdos manifestam a 

operação de processos generativos e funcionais socialmente marcados” (JODELET, 

1990, p. 361-362). É, assim, conhecida como “teoria do senso comum”, “saber 

ingênuo”, “natural”, por ser um conhecimento diferente do científico. Estes são 

conhecimentos elaborados pelo grupo como uma maneira de explicar a realidade; são 

opiniões e afirmações que um grupo cria a partir de algo novo um objeto, que precisa 

ser entendido e incorporado por esses sujeitos, tornando-o mais compreensível e 

familiar. 

Para Moscovici (1978 apud ALVES-MAZZOTTI, 2005), faz-se necessário 

entender a natureza psicológica e social da representação. Na psicológica, consegue-se, 

por meio de processo psíquico, tornar familiar um objeto que está longe, ausente. Esse 



objeto passa a ser relacionado e articulado com outros já conhecidos, desaparecendo e 

sendo incorporado a outro que foi vinculado, traduzindo escolhas que são direcionadas a 

partir de experiências e valores de cada um. No social, as proposições, reações e 

avaliações que existem em uma representação vão se organizar de forma diferente de 

acordo com o grupo, classe social e cultura, formando diferentes universos de 

representações. 

Para Moscovici (2009) as representações sociais são a expressão de uma 

sociedade que pensa os objetos postos pela ciência e os consensuais que estabelecem 

competências, regras, normas, regulamentos, independentes do nosso desejo, em que 

agimos de forma imparcial e submissa.  As representações sociais se relacionam com o 

universo consensual, em que “a sociedade é vista como um grupo de pessoas iguais e 

livres, cada um com possibilidades de falar em nome do grupo e sob seu auspício” 

(MOSCOVICI, 2009, p. 50). Elas reforçam o entendimento coletivo, por explicar os 

objetos, os fatos, tornando-os acessíveis e despertando interesse imediato. 

Assim, Moscovici (2009) sustenta que as representações buscam tornar familiar 

aquilo que não é familiar ou a própria não-familiaridade. Nos universos consensuais, as 

pessoas querem se sentir seguras, em casa, livres de riscos e conflitos; preferem 

compreender o que acontece à sua volta a partir de um padrão de referência, usando 

como critério o familiar, para compreender e conviver com o incomum, o não-familiar. 

As pessoas têm medo do estranho, de perder suas referências, que lhes dão um sentido 

de compreensão e continuidade; por isso buscam as comparações e definições 

individualmente e compartilhadas em grupo. 

Para Jodelet (2001), as representações sociais conduzem nossas relações com o 

outro e o mundo, orientando e organizando as condutas e as comunicações sociais; são 

produto e processo de como elaboramos nosso pensamento de uma realidade. 

Representar ou se representar são uma forma de pensamento segundo a qual o sujeito se 

dirige a um objeto, podendo ser este, desde uma pessoa, quanto coisa, teoria, ideia. 

Assim, não existe representação sem objeto; a representação é sempre de alguém, um 

sujeito, e de algo, um objeto. 

Esta teoria apresenta três correntes ou abordagens: a original, também conhecida 

como processual, que segue a ideia de Moscovici, seguida por Jodelet; a estrutural- 

cognitiva, conduzida por Abric; e a sociológica, adotada por Doise. O presente estudo 

terá como enfoque a abordagem processual. 



Segundo Moscovici (2009), as representações sociais são formadas por meio de 

dois processos: a ancoragem e a objetivação. Na ancoragem, como o nome sugere, 

fixamos o novo, o estranho, aproximando-o de algo conhecido e familiar, damos um 

nome e assim diminuímos a sensação de ameaça. Na objetivação, procuramos entender 

algo novo, abstrato e transformamos em algo mais próximo e concreto. Desta forma, 

para Moscovici (2009), quando ancoramos, fazemos uma classificação, uma avaliação, 

e damos um rótulo, um nome. E uma vez colocado em uma classe, a ancoragem gera 

um modelo, que passa a representar todos que pertencem a ela. Nessa classificação, 

comparamos com o protótipo e aproximamos as características mais representativas, 

generalizando ou particularizando, tornando o anormal normal, o não-familiar familiar, 

formando opiniões. 

Na objetivação, buscamos dar um sentido concreto a algo abstrato. Objetivar “é 

descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito 

em uma imagem” (MOSCOVICI, 2009, p. 710). Uma vez essa imagem aceita, num 

modelo ou núcleo figurativo, para o autor fica mais fácil relacionar, falar e usar nas 

situações sociais compreendendo os outros, a si, escolhendo e decidindo. Essas imagens 

saem do nível do pensamento, são preenchidas e se tornam realidade. 

Jodelet (2001) destaca que o processo de objetivação é decomposto em três 

fases: construção seletiva, esquematização estruturante e naturalização. As duas 

primeiras manifestam o efeito da comunicação e das pressões, que estão ligadas à 

pertença social dos sujeitos, sustentando a escolha e a organização dos elementos 

constitutivos da representação. A terceira, naturalização das noções, dá valor de 

realidade concreta, diretamente legível e utilizável na ação sobre o mundo e os outros. 

Para Abric (2000), são quatro as funções essenciais das representações sociais: 

função de saber; função identitária; função de orientação e função justificadora. A 

função do saber é a maneira pela qual o homem busca compreender, se comunicar e 

explicar a realidade que o cerca, através de manifestações cognitivas e saberes do senso 

comum. A função identitária permite elaborar uma identidade social do indivíduo e do 

grupo ao qual pertence, formando uma proteção deste e garantindo-lhe uma imagem boa 

e positiva. A função de orientação conduziria as ações, os comportamentos e as práticas 

do grupo no contexto social, determinando o lícito, tolerável e inaceitável. A função 

justificadora permitiria justificar e explicar suas condutas junto ao grupo ou com relação 



a outros grupos, muitas vezes justificando até comportamentos hostis, podendo criar 

estereótipos, discriminações e distanciamentos sociais entre os mesmos.  

Os profissionais de enfermagem, como sujeitos desta pesquisa, criam e 

convivem nos meios sociais, sempre estão elaborando e reelaborando seus pensamentos 

quando cuidam das pacientes, podendo, pois, produzir representações a respeito da 

gestação de alto risco fetal. Como esta equipe explica o lidar com o alto risco fetal e 

quais suas implicações na prática do cuidar. Conhecendo suas razões e representações, 

será possível planejar ações educativas que favoreçam uma melhor assistência a esse 

grupo de gestantes. 

 

 



Capítulo 2 – METODOLOGIA 

 

2.1. Tipo de estudo 

 

Adotamos uma abordagem qualitativa, para analisar a representação da equipe 

de enfermagem da gestação de alto risco fetal. Essa abordagem atende ao nosso estudo, 

uma vez que 

[o] objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor 

compreender o comportamento e experiência humanos. Tentam 

compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem 

significados, e descrever em que consistem estes mesmos significados. 

Recorrem à observação empírica por considerarem que é em função 

de instâncias concretas do comportamento humano que se pode 

refletir com maior clareza e profundidade sobre a condição humana 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 70). 

 

A gravidez de alto risco fetal é o objeto das práticas da equipe de enfermagem, a 

qual elabora um discurso orientado tanto pelas ciências da saúde quanto pelas crenças 

comuns da sociedade. Por que manter o feto? Quais as razões que sustentam a prática da 

equipe de enfermagem? E, de outro lado, quais os significados da gravidez normal, sem 

risco fetal? Apenas ouvindo as pessoas envolvidas, é possível apreender a tensão entre o 

prescrito pelas ciências e pelas normas legais e as crenças compartilhadas pelos 

membros da equipe.  

Os conceitos originários das ciências da saúde são distorcidos, desfalcados, para 

ajustarem-se às crenças e valores da equipe? O mesmo ocorreria com as normas legais? 

Estas questões requerem a explicitação da “intencionalidade dos atos humanos e o 

mundo vivido pelos sujeitos privilegiando as percepções dos atores” (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAGJER, 2004, p. 133).  

 

2.2. Local de estudo 

 

O lócus desta pesquisa foi a Maternidade Clovis Correa da Costa, do Instituto 

Fernandes Figueira, da Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), situada no bairro do 



Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. O perfil de atendimento da instituição é de nível 

terciário
5
 em alto risco fetal, tendo como missão o ensino, a pesquisa e a assistência. 

Escolhemos o referido contexto por se tratar de uma maternidade pública, 

referência no estado para atendimento a esse grupo de gestantes. Dispõe de berçário 

bem equipado para atendimento aos recém-nascidos, serviço de cirurgia pediátrica para 

os casos de malformação fetal, além de ser uma instituição que incentiva o ensino e a 

pesquisa na área materno-infantil com relevância nacional. 

O cenário em foco possui o título de Hospital Amigo da Criança, que significa 

priorizar o aleitamento materno, tendo o leite humano como alimento exclusivo para os 

recém-nascidos, por meio do incentivo às mães e ou de complementos fornecidos em 

copinhos com leite humano pasteurizado. Conta com um banco de leite humano 

abastecido com doações das nutrizes internadas e de outras residentes na cidade. 

A maternidade dispõe de 34 leitos, sendo 15 para gestantes – três no pré-parto, 

localizados no centro obstétrico. Para as puérperas
6
 em alojamento conjunto, são 

destinados 19 leitos onde o binômio (mãe e filho) permanece junto durante todo o 

período de internação, desde que não necessite de cuidados especiais. Esses leitos 

também são ocupados por gestantes, devido à grande demanda delas ao serviço, em 

vários momentos internadas independentemente do risco materno ou fetal, pela escassez 

de leitos obstétricos no estado e no município do Rio de Janeiro, e por participar do 

Projeto Cegonha Carioca. 

Programa do Ministério da Saúde, o Rede Cegonha, operacionalizado pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), tem como princípio a humanização do atendimento à 

gestante e à criança. A prefeitura do Rio de Janeiro iniciou o programa em 28 de março 

de 2011 no Rio de Janeiro, com o objetivo de reduzir a mortalidade materno-infantil e 

incentivar a realização do pré-natal. Uma vez realizado o pré-natal na rede básica 

municipal, a partir do terceiro trimestre de gestação, a paciente é encaminhada por meio 

do Passaporte Cegonha (documento com o histórico da mulher), juntamente com um 

acompanhante de sua escolha, para conhecer e se familiarizar com a maternidade de 

                                                           
5
 Os sistemas de saúde organizam-se em três níveis de atenção: o primário, para os casos de baixa 

complexidade; o secundário, quando estes são de média complexidade; e os terciários, quando são de alta 

complexidade (BRASIL, 2006). 

6
 Mulheres no período pós-parto, indo desde a expulsão da placenta até, aproximadamente, seis 

semanas (RICCI, 2007). 



referência para seu parto. Recebe, nessa ocasião ,uma bolsa com um enxoval para o 

bebê, podendo contar com uma ambulância do programa para conduzi-la à maternidade 

na hora do parto. Segundo dados da prefeitura, entre 2009 e 2010, já se observou uma 

queda da mortalidade infantil de 13,6 para 12,8 por mil nascidos vivos, e da mortalidade 

materna, de 71,1 para 59,6 por cem mil nascidos vivos. O registro em 2010, na cidade 

do Rio de Janeiro, foi de 80.558 nascimentos (RIO DE JANEIRO/SMSDC, 2012). 

Para atendimento a essas gestantes durante a internação, e preocupada em 

melhorar a qualidade do serviço, a instituição dispõe de equipe multiprofissional 

composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas 

ocupacionais, técnicos de enfermagem e grupos de voluntários com a missão de uma 

assistência cada vez mais humanizada. A equipe de enfermagem que atua em toda 

maternidade é formada por dez enfermeiros e 36 técnicos de enfermagem, sendo 27 

servidores e nove contratados, distribuídos de forma a cobrir as 24 horas do dia, sendo 

em média dois enfermeiros diaristas com horário de 7h às 14h, e um enfermeiro 

plantonista de dia com horário de 7h às 19h, o qual passa o plantão para um enfermeiro 

noturno, que permanece das 19h às 7h da manhã. Quanto aos técnicos de enfermagem, 

em média são seis a sete profissionais de dia, e seis à noite, distribuídos pelos setores de 

enfermaria de gestantes, alojamento conjunto, centro obstétrico e sala de admissão. 

Por ocasião da alta, as pacientes são agendadas para reavaliação no pós-natal 

com 30 dias pelo obstetra, com 15 dias no banco de leite pela equipe de enfermagem e 

com 15 dias pelos pediatras e neonatologistas, podendo retornar a qualquer momento no 

serviço independentemente da marcação, tanto mãe quanto o bebê nos 30 dias seguintes. 

A partir de então, são encaminhadas ao posto de saúde mais próximo de sua residência 

para o acompanhamento e vacinas do bebê, salvo em situações em que o bebê necessite 

ser acompanhado na própria instituição. 

O Banco de Leite Humano (BLH) é um serviço de apoio com o qual elas contam 

ao longo de todo período da amamentação, incentivado de acordo com as normas do 

Ministério da Saúde, sendo até seis meses amamentação exclusiva, e de um a dois anos 

como alimentação complementar. 

O fato de desenvolvermos as atividades profissionais na instituição também foi 

considerado tanto um facilitador para a aproximação com os sujeitos do estudo, como 

um limitador pela proximidade diária com estes ao longo de anos. Entretanto, por existir 

uma preocupação no grupo de enfermagem, no que se refere à melhoria da relação e da 



assistência com as gestantes, acredita-se ser este um fator que irá mais favorecer do que 

limitar o campo para a realização do estudo.  

 

2.3. Participantes do estudo 

 

Os participantes foram os membros da equipe de enfermagem – oito enfermeiros 

e 16 técnicos de enfermagem que atuam no Departamento de Obstetrícia. Os critérios 

para seleção dos sujeitos foram: ser enfermeiro ou técnico de enfermagem de ambos os 

sexos; trabalhar há mais de quatro anos no serviço; desejar e estar motivado para falar 

sobre o tema. 

Com relação ao tempo de serviço, a maternidade dispõe de dez enfermeiros, 

entre eles a pesquisadora e outro enfermeiro com menos de quatro anos no serviço, 

ambos excluídos da pesquisa, e 36 técnicos de enfermagem, sendo nove contratados e 

27 servidores concursados; destes, 11 têm menos de seis meses na instituição, por isso 

não foram incluídos no trabalho. Dos enfermeiros, oito desejaram e participaram do 

estudo, e em relação aos técnicos, dos 26 dentro dos critérios de seleção, 16 

participaram, estando os dez restantes no mês de julho, período estipulado pela 

comissão de ética do Instituto Fernandes Figueira para realização das entrevistas, 

afastados por motivo de férias, viagens e ou licenças médicas. Quanto ao segundo 

critério, todos os profissionais abordados e convidados a participar da pesquisa 

demonstraram interesse e motivação para falar sobre o tema. 

 

2.4. A equipe de enfermagem 

 

 Formada por enfermeiros e técnicos de enfermagem, estando a maioria na 

instituição há vários anos, o grupo é predominantemente feminino, e se não mais no 

momento, já realizaram por muito tempo jornadas duplas institucionais devido aos 

baixos salários usuais nestas categorias. Ao grupo meu carinho especial pela forma 

como se dispuseram a falar do seus sentimentos, atitudes, e dificuldades ao cuidarem 

das gestantes. 



Dos enfermeiros, sete foram do sexo feminino e um do sexo masculino. A idade 

variou entre 33 e 65 anos. Quanto ao estado civil, quatro são casados, um solteiro e três 

divorciados. Todos possuem religião, sendo sete católicos e um evangélico. O número 

de gestações variou entre zero a três, assim como o numero de filhos vivos, que variou 

entre zero a três filhos. Dois enfermeiros relataram complicações na gestação. O tempo 

de profissão variou entre dez e 32 anos. Todos os oito profissionais são servidores da 

instituição, possuem especialização na área da Saúde da Mulher, cinco são Mestres e 

uma é mestranda. Dentro da instituição, o tempo de serviço variou entre quatro e 26 

anos, e no momento dois trabalhavam em outra instituição além do Instituto Fernandes 

Figueira, em horários diurnos e noturnos em sistemas de plantão.  

Entre os 16 técnicos de enfermagem, 14 eram do sexo feminino e dois do 

masculino. A idade variou entre 30 e 57 anos. Quanto ao estado civil, dois eram 

solteiros, 12 casados e dois divorciados. Todos informaram possuir religião, sendo: dez 

católicos, um espírita, dois protestantes, dois evangélicos e um adventista. O número de 

gestações variou entre zero a seis. O número de filhos vivos variou entre zero a três 

filhos. Três relataram complicações durante a gravidez. O tempo de profissão variou 

entre quatro e 31 anos. Dos entrevistados, 11 eram servidores e cinco contratados. 

Todos possuíam algum curso na área da Saúde da Mulher. O tempo de trabalho no 

Instituto Fernandes Figueira variou entre quatro e 28 anos, e seis informaram trabalhar 

em outra instituição, tendo dupla carga horária de trabalho. 

  

2.5. Instrumento de coleta de dados 

 

Após aprovação do comitê de ética do Instituto Fernandes Figueira ( Parecer 

Consubstanciado 013/2012), foram contatados todos os enfermeiros e técnicos de 

enfermagem do departamento escalados no serviço no mês de julho, explicando-lhes os 

objetivos da pesquisa, a importância da sua participação e a relevância desta no campo 

da Saúde Obstétrica. 

Conforme citado anteriormente, o estudo contou com a participação de oito 

enfermeiros e 16 técnicos de enfermagem. As entrevistas foram realizadas nos dias dos 

plantões de cada profissional, em salas disponíveis do terceiro andar tanto da 

maternidade como da neonatologia no horário da tarde, por ser este um período mais 



tranquilo, assim como na residência de alguns profissionais, devido à dificuldade em 

conciliar horários de entrevistador e entrevistado. 

O sigilo e o anonimato foram preservados, uma vez que solicitamos a 

substituição do seu nome por outro que tivesse algum significado ou simpatia. Foi 

oferecido a cada participante termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), 

obedecendo à Resolução nº. 196/96, do Conselho Nacional da Saúde, que trata de 

pesquisas envolvendo seres humanos, e só após o TCLE ter sido aceito e assinado, 

foram iniciadas as entrevistas e a coleta dos dados. 

Por meio de entrevistas semiestruturadas e individualizadas, deixando o 

entrevistado livre para responder às perguntas da maneira que melhor lhe conviesse, 

iniciamos o preenchimento do roteiro para entrevista e, em seguida, as respostas foram 

gravadas em gravador MP3. A entrevista foi dividida em duas partes: na primeira, 

obtivemos informações que caracterizaram os participantes; e na segunda, as questões 

que abordam especificamente o tema “gestação de alto risco fetal”. Estas questões 

foram elaboradas a partir de observações e conversas informais com os participantes, 

com o objetivo de extrair as representações a respeito do tema das narrativas desses 

atores sociais. 

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), a entrevista pode ser a 

principal técnica de coleta de dados, uma vez que ela possui uma natureza interativa, 

permitindo, assim, tratar de temas complexos em profundidade. Na pesquisa aqui 

relatada as respostas coordenam-se com as observações da pesquisadora que, como já 

foi dito, trabalha no setor há 26 anos. 

 As transcrições, na íntegra, foram realizadas após cada entrevista, e procuramos 

observar os momentos e sentimentos dos entrevistados para obter os discursos que 

respondessem às quatro questões: (1) No que você pensa quando falamos em gestação 

de alto risco fetal?; (2) O que você sente quando cuida de uma paciente que está com 

um feto malformado inviável ou morto?; Quais são suas atitudes para essa assistência?; 

Suas crenças influenciam seus pensamentos e atitudes nesse tipo de situação? Como?; O 

que você pensa da interrupção da gestação com autorização judicial?; (3) Quais as 

dificuldades que você observa no atendimento a essas gestantes, tanto suas, quanto do 

grupo de colegas na unidade de internação?; (4) De que maneira essas dificuldades 

poderiam ser superadas para uma melhor assistência a essas gestantes? 

 



 

2.6. O retorno ao campo 

 Pretendemos retornar ao campo com o resultado do trabalho, uma vez que ficou 

evidente o interesse do grupo durante as entrevistas. Acreditamos que as observações e 

os conhecimentos adquiridos nesse estudo possam colaborar para um novo olhar entre 

os colegas e um aprendizado diferenciado para lidar com as gestantes, seus fetos e 

familiares. Assim a elaboração de seminário, formação de grupo de discussão 

multiprofissional e oficina de sensibilização entre outras atividades que venham a ser 

sugeridas pelo grupo, são metas que desejamos alcançar. 

 

2.7. Analise retórica 

 

A retórica na Grécia clássica era uma técnica discursiva que girava em torno da 

verdade: “O locutor (orador) tenta persuadir de tal ou qual verdade o auditório (povo em 

assembleia), o qual deve julgar em seguida a verdade ou a falsidade do discurso” 

(WOLFF, 1995, p. 45). Após sofrer um declínio, eliminada dos programas educativos, 

reaparece nos anos 60 como Nova Retórica, proposta por Chaim Perelman e Lucie 

Olbrechts-Tyteca (1996), os quais teremos como referencias para análise dos dados . 

A retórica “é a arte de persuadir pelo discurso” (REBOUL, 2004, p. 4). Para 

maior esclarecimento esse autor define o discurso como uma produção verbal, escrita ou 

oral, com começo e fim e unidade de sentido. Perelman (2007) destaca que o objeto da 

retórica são os argumentos, e estes buscam a aceitação ou rejeição de teses em debate, o 

estudo destas e as condições de como se apresentam. A retórica trata dos discursos que 

podem ser dirigidos a qualquer tipo de auditório e sobre qualquer matéria. Esse 

auditório pode ser desde uma única pessoa quando se toma uma decisão, um auditório 

particular, até um auditório universal. A liberdade também é importante para a retórica 

uma vez que, “sem liberdade, sem democracia, não há lugar para a retórica, pois ela 

requer que se possa falar de tudo, sem se limitar por quaisquer considerações de classe 

social ou pessoas” (MAZZOTTI, 2002, p. 125).  

Para persuadir, os atores sociais utilizam todos os meios possíveis, dos racionais 

aos afetivos, os quais precisam ser admitidos pelo auditório. Esses meios são os 



argumentos, que quando dirigidos ao grande público, são chamados de entimemas, e 

quando se direcionam a um grupo especializado, se fundamentam no exemplo, ambos 

meios de ordem racional. Nos de ordem afetivas destaca, “o ethos, o caráter que o 

orador deve assumir para chamar a atenção e angariar a confiança do auditório, e por 

outro lado o patos, as tendências, os desejos, as emoções do auditório das quais o orador 

poderá tirar partido”(REBUOL, 2004, p. 7). O persuasivo de um discurso também conta 

com um aspecto argumentativo e um aspecto oratório que Reboul (2004), reforça como 

oratório os gestos, o tom da voz, as inflexões do orador; e as figuras como metáfora, 

hipérbole, e antítese, em momentos são oratórias em outros momentos argumentativas. 

As funções hermenêutica, heurística e pedagógica são também abordadas por esse autor 

para maior entendimento do assunto. 

Na função hermenêutica, a de interpretação, o pesquisador deve ser capaz de 

interpretar textos, o que os outros falam, pois ele nunca está sozinho, está sempre se 

colocando a favor ou contra algum discurso anteriormente proferido ou que irá ocorrer. 

É preciso estar atento ao que foi dito, como o foi apresentado, entender os argumentos 

utilizados e o que não foi dito. A função heurística, a de encontrar argumentos para 

defender teses em um debate, orienta-se pelos mesmos esquemas utilizados para 

produzir o discurso – ou seja, os da retórica. A função pedagógica reforça o fazer 

retórico dos professores, mesmo sem que estes percebam, e mesmo tendo sido retirada 

do ensino a palavra “retórica”, o ato não foi suprimido, conforme demonstra em seu 

questionamento: 

Ensinar a compor segundo um plano, a encadear os argumentos de modo 

coerente e eficaz, a cuidar do estilo, a encontrar as construções apropriadas e 

as figuras exatas, a falar distintamente e com vivacidade, não serão retóricas, 

no sentido mais clássico do termo? (REBOUL, 2004, p. 22). 

 

A argumentação pode ser definida como “uma proposição, destinada a levar à 

admissão de outra” (REBOUL, 2004, p. 92). O objetivo de uma argumentação “não é 

deduzir as consequências de certas premissas, mas provocar ou aumentar a adesão de 

um auditório às teses apresentadas ao seu assentimento” (PERELMAN, 2007, p. 11). A 

argumentação é “uma totalidade que só pode ser entendida em oposição a outra 

totalidade: a demonstração” (REBOUL, 2004, p. 92). Há cinco características que 

diferenciam a argumentação da demonstração: a primeira “dirige-se a um auditório; se 

expressa em língua natural; suas premissas são verossímeis; sua progressão depende do 

orador e suas conclusões são sempre contestáveis” (REBOUL, 2004, p. 92). A 



identificação das metáforas que condensam significados de uma argumentação é 

destacada por Mazzotti (2002), pois expressam os significados do conjunto de 

argumentos apresentados em situação.  

Ao argumentar, os atores sociais podem lançar mão da operação de ligação ou 

de seu inverso, a dissociação de noções (PERELMAN; OBLBREHCTS-TYTECA, 

2007). A ligação caracteriza-se por aproximar noções geralmente distantes, tal como 

ocorre na produção de metáforas e metonímias, fornecendo os significados utilizados 

nos argumentos. A dissociação separa uma noção tradicionalmente una, para estabelecer 

dois termos em que o primeiro será dito inferior ao segundo, o qual possui todas as boas 

qualidades que faltam no primeiro.  

As ligações apresentam três tipos de esquemas: os quase-lógicos; os 

fundamentados na estrutura do real; e os que se fundamentam nessa estrutura. Os quase-

lógicos são os  próximos do pensamento formal, da lógica da matemática, mas diferente 

de uma dedução formal, uma vez que pressupõe a adesão às teses de natureza não 

formal, que são as únicas que permitem a aplicação dos argumentos. Os fundamentados 

na estrutura do real se baseiam nas ligações existentes entre os elementos do real. E os 

que fundam a estrutura do real são aqueles que, a partir de um caso conhecido, 

estabelecem um precedente, um modelo, uma regra, raciocinam pelo modelo ou pelo 

exemplo.  

Os argumentos quase lógicos, para Perelman (2007), só podem ser utilizados ao 

reduzirem a realidade a um esquema do tipo lógico ou matemático, transpondo a 

conclusão uma realidade. Dentre os que apelam para as estruturas lógicas, temos as 

contradições e incompatibilidades. Há contradição quando em mesmo sistema se 

observam uma proposição e sua negação, o que o torna incoerente e assim inutilizável, 

sendo necessário renunciar a certos elementos do sistema. Mas quando nos referimos a 

enunciados da linguagem, em que as interpretação podem ser feitas de diversos modos, 

ao surgir uma proposição e sua negação busca-se encontrar uma maneira de 

interpretação que evite uma incoerência, uma contradição, e mostrar que os aspectos 

discutidos do argumento levam a uma incompatibilidade, que mesmo parecendo com 

uma contradição depende tanto da natureza das coisas, como de decisões humanas. 

Assim a incompatibilidade ocorre  

[...] quando uma regra é afirmada, uma tese sustentada, uma atitude adotada 

acarreta em determinado caso, sem que se queira, um conflito, seja com uma 

tese ou uma regra afirmada anteriormente, seja com uma tese geralmente 



admitida, que supostamente aderimos como qualquer membro do grupo 

(PERELMAN; p. 37, 2007). 

 

Frente a uma incompatibilidade, é necessário escolher, definir a regra a seguir 

em caso de conflito, abandonando ou restringindo um dos lados. É preciso evitá-la e 

suprimi-la. Dependendo da forma como as regras são postas e as situações expostas, 

estas poderão se tornar compatíveis ou incompatíveis. Uma vez que o objetivo é torná-la 

compatível, pois esta ocorre em alguma situação, sejam leis naturais, fatos particulares 

ou decisões humanas, a maneira de o alcançar  é examinando a situação que a fez surgir, 

através de técnicas que possam removê-las, que são chamadas de tratos. Estes são 

“comportamentos que, essencialmente, não visam remover uma incompatibilidade entre 

duas regras, ou entre uma conduta e uma regra, mas sim evitar que tal incompatibilidade 

possa apresentar-se” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 224).  

Perelman e Obrechts-Tyteca (2005) destacam que as incompatibilidades 

ocorrem em algumas situações práticas, nas quais os atores sociais adotam algum tipo 

de atitude para resolver o conflito entre  regras antagônicas  e o que se deve fazer. As 

atitudes podem ser caracterizadas como: lógicas, pragmática e a diplomática. A atitude 

lógica ocorre quando se propõe uma solução para todas as dificuldades e problemas, nas 

diversas situações, imaginando, de antemão, as consequências da aplicação das regas, 

leis e normas. Supõe-se factível clarear todas as noções e regras para que os problemas 

sejam resolvidos, eliminando os imprevistos e todos os problemas poderão ser 

solucionados tecnicamente. Na atitude pragmática, os problemas resolvem-se à medida 

que surgem, não há resoluções antecipadas; as regras e noções são repensadas de acordo 

com as decisões indispensáveis à sua ação. Na atitude diplomática, busca-se não 

sacrificar uma regra, ou seguir para uma incompatibilidade surgida, mas sim encontrar 

procedimentos que a evitem ou que levem decisões ou posições a serem tomadas para 

outro momento.  

Na análise argumentativa, esses esquemas não devem ser vistos como elementos 

isolados, uma vez que os raciocínios para Perelman (2005) podem ser interpretados de 

acordo com um ou outro esquema. Utilizaremos assim, para a análise das respostas das 

entrevistas, os argumentos quase lógicos, uma vez que nestas os aspectos de 

contradição, incompatibilidades e atitudes foram observados, o que não impossibilita 

que esses mesmos argumentos possam ser analisados de outra maneira.  



Capítulo 3 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Ao fazermos a análise retórica de um texto segundo Perelman (2007), nesse caso 

as entrevistas, buscamos a fala do orador e interpretamos seu discurso a partir dos 

argumentos utilizados. As entrevistas são argumentos induzidos pelas questões 

apresentadas aos dois grupos institucionais: (a) oito enfermeiros e (b) 16 técnicos de 

enfermagem. Suas respostas expressam os valores, as incompatibilidades, as atitudes 

que procuram resolver a situação conflituosa entre suas crenças e o requerido pelas 

normas institucionais, estas decorrentes de decisões legais e científicas.  

 Analisaremos, portanto, as respostas de dois grupos identificados como: 1) 

Percepção e atitudes da equipe de enfermagem na assistência a gestante com alto risco 

fetal; e 2) Dificuldades e sugestões formuladas pela equipe.  

 

3.1. Percepções e atitudes da equipe de enfermagem na assistência a gestante com 

alto risco fetal 

 

Para os discursos apreendidos das questões: 1) No que você pensa quando 

falamos em gestação de alto risco fetal?; 2) O que você sente quando cuida de uma 

paciente que está com um feto mal formado, inviável ou morto?; Quais são suas atitudes 

para essa assistência?; Suas crenças influenciam seus pensamentos e atitudes nesse tipo 

de situação? Como?; E o que você pensa da interrupção da gestação com autorização 

judicial?, buscamos categorizar o conjunto dos discursos segundo as atitudes que visam 

evitar a incompatibilidade entre as práticas institucionais e suas crenças: a lógica, a 

pragmática ou a diplomática (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

Esta categorização para as respostas decorre do exame dos argumentos. 

Verificamos uma incompatibilidade vivenciada pelos profissionais entre suas crenças 

inegociáveis e o imperativo legal (atualmente) e/ou judicial (existente na época da 

pesquisa), quando cuidam das pacientes com autorização judicial para a interrupção da 

gestação. A incompatibilidade surge quando alguma prática social requer a admissão de 

normas ou regras que se confrontam com as de um grupo ou de pessoas, como é o caso 

posto pela questão: E o que você pensa da interrupção da gestação com autorização 



judicial? Esta foi a questão-chave, pois requer a explicitação das crenças e valores das 

pessoas na situação de efetiva escolha entre o que consideram desejável e o disposto 

pela autoridade judicial.  

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) mostraram que há três atitudes para 

contornar a incompatibilidade: a lógica, a pragmática e a diplomática. A primeira 

procura resolver os problemas de decisão de uma vez por todas, procurando controlar o 

futuro, como usualmente se dá nos casos de cientistas e juristas. Esta atitude 

dificilmente seria encontrada entre os entrevistados. A pragmática resolve caso a caso, 

não pretendendo estabelecer regras definitivas, mas as que permitem conciliar as 

crenças e desejáveis segundo o requerido na situação. A atitude diplomática procura 

adiar escolha ao máximo, esperando que o “tempo” resolva e não seja necessário 

escolher. Estas duas atitudes coordenam as respostas dos entrevistados, como veremos a 

seguir. 

 

3.1.1. Situação de escolha que produz incompatibilidades 

 

Em se tratando de uma maternidade de referência para a gestação de alto risco 

fetal, que implica complicações ligadas ao feto, os casos de anencefalia e outras 

patologias não são raros. A interrupção da gestação para os casos de anencefalia, e 

outras situações legalmente permitidas, ali são frequentes, e a assistência a esse grupo 

de clientes é parte da rotina de trabalho, desde o acolhimento à administração de 

medicamentos e suporte para procedimentos que contribuirão para a expulsão do feto.   

Esse, mesmo não tendo qualquer possibilidade de sobrevida fora do útero, como no caso 

de anencefalia, nasce algumas vezes com batimentos cardíacos presentes, podendo 

resistir durante algum tempo, assistido pela equipe de neonatologistas e recebendo os 

cuidados da equipe de enfermagem. Aqui emerge a incompatibilidade entre a norma e 

as crenças inegociáveis, uma vez que um procedimento que visa manter ambas as regras 

de conduta incompatíveis. Isto fica explícito quando se sabe que todos os enfermeiros e 

técnicos de enfermagem entrevistados afirmam a adesão a alguma confissão religiosa: 

sete católicos e um evangélico; e dez católicos, um espírita, dois protestantes, dois 

evangélicos e um adventista. Observamos que em todos os discursos de forma direta ou 

indireta reafirmam as confissões dos entrevistados. Os profissionais declararam utilizar 



suas crenças na condução dos seus pensamentos e atitudes tanto pessoais quanto 

profissionais. Isso pode ser verificado quando abordados sobre suas crenças e a 

influência dessas no seu dia a dia de trabalho com as gestantes, através de respostas 

como: 

Ana: [...] Sim. Influenciam sim. Eu sou cristã. Eu sou católica. Então, assim, 

eu penso que toda vez que eu me deparo com um caso desses, o que eu sinto 

é assim que eu tenho que ajudar a pessoa, independente do que aconteceu 

[...]. 

Leila: [...] Influenciam sim, porque eu acho que você ter fé conforta. Você 

promover conforto é fundamental, porque quando você tem algo a que se 

apegar, fica mais fácil; então eu utilizo sim a minha crença para tentar assistir 

melhor essas mulheres [...]. 

Amanda: [...] Em relação à minha crença, interfere, e eu creio que para 

melhor. Eu procuro ser bem imparcial, ser neutra, e falar sobre a palavra de 

Deus para essa gestante [...]. 

Mariana: [...] Ah, com certeza! Eu tento passar assim uma coisa positiva, 

uma esperança, alguma coisa de adaptação para a vida futura [...]. 

 

Esses depoimentos mostram como a religião é um fator importante, um valor 

para esses profissionais. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) destacam que os valores 

são objetos de acordos em que se pretende a adesão de grupos particulares. Quando de 

uma argumentação, recorrem-se a valores para motivar quem ouve a fazer uma escolha 

em vez de outra, tornando assim o argumento aceitável e aprovado. Os entrevistados 

sustentam suas crenças em um Deus para confortar e melhor assistir essas mulheres, 

enquanto aguardam respostas às situações razoáveis ou já bem definidas pela ciência. 

 

Isis: [...] Eu só entrego a Deus sempre, não é? Eu falo para elas: Deus sabe de 

todas as coisas. Então, a gente tem que aguardar a resposta dele. Que é tudo 

do jeito dele [...]. 

Maria: [...] Com certeza. Eu acredito no poder de Deus, de Deus atuando no 

ser humano, dando capacidade para ele amar, ele olhar no ser humano como 

um todo, e ter a sensibilidade de olhar que é uma pessoa que carece de ajuda 

[...]. 

 

Costa (2002) reforça que a fé contribui para o enfrentamento das dificuldades e 

serve de apoio nos momentos de tensão. Vivemos numa sociedade em que a crença, a 

fé, a referência a entidades superiores é muito valorizada, e os profissionais de saúde 

fazem parte deste grupo social, recebendo a influência dos valores e representações da 

sociedade na qual estão inseridos. A fé conforta os técnicos e enfermeiros na situação, 



fazem-nos aceitar a vida como se apresenta, de maneira mais tolerante, abnegada, 

paciente, e ao mesmo tempo lhes dá a capacidade para serem sensíveis, a terem 

esperança, acreditar em soluções positivas, a ajudar e confortar o outro.  

A gestação de alto risco é o que foge do normal, do esperado ou desejado, uma 

vez que nesse momento (de descoberta da gestação) a expectativa é de que tudo vai dar 

certo. Sendo a gestação um processo fisiológico, natural da espécie, tende-se a acreditar 

a priori que tudo transcorrerá de forma natural, e o natural é o normal. Não ser normal 

significa ser uma exceção. Nesse sentido, quando perguntamos ao grupo “no que você 

pensa quando falamos em gestação de alto risco fetal?”, obtivemos como respostas: 

 

Nazaré: [...] Qualquer alteração fora da fisiologia normal de uma gestação/ 

qualquer coisa que fuja da normalidade. 

 

A entrevistada responde partindo do princípio que o entrevistador (seu auditório 

naquele momento) comunga dessa noção, concordando a respeito do objeto, não 

definindo, não especificando normalidade. Perelman (2005) comenta que os auditórios 

admitem não apenas fatos e verdades, mas também presunções. A presunção vincula-se 

ao que se considera normal e o normal é uma referência, algo em que nos 

fundamentamos, baseamo-nos como garantia para raciocínios futuros, porque ou já 

ocorreu ou ocorrerá. As presunções não indicam necessariamente a relação de 

frequência de ocorrência de um evento – “é útil esclarecer a noção usual do normal 

mostrando que ele depende sempre do grupo de referência, ou seja, da categoria total 

em consideração à qual ele se estabelece” (PERELMAN, 2005, p. 81). 

 

Isis: [...] É uma gestação complicada, não é? 

 

O que foge da fisiologia normal, da normalidade, o que é complicado, gera 

expectativa e apreensão. Maldonado (2002) destaca como historicamente a imagem 

materna é vista tanto na tradição cristã pela figura de Maria, de pureza, sem pecado, a 

maternidade santificada, como a fecundidade é vista como uma bênção divina, em que o 

contrário tende a ser considerado um castigo, um não-merecimento, gerando medo e 

sofrimento, o que se apresenta nas seguintes afirmações: 

 



Mirela: [...] o sofrimento para essa mulher e para o contexto familiar dela é 

muito grande; vai ter esse fardo para o resto da vida, que é gerar um feto, um 

filho mal formado [...]. 

Ana: [...] Se ele tem condições de vir a nascer vivo e continuar vivo por 

muito tempo [...]. 

Leila: [...] A primeira coisa que me vem à cabeça é sofrimento, medo; os 

fantasmas são muito grandes, a provável culpa, aquela coisa de porque 

aconteceu comigo, muitas mulheres vem com essa questão: o que é que eu fiz 

para ter acontecido isso? [...]. 

Helena: [...] A vida vai ser bem difícil. Não só pra ela, como para toda a 

família, não é? Eu penso muito assim: não só a criança [...]. 

Maria: [...] Em bebês malformados. Mães que sonham e que planejam uma 

gravidez e que em algum momento tem uma surpresa em que o bebê não vem 

perfeitinho, ele vem com defeito [...]. 

 

Pelos depoimentos, verifica-se que a expectativa nesse tipo de gestação também 

gera grande estresse na equipe de enfermagem, que precisa lidar diariamente com todos 

esses sentimentos: medo, pena, dor, destruição de sonhos, choro e culpa, dentre tantos 

outros junto às pacientes. As mães com fetos malformados mudam de grupo, passam do 

grupo de mães com gestação saudável para o de mães com gestação de risco. Isso faz 

com que essas mães sejam levadas a rever profundamente suas crenças acerca de “ser 

mãe”, em que o medo e a ameaça de um futuro incerto mexem com aquilo em que se 

acreditava. A antecipação do futuro, de coisas que virão segundo Philogene (2002), é 

inquietante, pois não podemos controlá-lo. É assustador por ser desconhecido e incerto, 

mesmo sabendo que o que fazemos hoje afetará o futuro, não sabendo ou não podendo 

fazer alguma coisa para minimizar os fatos de amanhã, vivemos a incerteza 

intensamente. O que era um sonho vira um pesadelo e essa condição afeta a equipe de 

enfermagem, que assiste a tudo isso diariamente. Gravidez com má formação representa 

um grande fardo para a mãe; gravidez com má formação significa perda, morte, 

inviabilidade da vida, enfim, uma mudança de vida para algo negativo. 

 

3.1.2. Profissão de enfermagem 

  

A profissão de enfermagem é predominantemente feminina. Essas profissionais 

iniciam na área ainda cedo, quer como técnicas ou enfermeiras – assim, a maioria 

também vivencia sonhos e expectativas de maternidade. Como mulheres, a expectativa 

social é a da maternidade boa, bela, perfeita; e lidar com a imperfeição, com o defeito, 



gera tensão e insegurança quando trabalha na situação de risco fetal, pela ameaça 

sempre perceptível a todas do sexo feminino. A realidade no ambiente de trabalho pode, 

por vezes, passar a ser percebida como o natural de um processo gestacional, como 

podemos observar neste depoimento: 

 

Amanda: [...] porque por eu trabalhar aqui dentro, eu achava que o normal 

era isso aqui, entendeu, a minha gravidez psicologicamente foi muito 

alterada, acho que ninguém aqui dentro sabe disso, mas foi muito alterada. 

Eu fiz várias, de quinze em quinze dias eu fazia uma ultrassonografia para 

ver se estava tudo bem com o nenê. A minha gravidez fugiu um pouco da 

realidade das outras por eu trabalhar aqui dentro [...]. 

 

Desde o diagnóstico da Gestação de alto risco fetal por ocasião da admissão, e 

ao longo de todo período de internação, esses sentimentos acompanham o grupo, como 

verificamos nos depoimentos quando perguntados sobre o que sentem quando cuidam 

de uma paciente que está com um feto malformado, inviável ou morto: 

 

Leila: [...] eu fico muito mexida, porque eu tento me colocar na situação 

daquela mulher, como eu estaria, e com certeza eu estaria muito mal [...]. 

Nazaré: [...] a gente sente algo muito ruim como pessoa, como mulher 

também que é mãe, a gente sente uma sensação muito ruim [...]. 

Ana: [...] às vezes eu me sinto constrangida; às vezes eu não consigo nem 

falar; às vezes eu converso e noutras não consigo [...]. 

Luana: [...] a primeira coisa que me vem é o que a paciente pensa: - Por que 

aconteceu comigo?; porque a gente não espera engravidar de um bebê mal 

formado, e sim de um bebê viável [...]. 

Thaila: [...] me sinto muito triste, mexe muito com o meu emocional [...]. 

Mirela: [...] eu fico sensibilizada, eu sofro [...]. 

Maria: [...] sinto muita tristeza, até porque eu sou mãe e senti o prazer de ter 

um bebê saudável e o levar para casa [...]. 

 

Os profissionais vivenciam sofrimento ao lidar com essas gestantes, e têm 

grande dificuldade em administrar seus sentimentos. Concordamos com Dias (2004) 

quando destaca que como profissionais e não podendo contribuir como gostariam, ao 

constatarem a sua impotência diante da assistência a fetos malformados frustram-se, 

uma vez que a expectativa não foi atendida.  A área obstétrica está essencialmente 

relacionada com o nascimento, a vida, a comemoração, os sonhos realizados e as 

possibilidades de futuro. A malformação, a morte diária, a necessidade constante de 

preparar um pequeno corpo para sepultamento só é confrontada ao se chegar a um 

serviço como esse, pois até mesmo durante o curso técnico e a universidade pouco se 



discute, e muito menos na prática, a respeito dessa rara situação assistencial, que ali se 

revela comum. É uma incompatibilidade para muitos profissionais que, buscando na 

Maternidade a alegria de lidar com o nascimento e a vida e encontram malformações e 

morte, sem dispor, muitas vezes, da possibilidade de mudança de setor para permanecer 

na instituição.  

A busca por estratégias de enfrentamento das dificuldades individuais ou 

coletivas também foi observada nos discursos quando responderam quais são suas 

atitudes na assistência a essas gestantes. O grupo tem uma visão clara do serviço a ser 

feito, e todos os recursos e estratégias se voltam para atender a suas necessidades como 

profissionais, permitindo-lhes assistir as pacientes, como podemos observar:  

 

Leila: [...] de acolhimento, apoio, até pela minha formação religiosa, eu 

utilizo minha formação religiosa com essas mulheres sim [...]. 

Gabriela: [...] eu cuido para que ela tenha um conforto, coloco, na minha 

cabeça, alguns louvores aí pra ouvirem, apago as luzes para elas terem o 

máximo de descanso, repouso, fiquem calmas [...]. 

 

A fé, a religião, mais uma vez se coloca em evidência ao se assistir essas 

mulheres, dando-lhes respaldo para sua prática profissional. Dias (2004) destaca na fé 

religiosa o aparecimento de estratégias defensivas de sublimação, apresentadas na teoria 

psicanalítica. Uma maneira de representar o valor que a pessoa atribui ao sofrimento 

decorrente do trabalho sublima-o aproximando-se da abnegação, da dedicação, da 

doação, que a enfermagem apresenta como característica ao longo de sua história. A 

equipe menciona a escuta como uma necessidade no cuidado como podemos observar 

em: 

Nazaré: [...] a melhor forma de lidar com isso é acolher essa mulher, ter 

tempo para ouvir essa mulher, ter uma boa disponibilidade, tempo, ter uma 

boa escuta, é não procurar opinar muito sobre esses problemas que ela está 

apresentando [...]. 

Luana: [...] quanto às atitudes, primeiro é o conforto, confortar essa mãe, 

você tem que estar envolvido com as preocupações dela e ouvi-la / que o 

grupo também está sofrendo, está presente no sofrimento dela, mas que a 

natureza rejeita o que não é próprio, a natureza se encarrega de não ficar 

viável o que não é bom. [...]. 

 

Para que possamos escutar, é preciso parar, dar atenção, esperar o outro articular 

seu raciocínio, informando suas necessidades e queixas. Souza (2003) comenta que a 

compreensão e a ajuda são os atributos da escuta, pois na compreensão procuramos ver 



como o outro pensa, sente e percebe o mundo, e na ajuda, quando escutamos, 

permitimos que o outro se expresse e fale, provocando um alívio nos seus conflitos e 

organizando suas experiências.  

Em situações de estresse, as informações e orientações não são absorvidas com 

facilidade; ao contrário, necessitam de tempo para serem entendidas e assimiladas. No 

ambiente hospitalar, os termos técnicos tendem a ser muito utilizados, deixando as 

pacientes confusas, uma vez que desconhecem o significado da maior parte das palavras 

e expressões. Observamos pelos relatos que a equipe está atenta a essas questões: 

 

Mariana: [...] saber o caso; qual é e tentar orientar o máximo que puder em 

relação a isso. 

Isis: [...] converso com elas bastante; eu falo, explico e oriento tudo que 

precisar [...].  

 

Quando entendemos o que está acontecendo conosco, com nossa saúde, com 

nosso filho, quando a recepção e a apropriação da mensagem ocorrem de forma correta, 

estas podem ser mais bem incorporadas na nossa vida, pois a forma como as mensagens 

são recebidas por pessoas que estão dentro de circunstâncias específicas são bem 

diferentes das recebidas em circunstâncias do cotidiano. Daí a importância de se 

observar o grau de atenção de quem escutou a mensagem, a necessidade de repetição 

quantas vezes for preciso, e a apuração do conteúdo apreendido, confirmando dessa 

maneira a compreensão da informação.  

Envolver a família no processo vivenciado pela mulher é também um aspecto 

observado. Costa (2002) destaca como a presença do companheiro, mãe e familiares 

minimizam a ansiedade, medo e angústia no período de internação. O grupo procura 

facilitar o acesso e a permanência dos familiares na instituição, contornando e 

modificando as rotinas estabelecidas quanto a horários de visitas e tempo de 

permanência para cada caso, numa atitude diplomática frente às regras institucionais e 

necessidades observadas da mulher.  

 

Helena: [...] é sempre me colocar no lugar do outro; sempre tentar ajudar; 

então ligar para a família; oferecer ter um acompanhante e deixar ficar. [...]. 

Lucia Regina: [...] tem situações que elas estão tão abaladas, que a gente traz 

alguém para acompanhar, para ficar junto dela 24 horas. Boto a família, 

quem chegue no hospital, eu botava para dentro a qualquer hora. (....). 



Heloisa: [...] E tentar fazer com que a família fique mais próxima dessa 

gestante, dando apoio e conforto o tempo que for. [...]. 

 

A percepção dos profissionais tanto enfermeiros quanto técnicos de 

enfermagem, ao serem abordados sobre o que pensam da interrupção da gestação com 

autorização judicial, nos fez observar a existência de um conflito entre o que acreditam 

sobre vida e morte, baseados na sua fé, e a necessidade de atuarem na assistência junto 

às mulheres que solicitam esse procedimento, como podemos observar nos 

depoimentos: 

Nazaré: [...] eu fico muito confusa em relação a isso, o meu lado religioso diz 

que a gente não pode a gente não é dono da vida, quem é dono da vida da 

gente é Deus [...]. Por outro lado eu também vejo o sofrimento da mulher, 

porque também sou mulher e profissional, a gente estuda e vê que aquela 

situação é difícil, que o bebê não vai ter jeito, o bebê não vai viver [...]. 

Lucia Regina: [...] eu acho que se eu fosse profissional médico, eu não faria. 

Porque eu acho que é vida. Essa vida tem um tempo de vida intrauterino. Eu 

acho que deve ser respeitada, mas se é a lei dos homens, só seguimos. [...]. 

Laura: [...] na minha crença eu acho que quem tem direito de tirar a vida é 

somente Deus. Mas eu também não me sinto, também pela minha crença, 

com a capacidade de julgar uma pessoa por fazer um ato desse. Eu acho que é 

uma situação muito delicada. Não sei como seria se fosse com um da minha 

família [...]. 

Ana: [...] eu tenho a minha maneira de pensar, mas também tenho que ser 

democrática. Cada um tem a sua maneira de pensar. E também isso é uma lei, 

né? Não tem como questionar a lei. Eu tenho que obedecer. Infelizmente./ Eu 

não concordo, mas eu respeito. 

Helena: [...] e assim eu não sou muito favorável. Mas é aquela questão da 

atitude do profissional. Enquanto profissional a gente tem que respeitar a 

decisão do outro [...]. 

 

Observando a categorização realizada nas respostas da equipe de enfermagem 

para as diversas perguntas, em destaque para a que se refere à interrupção da gestação 

(nesse caso com autorização judicial), a atitude diplomática foi a que mais se destacou, 

uma vez que a situação não é de escolha para o profissional, e ele deve fazer o que sua 

consciência religiosa diz que é errado. Trata-se de um conflito das pessoas quanto às 

suas crenças e o cumprimento de uma ordem judicial que determina a execução de um 

procedimento técnico. As respostas acentuam a diferença entre o que pensam e sentem, 

e o que devem fazer. Na situação em que uma ordem judicial deve ser cumprida, o que 

se considera inegociável precisa ser relativizado, pois uma vez sendo as executoras do 

cuidado, não decidem o que cria um grande conflito para a maioria.  

 



3.2. Dificuldades e sugestões formuladas pela equipe 

 

Podemos observar que a equipe de enfermagem, pelos depoimentos a seguir, 

reconhecem suas dificuldades pessoais e institucionais, e apesar de todos os sentimentos 

relatados também têm prazer e se realizam, buscando soluções no ambiente de trabalho 

como um passo importante para enfrentar a situação. Isso demonstra a maturidade 

profissional que eles adquiriram.  

Como dificuldades, o grupo destaca o quantitativo de pessoal insuficiente, o que 

leva a não ter tempo disponível para atender às pacientes em suas necessidades, como 

podemos observar: 

João: [...] a maior dificuldade é de pessoal, e de espaço. Pessoal porque 

realmente falta quantitativo de pessoal, hoje é um exemplo. / o profissional 

não tem tempo, e aí, essa limitação me deixa muito frustrado porque nem 

sempre eu consigo parar para conversar com elas. 

Amanda: [...] é a deficiência de funcionários, que impossibilita a dar uma 

assistência melhor no sentido de conversa, de diálogo, de entrevista, de saber 

como a paciente está, de ouvir a paciente. 

 

Conscientes do problema, apontam soluções para o mesmo de forma abrangente, 

em que o quantitativo não representa apenas o aumento do número de profissionais, mas 

sobretudo a qualidade destes, o que faria grande diferença na assistência oferecida.  

 

Maria Flor: [...] talvez o número de profissionais, maior e mais qualificado/ É 

preciso um quantitativo especializado, um quantitativo que soubesse ouvir, 

acolher, não é assim só um número de pessoas. 

Amanda: [...] essa parte profissional, o quantitativo de pessoal e a qualidade 

deste, não ser qualquer um. Seja através de concurso, de contratos, eu vejo 

isso que seria o ideal. Pois quem sai lucrando é o paciente. 

 

O espaço físico reduzido foi outro aspecto observado pelo grupo: 

 

Lucia Regina: [...] a gente não tem muito espaço. As mulheres são muito 

juntas. Vivendo o drama [...]. 

 

A instituição está localizada em um prédio antigo sem possibilidades de 

ampliação. A maternidade, situada no terceiro andar, divide o espaço com os serviços de 

Neonatologia e Ginecologia. Para o grupo, a não-disponibilidade de espaço que permita 

separar  as  mães com gestações normais e partos normais de mães com gestações e 



partos de fetos malformados é uma dificuldade. Pela proximidade, não são raras as 

situações em que uma mãe e familiares tristes pela perda do feto tenham que 

compartilhar no ambiente, mesmo de forma discreta, com outra que comemora a 

chegada do bebê. Entretanto, não sendo possível essa separação, estão atentos a criarem 

condições para conduzirem a situação, como observamos na resposta:  

 

Tatiane: [...] eu acho que as mães de feto morto deveriam ficar isoladas, 

deveriam ter uma enfermaria só para esses casos, mas não sendo possível 

podemos isolar em um box mais discreto e preparar a equipe e as pacientes 

para respeitar aquele momento. Ficar atento a isso [...]. 

Maria: [...] separar as gestantes seria o ideal, preparar a equipe, aumentar a 

equipe de enfermagem para dar um suporte melhor a essas mães, ou dar 

condições melhores para elas e os acompanhantes. 

 

A necessidade de investir em estratégias que possibilitem a ampliação de 

conhecimento específico para o grupo foi destacada como uma dificuldade, em que 

podemos observar: 

Mariana: [...] uma das dificuldades que eu acho é a falta de conhecimento. 

Então, muitas vezes o profissional não tem o conhecimento sobre aquela 

síndrome, sobre aquela malformação, a situação como um todo [...]. 

Leila: [...] a gente é pouco cuidadoso nesse sentido de informar, de um 

cuidado mais aprimorado, de conhecimento mais direto. A comunicação é um 

problema, eu vejo como um grande problema. A informação, o 

conhecimento, e a gente usa muito os termos técnicos [...]. 

 

A falta de conhecimento específico para lidar com essa clientela pode 

comprometer a assistência oferecida. Existe no grupo uma preocupação com 

treinamentos e atualizações, tanto internas quanto abertas a profissionais externos, a 

respeito de vários temas que já foram abordados, como: aleitamento materno, doenças 

hemorrágicas, diabetes, doenças hipertensivas e assistência em alojamento conjunto, 

entre outras. Entretanto, é reconhecida pelo grupo a ausência de discussões como as 

levantadas nesta pesquisa e as que envolvem a gestação de alto risco fetal, conforme 

observamos quando são sugeridas pelo grupo:  

 

Nazaré: [...] penso na capacitação especifica. Eu acho que a capacitação é 

fundamental, acho que falta. Isso faz muita falta. Eu acho que isso daria um 

suporte muito bom para a gente, para os enfermeiros e técnicos, porque o 

enfermeiro sabendo e entendendo o que está acontecendo com aquele bebê, 

vai saber planejar melhor a assistência dessa mulher [...]. 

Mirela: [...] tem que haver um treinamento para trabalhar com esse tipo de 

clientela, porque é uma clientela muito específica, não é uma clientela 



qualquer, é uma clientela diferenciada e a gente tem que ter um olhar 

diferenciado [...]. 

Helena: [...] no caso dos profissionais uma preparação mesmo. Um 

treinamento, uma coisa bem voltada, bem específica, porque eu acho que o 

nosso atendimento é muito específico. É diferente [...]. 

 

Percebemos também que essa capacitação, essa preparação não visa apenas a 

questões teóricas e práticas, mas principalmente as emocionais e psicológicas para os 

antigos profissionais, sobretudo para os recém-ingressos no setor: 

Mirela: [...] a equipe precisaria se reunir periodicamente para assim fazer 

uma terapia de grupo, porque têm pessoas que não conseguem, que tem 

dificuldade, os novos então... [...]. 

Mariana: [...] uma equipe que pudesse dar um suporte psicológico de tempos 

em tempos, entendeu? Uma dinâmica de grupo trabalho em grupo de 

sensibilização de como chegar nessas mulheres e um espaço que o 

profissional pudesse colocar para fora aquela angústia, não é? É muito 

angustiante muitas vezes./ Chega na hora do nascimento que é um momento 

que todo mundo espera que seja um momento feliz, aí nasce aquele bebê 

muito malformado e todo mundo fica muito... fica aquela coisa de luto, assim 

ninguém sabe muito como lidar. E a mãe é a que está mais sofrendo e então à 

gente como profissional deveria dar um suporte maior a ela. Na verdade nem 

a gente tá... Então isso eu acho pior. Prejudica muito a assistência... porque é 

uma coisa que me incomoda muito e que eu vejo que eu não sei lidar muito 

bem e que a equipe também não sabe lidar tão bem. 

Laura: [...] um treinamento com o pessoal da Psicologia, no sentido de nos 

preparar melhor para esse cuidado de Enfermagem que é o apoio emocional. 

Faz parte da nossa listagem de cuidado, o apoio emocional [...]. 

Leila: [...] eu acho que quando você conhece você cuida melhor. Então assim, 

eu acho que saber mais, e de repente, rolar uma catarse mesmo, dos nossos 

medos e de nossas angústias em relação a isso. De que forma a gente pode 

minimizar, esvaziar, porque a gente só vai enchendo, enchendo, e a gente só 

tem duas opções para isso, ou a gente negligencia para não se envolver, ou a 

gente se envolve demais e sofre pra caramba [...]. 

Tatiane: [...] preparo emocional para os profissionais antigos e os que estão 

principalmente chegando numa maternidade de alto risco [...]. 

Heloisa: [...] a gente tem que estar preparado psicologicamente também para 

vivenciar isso, não é? [...]. 

Luana: [...] esse lidar com a morte necessita de um preparo, como lidar com a 

morte, como lidar com as perdas, realmente a gente quase não aborda isso, 

não é? A gente é preparada como profissional para lidar com a morte, mas a 

única coisa que a gente aprende é fazer o pacote. Mas ninguém nos ensina a 

trabalhar com essa questão, o lado pessoal, como lidar com isso, como lidar 

você com isso, porque a outra está perdendo, mas como lidar você com essas 

questões que você não é o suficiente para salvar, você tem limites você é 

apenas o canal que ajuda, mas na realidade você não tem poder para interferir 

entre a vida e a morte, você acha que tem, mas não tem [...]. 

 

A equipe mostra ter consciência dos aspectos emocionais e psicológicos que 

envolvem essa assistência, apontando as dificuldades e limitações presentes no 



ambiente de trabalho, indicando caminhos para que possam aprender a conviver com 

esses, alcançando um equilíbrio para todos. 

Encerrando a análise dos grupos de respostas “Percepção e atitudes da equipe de 

enfermagem na assistência a gestante com alto risco fetal” e “Dificuldades e sugestões 

formuladas pela equipe”, reconhecemos a importância de refletirmos sobre intervenções 

apropriadas para o aprimoramento da assistência de enfermagem a gestação de alto risco 

fetal. 

Trabalhar com esse tipo de gestação, em que a interrupção da gravidez pode 

ocorrer em diversas situações, é uma atividade difícil e dolorosa para a equipe. Assim, 

reagem e buscam estratégias, com atitudes para conduzir seu trabalho. A atitude 

diplomática foi a que mais se destacou no contexto dos discursos do grupo a qual se 

caracteriza por não sacrificar uma regra considerada superior, buscando procedimentos 

que evitem a situação que requer uma decisão ou que levem as decisões ou a posições a 

serem tomadas em outro momento. 

 

A representação social de gravidez 

O grupo tem uma visão clara do serviço a ser feito; eles precisam viver nesse 

conflito e, por isso, sustentam-se em suas crença religiosa. A situação é crítica e difícil, 

e a ciência não é suficiente para resolver todas as questões, assim às crenças religiosas 

são utilizadas na busca de respostas. Em tal situação de incompatibilidade, assume-se 

atitude diplomática para não ter que sacrificar o que se considera desejável, entre suas 

crenças religiosas e o cumprimento de uma ordem, agindo para evitar o conflito no 

trabalho, o que poderia prejudicar a assistência às mulheres. A saída é considerar que a 

norma religiosa está submetida às leis brasileiras, mesmo que não concordem. 

Utilizaram desse mecanismo para evitar constrangimento maior, a recusa da ordem, e o 

que consideram inegociável, suas crenças religiosas. De outro lado, é também 

compreensível a visão de que o saber técnico científico estabelece as causas biológicas e 

orgânicas para tais ocorrências, as quais obviamente são do conhecimento dos 

profissionais, mas fica claro, frente à realidade das pacientes, que buscam explicações 

para a situação que vivem, que o atendimento humanizado também fornece um 

instrumento de alívio espiritual, o que já é corretamente realizado pelo grupo. 

Assim percebemos, nas entrevistas, que para esses profissionais a gravidez, 

mesmo sendo um processo natural, biológico, mantém uma dimensão religiosa como 



uma dádiva de Deus, que percebem muito presente. Encontraram uma solução razoável 

para lidarem com a GARF? 

Os conhecimentos científicos são revistos a partir da crença religiosa, uma 

representação social que serve para melhor cuidar das pessoas, mas não necessáriamente 

para explicar a gravidez. Esta representação social do conhecimento científico 

caracteriza-se: (a) distorcem a causa da gravidez, ainda que saibam como se dá a 

fecundação, esta só ocorre porque Deus quis; (b) desfalcam os conhecimentos 

científicos de seus argumentos centrais: a gravidez de alto risco é uma contingência, não 

há alguém responsável por ela, logo sua interrupção não significa afastar algum castigo 

ou forma de expiação; (c) suplementam com o que elas consideram desejável, ou 

preferível fazer ou ter: manter a gravidez apesar de tudo. Por quê? Mesmo não havendo 

uma resposta direta, o que observamos, com base nas crenças do grupo, é que poderia 

ser uma forma de “salvação da mãe”, pois se a vida é dada por Deus, interromper a 

gravidez é um pecado – logo, uma desobediência da lei divina. Estes valores conflitam 

com os da ciência. A única atitude razoável na situação de conflito entre o religioso e o 

científico é agir para separar as duas partes, ser diplomático até não mais poder ser.  



CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa analisou alguns argumentos utilizados pela equipe de 

enfermagem, técnicos e enfermeiros, que lidam com mulheres diagnosticadas com 

gestação de alto risco fetal em uma maternidade pública no Estado do Rio de Janeiro. 

As premissas utilizadas pela equipe tiveram como foco a questão da interrupção da 

gestação por autorização judicial, e desta partiu as demais interpretações, levando-nos a 

responder às indagações deste estudo. 

Observamos que, para o grupo, os conhecimentos científicos, neste caso de 

gestação de alto risco fetal, sofrem influência das crenças religiosas, compondo uma 

representação social que serve para melhor cuidar das pessoas, mas não para explicar a 

gravidez. Uma vez que os valores observados conflitam com os da ciência, a atitude da 

equipe na situação de conflito entre o religioso e o científico é agir de forma 

diplomática para separar as duas partes. 

Na gravidez de alto risco fetal, predomina uma percepção de grande sofrimento 

para a mãe, em especial psíquico, caracterizado por grande carga de frustração, 

ansiedade, medo, sentimento de culpa e interrogações que não são passíveis de resposta 

suficiente ou satisfatória, técnica ou orgânica, pela equipe de enfermagem, situação que 

torna o dia a dia da maternidade bastante complexo. A representação usual, da 

população como um todo, a respeito da gravidez, como feliz expectativa do nascimento 

de um filho, num serviço de Gestação de Alto Risco Fetal fica subvertida, ainda mais 

pelo fato de os profissionais ali atuantes serem em sua grande maioria mulheres. Estas 

sofrem uma reversão individual de sua representação a respeito, por atuarem num 

ambiente onde a expectativa de malformação e morte fetal é predominante. A feliz 

espera se torna uma triste expectativa. 

Em relação às crenças, atitudes e sentimentos vividos por enfermeiros e técnicos 

de enfermagem, predomina uma compreensão ou aceitação a respeito da 

incompatibilidade surgida entre suas crenças religiosas individuais e sua obrigação, em 

que devem pautar sua conduta profissional pelo cumprimento do compromisso técnico-

científico e de respeito à hierarquia institucional. Colocam-se em defesa da vida 

humana, que deve ser protegida até quando não mais poder de forma natural, sem 

interferências externas. Ao mesmo tempo, como profissionais com seus saberes 



técnicos, valorizam a vida da mãe e todo sofrimento que a situação poderá lhe causar, 

não concordando em vitimá-la quando diante de uma gestação inviável.  

A posição encontrada foi ter uma atitude “democrática” em defesa das crenças 

religiosas, quando possível, e de respeitar o direito da mulher na sua escolha, 

valorizando sua saúde psíquica e emocional, em relação a todos os conflitos causados 

pela gestação de um feto malformado.  

A sugestão de aprimorarem o debate e entendimento interno nos diversos 

sentidos – institucional e individual, profissional e pessoal, filosófico e religioso, 

cultural e político –, a respeito do tema, torna-se necessária, uma vez que a legalização 

do aborto já é tema de discussão social. Caso se concretize, então aprofundaria o 

conflito interno ao corpo assistencial, hoje diplomaticamente amortecido pela 

inviabilidade fetal, violência do estupro, ou situações em que há risco de vida para a 

mãe, levando-os então a atuar na assistência diante das interrupções de gestações de 

fetos viáveis, seguindo decisões pessoais maternas e familiares – com apoio legal.  

Nas dificuldades apresentadas e sugestões indicadas por enfermeiros e técnicos 

de enfermagem no atendimento oferecido a essas gestantes, destacaram-se: (a) o 

quantitativo de pessoal insuficiente, levando a uma redução do tempo disponível para 

atender às necessidades das pacientes, sendo que esse fator não foi visto apenas em 

relação ao número de pessoas, mas principalmente pelo preparo destas para atender a 

essa clientela, representando o grande diferencial para a qualidade da assistência 

oferecida; (b) o espaço físico reduzido e insuficiente para criar ambientes diferenciados 

a mães com fetos normais de mães com fetos malformados e ou mortos, ao mesmo 

tempo em que sugerem acomodações em boxes isolados, preparo e discussões com 

pacientes e equipe para abordarem as diversas situações que se apresentem; (c) a escuta, 

o diálogo, a informação e o apoio psicológico como ações necessários, nem sempre 

atendidos em função do tempo reduzido diante do grande número de tarefas a serem 

realizados e pelo quantitativo de pessoal insuficiente, mas destacados como aspectos 

fundamentais do cuidado. 

A necessidade de capacitação específica apontada pela equipe visa não só a 

questões teóricas e práticas, mas sobretudo as emocionais e psicológicas para os antigos 

profissionais, principalmente para os recém-ingressos no setor, o que seria realizável 

por meio da educação permanente que favoreceria as práticas do grupo e 

consequentemente melhoraria a qualidade da assistência oferecida a essas mulheres. 



 Da mesma maneira, sugerem a realização periódica de encontros com e entre 

equipes multiprofissionais, com supervisão especializada, em que as questões 

psicossociais aqui apontadas sejam debatidas e mais bem compreendidas em sua 

abrangência e possíveis implicações na assistência, considerando a diversidade cultural 

e religiosa dos grupos, equipe de enfermagem e pacientes. 

Lidar com a gestação de alto risco fetal não é uma atividade fácil; percebemos 

isso nos depoimentos, e em nossa prática de Enfermeira no setor, pois afloraram 

sentimentos diversos nesse cuidado; no entanto, também é gratificante e estimulante 

para o desenvolvimento individual e profissional, como observamos. O grupo se mostra 

bem uniforme nessa visão e enxerga caminhos realistas e sensíveis para o enfrentamento 

de todas essas questões. É sem dúvida um desafio para a equipe trabalhar com essa 

clientela, sua família e o grupo de trabalho, mas percebemos estão abertos a avaliar suas 

limitações e buscar apoio para solucioná-las, assim como estão sensíveis para ouvir, 

acolher, tocar, orar e valorizar o outro na sua necessidade e individualidade.  

Assim, a partir deste estudo, sugerimos e reforçamos com a equipe algumas 

recomendações para os profissionais que trabalham com essa clientela: 

 colaborar para a manutenção e implantação dos programas recomendados 

pelo Ministério da Saúde no que se refere à saúde da mulher e da criança 

nas maternidades; 

 criar espaços de discussão entre a equipe de enfermagem e equipe 

multiprofissional com dinâmicas de grupo e oficinas de sensibilização 

que motivem o debate das situações de conflitos; 

 exercitar a prática reflexiva no cuidado, valorizando e respeitando o 

outro, colega de trabalho e gestante, nas suas emoções, sentimentos e 

individualidade; 

 durante a assistência, ficar atento às situações que favoreçam a conversa, 

a escuta, a orientação e o toque, possibilitando maior integração entre 

quem cuida e quem é cuidado; 

 oferecer capacitação profissional que não se volte apenas ao desempenho 

técnico generalizado, mas especifico para o grupo atendido; 

 estimular e incentivas a realização de relatos de experiências, trabalhos 

científicos, participação em eventos e congressos na busca de reciclagens 

e atualizações constantes. 



 

Esperamos que este trabalho possa contribuir para uma reflexão dos 

profissionais que trabalham em maternidades de alto risco fetal, despertando interesse 

para novos estudos e atentando para a importância de se valorizar, na mesma proporção 

do conhecimento técnico e científico, os aspectos sociais, emocionais e psicológicos 

tanto da equipe de enfermagem quanto das gestantes. Só assim, de fato, essa assistência 

poderá ser entendida e realizada com maior eficiência e melhor qualidade.  
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Roteiro para Entrevistas 

 
Data : ...../...../2012  

 

Local:  

 

Horário: Início:......... Término:....... 

 

Nome fictício:.....................................  

 

Idade: ....... anos  

 

Estado civil: 

 

Religião: 

 

Nº de gestações: 

 

Nº filhos vivos:  

 

Complicação durante a gestação? (   )Sim (   ) Não. Quais:            

 

Categoria profissional: (   ) Enfermeiro (   ) Técnico de Enfermagem  

 

Tempo de profissão: ..... anos  

 

Vinculo na instituição: (   ) Servidora (   ) Contratada  

 

Especialização ou curso na área da saúde da mulher? (   ) especialização (   ) curso 

 

Tempo neste serviço: há ...... anos  

 

Trabalha em outra instituição?: (   ) Sim (   ) Não 

 

Questões: 

 

1) No que você pensa quando falamos em gestação de alto risco fetal?  

2) O que você sente quando cuida de uma paciente que está com um feto malformado, 

inviável ou morto? Quais são suas atitudes para essa assistência? Suas crenças 

influenciam seus pensamentos e atitudes nesse tipo de situação? Como? O que você 

pensa da interrupção da gestação com autorização judicial? 

3) Quais as dificuldades que você observa no atendimento a essas gestantes, tanto suas, 

quanto do grupo de colegas na unidade de internação? 

4) De que maneira essas dificuldades poderiam ser superadas para uma melhor 

assistência a essas gestantes? 
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