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Saúde

RESUMO

O presente trabalho visa compreender as representações sociais de mulheres primigestas assistidas pela Maternidade Escola da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro para realização do pré-natal. Segundo a literatura que aborda o fenômeno gravidez, o mesmo é descrito como um 
evento biopsicossocial, que está atravessado por valores culturais, sociais, econômicos e emocionais, trazendo diversas modificações no 
organismo e na vida social da mulher. Desta forma, a mulher pode experienciar situações, das mais simplórias às mais complexas, que interferem 
tanto no seu bem-estar assim como no de seu bebê, podendo gerar medos e/ou ansiedades, até o desencadeamento de risco gestacional. É 
necessário que esta mulher/gestante receba apoio e suporte das pessoas para ela significativas, bem como a atenção e correta atuação da equipe 
de saúde que participará de todo o percurso do ciclo gravídico-puerperal. Esta é uma pesquisa de campo de cunho qualitativa compreensiva, 
realizada em duas etapas: A primeira etapa da pesquisa foi à realização de observação das atividades de acolhimento coletivo das gestantes 
atendidas no pré-natal na Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o objetivo de melhor conhecer o campo em causa. 
A segunda etapa da pesquisa consistiu em aplicação de uma entrevista aberta, contendo uma questão disparadora com finalidade de captar as 
explicações e interpretações trazidas pelas gestantes acerca do fenômeno gravidez. Participaram dessa pesquisa 19 (dezenove) primigestas. 
Esclarecemos que a entrevista buscou cartografar categorias, tais como valores culturais, religiosos, psicossociais, econômicos. Assim, o tema 
proposto de compreender as representações sociais dessas gestantes, em suas singularidades, é relevante e traz em seu cerne a possibilidade e a 
probabilidade desta gravidez transcorrer da melhor forma possível. A representação social revelada neste estudo, pelas primigestas, apontou 
sentimentos de medo, angustia ansiedade e certo sofrimento relacionado ao fenômeno da gravidez. Constatou-se, também, um ancoramento na 
ambivalência de sentimentos, ora positivo, ora negativo que de alguma maneira leva a estas mulheres a se sentirem inseguras. É mister, 
esclarecer que a pesquisa foi submetida ao Comitê  de Ética e Pesquisa da Maternidade- Escola da UFRJ (Certificado de Apresentação para a 
apreciação ética. CAAE: 03614913.6.00005275).
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