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RESUMO 
 
 
 
Este estudo compreensivo emergiu do meu cotidiano profissional ao prestar assistência à 
mulher no pré-natal. Teve, como objeto de estudo, o significado de risco gestacional para 
mulheres em pré-natal de alto risco com diagnóstico de Doença Hipertensiva Específica da 
Gestação (DHEG). Utiliza uma abordagem fenomenológica heideggeriana pautado na obra 
Ser e Tempo e em referencial teórico de outras(os) autoras(es) estudiosas(os) da temática. O 
objetivo foi compreender o significado de risco gestacional para mulheres com DHEG. A 
coleta de dados foi realizada num hospital público do município de Feira de Santana, na 
Bahia, e foram depoentes mulheres com diagnóstico clínico e laboratorial de DHEG 
devidamente registrado em prontuário. A técnica de coleta de depoimentos foi a entrevista 
fenomenológica, com as seguintes questões norteadoras: Como está sendo para a senhora a 
gestação atual? Para a senhora como é estar gestante? E quanto ao seu estado físico e 
emocional? Fale-me quanto ao risco da DHEG. Na análise compreensiva, a partir das 
unidades de significação, a mulher mostrou-se no seu cotidiano como pessoa temerosa que 
nos momentos constitutivos do temor segundo Martin Heidegger, tem pavor da possibilidade 
de ficar hospitalizada e ser afastada de suas atividades cotidianas e da família. Tem horror à 
possibilidade de submeter-se a um parto cirúrgico de urgência, e terror pela evolução negativa 
da doença, que poderia levá-la a morte e de seu bebê. No que se refere ao relacionamento 
profissional/cliente, ficou desvelado que esse encontro se dava de forma impessoal, objetiva e 
inautêntica. Ainda desvelou-se que a mulher, apesar de estar portando a DHEG, vivenciava a 
gestação como algo importante e positivo, porque depositava em Deus a fé e a esperança de 
um parto e nascimento sem complicações. Assim, esta pesquisa tornou-se pertinente por 
oferecer a possibilidade de reflexão das(os) profissionais sobre o atendimento à mulher com 
gestação de alto-risco, bem como pela possível incorporação dos resultados nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação em enfermagem, na perspectiva de que o 
eixo assistencial possa estar vinculado à escuta, à valorização do outro como ser único e 
singular, que, além da estrutura física e biológica, tem um pensar, um viver e um sofrer por 
estar grávida e nessa fase, estar doente. 
 
 
 
Palavras-chave:  
Saúde da mulher, Doença Hipertensiva Específica da Gestação, Fenomenologia 
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ABSTRACT 
 
 
 

This understanding study comes from my everyday experience in giving assistance to women 
during pregnancy. It has as its object of study, the meaning of pregnancy risk for women in 
risky pregnancy and with a Hypertensive Illness Specific from Pregnancy (DHEG) diagnosis. 
It uses a ‘Heideggerian’ phenomenological approach, based on the book Being and Time 
(Martin Heidegger, 1927) and on other authors’ theoretical references, using the following 
reference questions: “How are you doing with the present pregnancy?” “How is it for you to 
be pregnant?” “And how about your physical and psychological state?” “Tell me about the 
DHEG risk.” It’s objective is to understand the meaning of pregnancy risk to women with 
DHEG. The data collection took place in a public hospital in Feira de Santana, Bahia, and 
women with reported clinical and laboratorial diagnosis of DHEG testified. The testimony 
collection technique used was the phenomenological interview. In the understanding analysis, 
from the meaning unities, the woman showed herself as a fearful person, someone who, in the 
fear constitutive moments, according to Martin Heidegger, is afraid of the possibility of being 
hospitalized and of staying away from her everyday activities and from her family. She fears 
the possibility of having a surgical emergency parturition, and she is terrified by the illness 
negative evolution, which could kill her and her baby. In what refers to the 
professional/patient relationship, it could be noticed that the meetings happened in an 
impersonal, objective and inauthentic way. It was necessary, then, that the professionals who 
assist this woman think about their professional attitude. It was also noticed that, even though 
the woman had DHEG, she saw her pregnancy as something important and positive, because 
she had in God the faith and the hope of her childbirth free from any complications. Thus, this 
research has become relevant because it offers the professionals a possibility of thinking about 
the assistance given to women who have risky pregnancy, and it has also become possible to 
incorporate the results into nursing teaching, research and extension areas. We also have the 
perspective of having the assistance center linked to listening, to valuing the other as a unique 
and singular being, that, besides her physical and biologic structure, thinks, lives and suffers 
for being pregnant and being sick in such an important moment of her life. 
 
 
 
Keywords:  
Woman’s health, Hypertensive Illness Specific from Pregnancy, Phenomenology.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Eis um desafio ingente: o de cuidar de nossa alma inteira. Cuidar dos 
sentimentos, dos sonhos, dos desejos, das paixões contraditórias do 
imaginário, das visões e utopias que guardamos escondidas dentro do 
coração (BOFF, 1999, p.149). 

 

 

 Apesar dos avanços na área de obstetrícia, tanto no que se refere ao emprego de novas 

tecnologias, quanto à melhoria nos padrões de morbi-mortalidade materna, perinatal e 

neonatal, a saúde reprodutiva continua sendo um problema relevante de saúde pública na 

maioria dos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, em virtude das precárias 

condições oferecidas ao cuidado da saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal. 

 Dessa forma, as discussões sobre a saúde não devem restringir-se apenas aos conceitos 

teóricos do modelo médico-clínico, cuja visão se estabelece nas manifestações de saúde-

doença como fenômeno orgânico, sobre as quais recaem as desordens estruturais e funcionais 

do corpo, e a intervenção é dirigida para os fatores causais ou patologias, focalizando as 

causas do comportamento e não os próprios comportamentos (NEVES, 1987). 

 Assim, ao optar pela aplicação do modelo psicológico de atenção à saúde, que focaliza 

o crescimento e o desenvolvimento do ser humano, somado ao modelo médico-clínico, 

podemos analisar a situação de saúde da mulher, valorizando as carências culturais, históricas 

e existenciais que podem interferir em sua saúde, no seu bem-estar e na forma de vivenciar o 

cotidiano (NEVES, 1987). 

 Essa mulher necessita de alimentação, moradia, trabalho digno e adequadamente 

remunerado, educação, lazer, dentre outros. Essas carências, que acometem a um número 

expressivo de mulheres em nosso país, determinam ou agravam as condições biológicas, que 

lhe põem em risco a  saúde e a vida ( BRASIL, 2003). 
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 Segundo Gualda (1998), essa situação é agravada pela precariedade das condições de 

vida da população, bem como do sistema de saúde, que apresenta deficiências quantitativas e 

qualitativas, resultando no aumento do número de excluídas(os), que não têm nem mesmo 

suas necessidades de saúde atendidas. 

 Desse modo, torna-se fundamental a reflexão sobre os modelos teóricos para a 

reformulação das políticas de saúde, de tal forma que possam produzir impacto no sistema de 

saúde por meio da introdução da discussão sobre os determinantes sociais, econômicos, 

históricos culturais e existenciais presentes no processo saúde-doença. 

 Gualda (1998) entende que a gestação, o parto e o puerpério são exemplos de 

processos fisiológicos, atribuídos de significados na especificidade de cada cultura, 

designando formas apropriadas de sentir e se comportar socialmente. 

 Nesse sentido, Lopes et al. (1995) abordam que, questões significativas à existência 

humana, como o amor, a angústia, o medo, a liberdade, o gestar, o parir, o amamentar, bem 

como o próprio existir, situam-se no ser humano e merecem um olhar de natureza 

compreensiva, e que questões como estas não podem ser tratadas apenas como fatos passíveis 

de causalidade, repetitividade e controle, mas, se forem vistas na perspectiva da soma dos 

modelos teóricos clínico-médico e psicológico de atenção à saúde, a mulher poderá ser 

compreendida no processo de assistência à saúde. 

 Para Zampieri (2001), a gestação humana, desde os primeiros tempos, sempre foi 

envolvida por mistérios, tabus, preconceitos e rituais, talvez na intenção de explicar o 

incompreensível, o não percebido e o não visto, a causa geradora do ser, bem como seu 

desenvolvimento. Os mitos e riscos, relacionados à gravidez eram, e continuam sendo, 

incontáveis, alterando-se apenas de acordo com cada cultura ou momento histórico.  

 Deve ser ressaltado que, em tempos remotos, os riscos na gestação eram explicados 

empiricamente, porque a mesma era enfocada a partir do folclore universal, no qual as 
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histórias relatavam, dentre outras coisas, o possível acasalamento entre uma mulher e uma 

serpente para que houvesse a concepção.  Na modernidade, na Europa, a cegonha e, na China, 

a garça real, foram por muito tempo personagens consideradas "responsáveis" pela gravidez 

(ZAMPIERI, 2001, p.16). 

 Assim, desde a Antigüidade, a gestação era extremamente valorizada em razão da sua 

finalidade, qual seja, a da perpetuação da espécie. Contudo, as mulheres já possuíam seu 

destino determinado pela maternidade. No mundo romano, por exemplo, a primeira certeza 

era o risco mortal da gravidez e, principalmente, dos partos em todas as classes sociais. 

Àquela época, 5 a 10% das mulheres morriam de parto ou por suas seqüelas (ZAMPIERI, 

2001). 

 Explicita Zampieri (2001) que, na era greco-romana, os casamentos eram pré-

pubertários, aumentando, muito mais, os riscos na gravidez, uma vez que o corpo feminino 

não estava, fisiológica nem anatomicamente, preparado para esse evento. Nesse período 

histórico, a gravidez já era considerada uma situação de grande risco, tanto para a mãe quanto 

para a(o)filha(o). 

 Trazendo tal discussão para a atualidade, para o século XX, a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS) e a OMS promoveram, na cidade de Fortaleza, em abril de 

1985, uma conferência sobre tecnologia apropriada para nascimento e parto, cujo relatório 

final trazia algumas recomendações para uma cuidadosa revisão sobre o conhecimento 

específico do tema. 

 Nesse documento, elaborado pela OPAS e OMS, ficou definido que o Ministério da 

Saúde (MS) deve estabelecer políticas específicas sobre as tecnologias apropriadas ao 

nascimento a serem adotadas pelos serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, 

definindo, também, que toda mulher tem o direito à assistência pré-natal adequada, devendo-

se levar em consideração os fatores emocionais, sociais e psicológicos envolvidos no processo 
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(Organização Mundial de Saúde, 1995). 

 Entre as recomendações, destacou-se aquela segundo a qual, a comunidade, como um 

todo, deve ser informada sobre os diversos procedimentos utilizados no pré-natal, bem como a 

assistência ao parto, deve ser oferecida, de forma que cada mulher possa ter o tipo de 

atendimento que necessitou ou optou (Organização Mundial de Saúde, 1995). 

 Após esse evento, o MS vem-se mobilizando através de suas áreas estratégicas de 

atenção à saúde da mulher, culminando na elaboração do documento intitulado “Política 

Nacional de Atenção  Integral à Saúde da Mulher-Princípios e Diretizes,” que, em parceria 

com diversos setores da sociedade, em especial com o movimento de mulheres, o movimento 

negro, o de trabalhadoras rurais, a sociedade científica, estudiosos da área, organizações não 

governamentais, gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) e agências de cooperação 

internacional vêm se comprometendo com a implementação de ações de saúde que 

contribuam para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a morbi-mortalidade 

por causas preveníveis e evitáveis. 

 Esse documento incorpora, num enfoque de gênero, a integralidade e a promoção da 

saúde como princípios norteadores e busca consolidar os avanços no campo dos direitos 

sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento 

familiar, na atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e sexual 

(BRASIL, 2004c). 

 Apesar do esforço do MS, o que vivenciamos, no cotidiano dos serviços de atenção à 

saúde da mulher, são situações constrangedoras, nas quais, as(os) profissionais de saúde 

sentem-se impotentes diante das intercorrências clínicas e/ou obstétricas apresentadas por 

algumas gestantes no período do pré-natal. 

 Nessas situações, na maioria das vezes, não se dispõe de um sistema público de 

referência resolutivo e eficaz, fazendo com que grávidas padeçam nas portas de hospitais, 
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maternidades e clínicas, sendo-lhes negado, mais uma vez, a sua participação nas decisões 

sobre sua saúde gestacional, bem como sobre o atendimento que recebem. Assim, essa 

situação de desorganização dos serviços de atenção à mulher pode, também, estar 

contribuindo para aumentar o índice de morbi-mortalidade materna, inclusive, por causas 

evitáveis. 

 Segundo o MS, a gravidez não é doença, mas acontece num corpo de mulher, inserida 

em um contexto social em que a maternidade é considerada quase inerente a condição 

feminina. Dessa forma, além dos fatores econômicos e sócio-culturais, a condição de 

subalternidade das mulheres, possibilitada pela desigualdade de gênero, interfere no processo 

saúde/doença e configura padrões de adoecimento e morte específicos. Nesse sentido, a 

avaliação de risco não é tarefa fácil. O conceito de risco está associado ao de probabilidade, e 

o encadeamento entre um fator de risco e um dano, nem sempre, é explicado ou conhecido 

(BRASIL, 2000b). 

 Faundes e Cecatti (1991) registraram que, nos países em desenvolvimento, as 

precárias condições de vida a que a população está submetida, aliadas à deficiência do 

funcionamento do setor saúde, notadamente a desigualdade de acesso da população aos 

serviços de saúde, as falhas importantes em sua estrutura de funcionamento e a qualidade da 

assistência prestada, têm determinado taxas elevadas de mortalidade nos diversos segmentos 

da sociedade. 

 Tratando-se das mulheres em idade reprodutiva, associando-se ao grupo de fatores de 

risco, elencados pelo MS, sobressaem, nesse contexto, as mortes por complicações da 

gravidez, parto e puerpério, agrupadas sob a denominação de “mortes maternas ou 

mortalidade materna” (BRASIL, 2000b, p.14).  

 Atualmente, a mortalidade materna é encarada como um relevante problema de saúde 

pública pela comunidade científica internacional, bem como, pelo movimento de mulheres. 
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Todavia, ainda são necessários esforços no sentido de sensibilizar os responsáveis pela saúde 

da população, em cada um dos países, para que tal questão seja tratada como prioritária. 

 Assim, no que tange ao cuidado ambulatorial, Zampieri (2002) entende que o 

atendimento individual à gestante, através da consulta pré-natal, deve ser um elemento 

imprescindível para a redução da morbi-mortalidade materna. A assistência pré-natal deve 

avaliar a saúde da gestante e do feto, além de auxiliar a mulher a vivenciar a gravidez de 

forma tranqüila e agradável, minorando, quando possível, as complicações. 

 Reforça, ainda, que a consulta de pré-natal tem, como um dos objetivos principais, 

identificar fatores de risco que possam impedir o curso normal da gravidez, e, se necessário, 

encaminhar a gestante a um nível de referência de maior complexidade que lhe assegure o 

tratamento precoce das condições anormais. 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) (1996) refere que a identificação de fatores 

de risco começa no pré-natal. Entretanto, mesmo uma assistência pré-natal e uma avaliação de 

risco de alta qualidade não podem substituir uma vigilância adequada como é referido a 

seguir: 

 

 

A avaliação de risco não é uma medida a ser utilizada uma única vez, 
mas um procedimento continuado ao longo da gestação e do trabalho 
de parto. A qualquer momento complicações precoces podem tonar-se 
aparentes, induzindo a decisão de encaminhar a mãe a um nível mais 
complexo de assistência (Organização Mundial de Saúde, 1996, p. 3). 

 

 

 Nessas circunstâncias, os momentos de atenção, que são dedicados à mulher no pré-

natal, devem ser considerados como encontros privilegiados para o estabelecimento de 

diálogos e oportunidades para questionamentos, discutindo-se e esclarecendo situações que 

são únicas para cada gestante (BRASIL, 2000a). 

 Seguindo essa linha de pensamento, Lopes (1997) reforça que entrar em contato com a 
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vivência da mulher, através de sua fala originária, possibilita percebê-la como pessoa em seu 

cotidiano. E a fenomenologia, como corrente teórico filosófica, leva-nos à possibilidade de 

repensar os modelos teóricos de atenção à saúde da mulher, acolhendo-a sem julgamentos em 

suas percepções, sentimentos e modos de ser.  
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2 MINHA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL: FONTE DE INQUIETAÇÕES SOBRE 
ASSISTÊNCIA À MULHER 

 

 

A força de ser pessoa traduz a capacidade de conviver, de crescer e 
de humanizar-se com estas dimensões de vida, de doença e de morte 
(BOFF, 1999, p.114). 
 

 

 Desde o ano de 1986, após ser graduada pela Universidade Estadual de Feira de 

Santana-Ba (UEFS), iniciei minha vida profissional na área de atenção à saúde da mulher, 

sendo a primeira enfermeira da Maternidade e Grupo Hospitalar Mater Dei no município de 

Feira de Santana. Nesse espaço, tive a oportunidade de implantar o sistema de alojamento 

conjunto e de elaborar e implantar as normas e rotinas do serviço de enfermagem. 

 Seis meses após essa experiência, prestei seleção pública para professora substituta do 

Departamento de Saúde da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) no campus 

universitário da cidade de Jequié-Ba, onde lecionei, por 6 semestres, a disciplina Enfermagem 

Materno Infantil I, cuja carga horária era distribuída entre teoria e prática no campo de pré-

natal. 

 Em 1998, fui aprovada no concurso público da UEFS. Nessa instituição, venho 

lecionando no Curso de Graduação em Enfermagem a disciplina Enfermagem na Saúde da 

Mulher, Criança e Adolescente I1, atuando no campo de prática de pré-natal.  

 Somado à atividade acima descrita, desenvolvo ações e procedimentos nos Programas 

de Pré-natal e de Planejamento Familiar, na qualidade de enfermeira concursada da Secretaria 

Estadual de Saúde (SESAB), lotada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no município 

de São Gonçalo dos Campos.   

                                                           
1 Disciplina       oferecida       no  5º     semestre,       cuja     ementa     diz     respeito  ao     estudo  do     indivíduo        no       processo       de   
    crescimento      e      desenvolvimento,  desde  a  vida  intra-uterina  até  a  adolescência  e  as  fases  evolutivas da mulher,  
                      considerando-se os aspectos epidemiológico, psicossocial, histórico,  político e cultural (nota da autora). 
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 Nesta trajetória profissional de 18 anos, sempre inquietou-me a forma como as 

mulheres vêm sendo tratadas pelas(os) profissionais médicas(os) e enfermeiras(os) nos 

serviços públicos de saúde, as (os) quais, na maioria das vezes, primam por um 

relacionamento impessoal,  sendo as queixas, informações e dúvidas trazidas pela clientela 

relegadas ou pouco valorizadas. 

 O pré-natal de baixo risco, conforme decreto nº 94.406/87 da Lei do Exercício 

Profissional, pode ser inteiramente realizado pela(o) enfermeira(o) e, quando, nas consultas 

efetivadas, algum risco gestacional é identificado, a grávida deverá ser encaminhada para o 

ambulatório de pré-natal de alto risco. 

 Cabe ressaltar que, na realidade do sistema público de saúde em Feira de Santana, só 

os profissionais de medicina realizam o pré-natal de alto risco, inexistindo, assim, a atuação 

de uma equipe multiprofissional. 

 Vivenciando tal trajetória e por ser portadora de uma formação acadêmica, cuja 

abordagem se vinculava a uma visão biológica da mulher, centrada num modelo de atenção à 

saúde mais curativo e hospitalocêntrico, minha assistência  era guiada por questões  próprias 

do período gravídico-puerperal. Essa formação orientou-me no sentido de seguir 

irrepreensivelmente todas as normas, rotinas e orientações descritas nos manuais do M S. 

 Por outro lado, essa situação inquietava-me, porque queria alçar vôos mais altos, a 

exemplo de como atender ao desejo de realizar uma abordagem menos cartesiana. O meu 

objetivo, já àquela época, era poder prestar atendimento à mulher de forma a reconhecê-la 

como sujeito, já que, como diz Morin (1996) sujeito, pode ser definido como uma qualidade 

fundamental própria do ser vivo, que não se reduz à singularidade morfo-biológica ou 

psicológica, visto que, se configura numa realidade que compreende um entrelaçamento de 

múltiplos componentes. 
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 O sujeito tem, inevitavelmente, um caráter existencial, leva em si a fragilidade e a 

incerteza da existência entre o nascimento e a morte, e se objetiva através da linguagem e dos 

comportamentos. 

 Também, pensava em atênde-la como preconiza o Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), que, segundo Morais e Almeida (2001), traz o enfoque da 

prevenção e do controle das complicações da gravidez, do parto, do puerpério e do aborto, 

bem como das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Além desses benefícios, o 

atendimento, como tal, auxilia no controle dos riscos relacionados às neoplasias do útero e da 

mama, na perspectiva de que a mulher tenha conhecimento e controle sobre seu corpo e 

desenvolva a sua cidadania. 

 Entretanto, deparava-me com a situação de não encontrar outras(os) profissionais que 

exprimissem essa inquietação ou que realizassem essa abordagem tão desejada por mim. 

Continuava sozinha, sofrendo e efetivando uma assistência em que não promovia uma relação 

entre sujeitos. 

 Assim, ao concluir a consulta, sentia-me duplamente “culpada”: por não conseguir 

avançar nos aspectos discutidos pelo PAISM e não estabelecer com a mulher grávida uma 

relação na qual ela pudesse se sentir sujeito.  

 Muitas vezes, não me apercebia de que, ao proceder à consulta de enfermagem, 

estabelecendo um relacionamento com a gestante de forma responsável, harmoniosa e afetiva, 

acabava valorizando mais os procedimentos, as condutas a serem seguidas e as rotinas pré-

estabelecidas, do que a “pessoa” da gestante que estava ali, diante de mim. Considerava a 

necessidade de ter-lhe dirigido um olhar mais próximo e estabelecido um diálogo que lhe 

fizesse compreender sua gestação e por que, ela, em determinado momento do pré-natal, fora 

encaminhada para um serviço de alto risco. 
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 Percebi que, mesmo desenvolvendo o projeto de extensão2 na UBS Centro Social 

Urbano (CSU), intitulado “Implantação do serviço de pré-natal de baixo risco: humanizando a 

assistência à mulher no ciclo gravídico-puerperal”, através da realização de oficinas com as 

gestantes e alunas(os) bolsistas do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Saúde da 

Mulher (NEPEM)3, eu não conseguia  envolver, totalmente, a gestante no processo da 

dinâmica do atendimento, no qual ela deveria ser sujeito do processo e acabava 

desenvolvendo uma atitude de  “poder”  sobre a decisão da mulher e de sua gravidez. 

 Foi ao ingressar no Curso de Mestrado da Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal da Bahia (EEUFBA), no ano de 2002 e entrando em contato com as novas 

abordagens sobre a saúde da mulher nas disciplinas “Políticas de Saúde” e “Enfermagem na 

Atenção à Saúde da Mulher”, bem como participando das reuniões do Grupo de Estudos 

sobre Saúde da Mulher (GEM), que tive a oportunidade de redescobrir que eu poderia 

desenvolver minhas atividades profissionais numa perspectiva feminista, entendendo que a 

mulher deve ser vista em sua integralidade, ou seja, como cidadã, inserida em um contexto 

social.  

 Neste sentido, Simões (1998) refere que os movimentos feministas e o resgate do 

papel social da mulher pelas(os) estudiosas(os)  de diversas áreas demonstram a compreensão 

de que o ex-sistir feminino não está limitado apenas à reprodução e ao mundo doméstico, 

mas, apontam para as diversas possibilidades do ser, como mãe, mulher, esposa, profissional, 

estudante, cientista, dentre outras, coexistindo, na dimensão existencial, o social, o cultural, o 

financeiro, dentre diversos aspectos que podem ser entendidos numa outra abordagem. 

 Dessa maneira, ficou mais forte em mim a convicção de que a mulher, apresentando-

se grávida, eu não tinha o direito de atendê-la apenas obedecendo às normas e rotinas 

                                                           
2 Projeto  aprovado  pela  Resolução  n.º 93/2002  do  Conselho  de Ensino,      Pesquisa e Extensão     (CONSEPE) da     
    UEFS. 
 
3 Núcleo vinculado ao Departamento de Saúde da UEFS, do qual sou vice-coordenadora. 
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preconizadas pelo MS, pautadas no modelo médico-clínico, mas que, baseada também, no 

modelo psicológico de atenção à saúde, deveria incentivá-la para que reconhecesse o seu 

papel de protagonista no processo de atendimento, revelando as suas necessidades e 

expectativas, mesmo ao ser transferida para o ambulatório de pré-natal de alto risco. 

 

2.1 SITUAÇÃO DE ESTUDO 

  

 Ao despertar, para novas possibilidades de atenção à mulher, comecei a vislumbrar 

que os manuais técnicos do MS, apesar de bem elaborados e de apresentarem definições 

precisas sobre as condutas com as gestantes, baseados apenas no modelo médico-clínico, em 

sua redação, deixavam implícita a exclusão da mulher na condução e decisão do seu 

atendimento. 

 Assim, ao tentar compreender o significado de risco gestacional para as mulheres com 

DHEG, penso que essa atitude já se configura numa tentativa de incluir a mulher na discussão 

sobre sua saúde, bem como chegar à compreensão de como ela vivencia a gestação. 

 A esse respeito, Carnot (2002) é taxativa ao afirmar que é imprescindível a discussão 

sobre a participação da mulher no planejamento, na execução e avaliação dos serviços de 

saúde que a ela são prestados. 

 No mesmo sentido, Gomes et al. (2001) referem que o fato da discussão da gestação 

de alto risco reduzir-se ao debate de uma abordagem a partir, apenas, dos fatores de risco e 

dos aspectos fisiopatológicos, não possibilita a inclusão da mulher nas abordagens 

relacionadas a ela, enquanto sujeito do ciclo gravídico-puerperal. 

 Reforça ainda o mesmo autor que, o debate tem que ser ampliado para além do campo 

fisiológico, na tentativa de compreender como a mulher vivencia esse processo e o que a leva 
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a ter determinado tipo de vivência, além da necessidade desse assunto ser abordado a partir de 

uma perspectiva interdisciplinar. 

 Dessa forma, em uma nova dimensão de compreensão da mulher como sujeito de sua 

história, penso que escutá-la, valorizando os seus tabus, as suas expectativas, seus medos e as 

emoções que envolvem o período da gestação, é muito importante. Esta atitude tem 

contribuído para o meu auto-conhecimento, propiciando-me um processo de reflexão contínua 

sobre as minhas experiências e minha atuação como mulher, mãe e profissional. 

 Considero, ainda, que para a(o) profissional de saúde, a consulta de enfermagem no 

pré-natal, seja de baixo ou alto risco, constitui-se em um momento que correlaciona a 

identificação de fatores de risco com a assistência prestada à mulher no período gravídico. 

Nesse sentido, tenho desenvolvido a sensibilidade para escutar e me aproximar do mundo 

mágico de surpresas, inquietações e riscos que envolvem esse período.  

 A construção deste estudo tem-me conduzido a questionamentos não só acerca da 

assistência, mas de como a mulher vivencia uma gestação de alto risco, para que, a partir 

dessa compreensão, eu possa abordá-la, também, em seus aspectos existenciais. 

 Desse modo, minha experiência permite afirmar que, conforme o modelo médico-

clínico que classifica o alto risco, dentre os riscos gestacionais, a Doença Hipertensiva 

Específica da Gestação (DHEG) encontra-se entre as primeiras causas de óbito materno e os 

dados do MS vêm ao encontro desta observação, já que, 74% dos casos de morte materna são 

predominantemente obstétricos e a DHEG se configura como uma das primeiras causas 

(BRASIL, 2003). Reforço que, na clientela assistida por mim no pré-natal, a maior incidência 

é de portadoras dessa patologia. 

 Além disso, tenho observado que, no serviço público municipal na UBS, durante a 

atenção dispensada à mulher no pré-natal, as(os) profissionais de saúde dão a entender que 

têm uma tendência para atuarem, basicamente, na realização dos procedimentos clínicos que 
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dizem respeito ao acompanhamento das modificações fisiológicas, tais como:  mensuração da 

pressão arterial, do peso, da altura  e ausculta dos Batimentos Cardiofetais (BCF)4, bem 

como, a solicitação de exames laboratoriais e complementares de rotina, não relacionando, 

muitas vezes, esses procedimentos aos riscos que podem levar uma gestação de baixo risco  a 

tornar-se de alto risco. 

 Percebo, ainda, que, durante a realização do pré-natal, as(os) profissionais de saúde 

dão mostras de que não relacionam esse atendimento com os índices elevados de morbi-

mortalidade materna. 

 Nessa perspectiva, Ávila (1999) afirma que as gestantes fazem parte de uma clientela 

sensível, capaz de perceber claramente se a(o) profissional que a atende se interessa e se capta 

ou não seus sentimentos, isto é, se pode ou se propõe infundir-lhe segurança, confiança ou 

esperança nos seus momentos de fragilidade. 

 Acrescenta que, se a(o) profissional atende apenas o útero grávido e avalia as 

condições de saúde tão somente respaldada(o) em exames laboratoriais, clínicos, como 

medida de altura do útero, verificação do peso, mensuração da pressão sangüínea e espera que 

a mulher seja calma, paciente, limpa, educada e obediente, estará agindo como um mecânico 

da obstetrícia, aquele que tem diante de si um objeto de manuseio, que somente  verifica e 

mede. 

 É necessário, então, que a(o) profissional de saúde atenda, não só o útero da mulher 

grávida, seu aparelho reprodutor e sexual, mas a pessoa em sua integralidade, com suas 

características pessoais e sentimentos próprios. Caso contrário, separando sistemas e órgãos, 

estará trabalhando como um técnico especialista num departamento do corpo, o que, em 

                                                           
4 Entre a sétima e décima semana de gestação, com o auxílio do Sonnar Doppler; após a vigésima quarta semana,  
   com o estetoscópio de Pinard. 
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muito, limita a sua compreensão da mulher, que está inserida num contexto social (ÁVILA, 

1999).  

 Contudo, é importante lembrar que essas atitudes profissionais podem estar 

relacionadas à formação acadêmica profissional, baseada em especialidades como preconiza o 

modelo médico-clínico de atenção à saúde, dificultando uma assistência centrada na mulher 

como sujeito. 

 Dessa forma, é com um olhar compreensivo sobre o ser feminino que está vivenciando 

uma gravidez, imersa nos aspectos existenciais do humano e, como tal, por questões 

biológicas, sociais e de organização dos serviços de saúde, está exposta aos riscos 

gestacionais, que faço o seguinte questionamento: qual o significado de risco gestacional, 

para as mulheres em pré-natal de alto risco, com o diagnóstico de DHEG? 

 Através desse questionamento, objetivo compreender o significado de risco 

gestacional para as mulheres em  pré-natal de alto risco com diagnóstico de DHEG. 

  

2.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

  

Este estudo justifica na sua proposta de buscar a compreensão do humano na vivência 

do seu cotidiano, numa dimensão existencial, já que, nesta pesquisa, vou ao encontro das 

mulheres gestantes portadoras de DHEG, que estão inseridas na população em idade 

reprodutiva de 10-49 anos, que são, atualmente, 58.404.409 milhões e representam 65% do 

total da população feminina brasileira, apresentando-se, dessa forma, como um segmento 

social importante para a elaboração das políticas de saúde (BRASIL, 2004c). 

No que se refere a situação de saúde da mulher no Brasil, as principais causas de morte 

da população feminina são as doenças cardiovasculares, destacando-se o Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM) e o Acidente vascular Cerebral (AVC), as neoplasias, principalmente o 
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câncer de mama, de pulmão e de colo de útero. As doenças do aparelho respiratório, 

marcadamente as pneumonias (que podem encobrir casos de AIDS não diagnosticados), 

doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, com destaque para o diabetes e as causas 

externas (BRASIL, 2004c). 

A mortalidade associada ao ciclo gravídico-puerperal e ao aborto não aparece entre as 

dez primeiras causas de óbito na faixa etária de 10 a 49 anos. No entanto, a gravidade do 

problema é evidenciada quando se observa o fato de que a gravidez é um evento relacionado à 

vivência da sexualidade e, portanto, não é doença, e, em 92% dos casos, as mortes maternas 

são evitáveis (BRASIL, 2004c). 

Por conseguinte, realizar este estudo significa poder repensar os encontros que se 

estabelecem entre as (os) profissionais de saúde e gestantes na consulta de pré-natal, já que, 

na ótica profissional, conforme Simões (2002) refere, a enfermagem enquanto profissão, 

oferece à profissional a possibilidade de con-viver durante as 24h com as(os) clientes,  o que 

lhe permite perceber que não há como cuidar de partes do corpo. A pre-sença do humano 

existe, mostra-se em suas atitudes, comportamentos e expressões e, no mundo-do-cuidar-da-

saúde, os dados patológicos falam sobre a(o) cliente, mas não da(o) cliente, e precisamos 

apreender a fazer essa diferença para promover uma assistência singular, valorizando a 

mulher como sujeito. 

A autora acima citada chama atenção ainda, que è oportuno que nós, profissionais de 

saúde, caminhemos na busca desse cuidar holístico, pois estar-junto-de pode favorecer o 

encontro sujeito/profissional, sujeito/cliente, favorecendo o surgimento de uma relação de 

compreensão do modo próprio de ser do outro, que se revela nos seus pensamentos, seus 

comportamentos e não na sua doença. Ser-estar-doente é uma possibilidade do ser humano, 

mas não a única. 
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Sendo assim, a mulher gestante portadora de DHEG deve ser considerada não como 

um objeto que necessita ser consertado ou reparado, mas como um ser em possibilidade de 

existência, que, além de ser um ente-doente, é ente-mãe, ente-trabalhadora e traz consigo uma 

bagagem de experiências e vivências, que devemos levar em consideração. Precisamos 

valorizar a escuta e a opinião da mulher, que deve decidir-junto-com, pois dessa forma, 

percebendo a mulher como pre-sença, estaremos também sendo pre-sença e desenvolvendo 

um cuidar holístico (SIMÕES, 2002). 

 Vislumbro, como contribuições deste estudo, o oferecimento de subsídios para a 

abordagem à gestante de alto risco, na perspectiva de que essa mulher possa participar da 

dinâmica de seu atendimento como sujeito, de acordo com os pressupostos do PAISM, bem 

como fomento às discussões sobre a importância da abordagem compreensiva da mulher pela 

equipe de saúde que atua no pré-natal de alto risco, no município de Feira de Santana, 

conjecturando a inserção das possíveis contribuições que essa abordagem possa trazer para a 

redução da mortalidade materna. 

Penso, também, na possibilidade de incorporação dos resultados deste estudo nas áreas 

de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de Graduação em Enfermagem , como forma de 

buscar uma abordagem heideggeriana à mulher gestante, atendida no campo de prática de pré-

natal. 
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3 CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA 

 

3.1 POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA  MULHER NO BRASIL 

 

 

O ser humano encontra-se sob a regência do tempo (BOFF, 1999, 
p.189). 

 

 

No Brasil, as mudanças políticas que possibilitaram o restabelecimento do Estado de 

direito em meados da década de 80, ocorreram em momento marcado por uma grande dívida 

interna e externa e o início de um processo recessivo tanto nacional como internacional. 

Além do aumento da miséria, da fragilidade dos movimentos sociais organizados, 

evidenciava-se a ausência de uma cultura política democrática para grandes parcelas da 

população, nos processos de transformação social. O processo de redemocratização, portanto, 

teve limites políticos, econômicos e sociais. A cidadania possível resultou da combinação 

entre o direito aos bens sociais (educação, saúde, trabalho) e as políticas recessivas que 

excluíram grande parte da população, dizimando, inclusive, a vida de muitas mulheres 

(FERREIRA, 1996). 

É, pois, neste contexto, que deve ser analisada a evolução das políticas de atenção à 

saúde da mulher, já que, segundo Ferreira (1996) em nosso país, a saúde da mulher foi 

incorporada à política nacional de saúde nas primeiras décadas do século XX, sendo limitada, 

nesse período, às demandas relativas à gravidez e ao parto. 

Os programas elaborados nas décadas de 30, 50, e 70 traduziam uma visão restrita 

sobre a mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel social de mãe e 

doméstica, responsável pela educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e demais 

familiares (FERREIRA, 1996). 
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 Porém, apesar dos vários programas, Ferreira (1996) refere que só dois delinearam os 

contornos da atenção à saúde da mulher: O Programa Materno Infantil (PMI) implantado em 

1975 e o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) implantado em 1984. 

Destaca que esses programas foram construídos em contextos históricos diferentes. O 

PMI, em uma conjuntura política do período de regime militar e implantado no conjunto das 

Políticas de extensão de Cobertura (PEC); o PAISM foi discutido e implantado no período de 

transição democrática, fruto da negociação com o movimento de mulheres. 

Para Mandú (1997), o PMI surgiu como um instrumento de planejamento e 

intervenção na área da saúde, voltado para a integração de instituições e a reorganização dos 

serviços para a assistência precoce e contínua de cunho preventivo e curativo ao grupo 

materno-infantil. 

 Esta autora comenta, que, com referência a saúde da mulher, as ações propostas 

abrangiam apenas as ações de caráter reprodutivo, como o pré-natal e o controle do parto e 

puerpério à população de 15 a 49 anos, e sua implementação não correspondeu 

satisfatoriamente às reais necessidades de assistência à mulher, revelando-se muito mais como 

um instrumento de ajuste ideológico e de manutenção da ordem social, haja vista que, o 

mesmo se revelou mais como um controle de natalidade do que atenção integral à mulher. 

É ressaltado por Ferreira (1996) que a consulta de enfermagem, nesse período, já 

aparece como instrumento de atenção individual, e a(o) enfermeira(o) é percebida como 

elemento central da assistência à criança de 0-4 anos neste mesmo programa, além de ser 

responsável por cadastramento, treinamento e supervisão de parteiras e curiosas. 

No início da década de 80, estava presente no cenário nacional um crescente 

sentimento de democratização do país, com a organização dos movimentos sociais, a exemplo 

do movimento feminista. No processo de abertura política, feministas e profissionais de saúde 

iniciaram uma parceria com o MS para elaboração de proposta de atendimento à mulher que 
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garantisse o respeito a seus direitos de cidadania, resultando numa proposta que foi o PAISM 

(FERREIRA, 1996). 

Conforme D’Oliveira e Senna (1996), esse programa passa a constituir o modelo 

assistencial tido como capaz de atender às necessidades da saúde feminina. Ele incorpora, 

além da assistência pré-natal, parto e puerpério, uma resposta organizada dos serviços de 

saúde à anticoncepção, à detecção precoce do câncer ginecológico, às DST, aos problemas da  

adolescência e do climatério, realçando a necessidade de considerar as dimensões 

psicológicas e sociais nessa atenção, e a promoção de práticas educativas. 

D’ Oliveira e Senna (1996) referem, que o conceito de integralidade do PAISM  incluí 

as discussões sobre a reforma sanitária, no Sistema Único de Saúde (SUS) e no movimento 

feminista, e que as ações desse programa são direcionadas pelas questões de saúde 

legitimadas socialmente, nas quais os grandes enfoques são: a prevenção e o controle de 

complicações inerentes à gestação, ao parto, ao  puerpério e ao aborto, o controle de riscos 

relacionados às neoplasias de útero e de mama, prevenção da DST e atenção ginecológica, 

incluindo aí o conhecimento e controle do corpo e o desenvolvimento da autonomia da 

mulher. 

Desse cenário, a enfermagem já fazia parte e hoje, a(o) enfermeira(o) se constitui 

como elemento chave para a implementação e implantação das ações de saúde voltadas à 

atenção à saúde da mulher porque, esta profissão entre outras se configura como uma parcela  

importante nas discussões dos modelos teóricos de atenção à saúde, bem como das reformas 

curriculares.. 

Porém, apesar do arcabouço teórico e histórico que envolve a criação e efetivação das 

ações do PAISM, sua implementação requer ainda, a utilização de novos saberes, novas 

atitudes e práticas das (os) profissionais e serviços de saúde, bem como o resgate da 



32 

humanização da atenção à saúde como forma de incentivar a participação da mulher na 

decisão sobre sua saúde. 

Nesta perspectiva, este estudo, pautado na fenomenologia heideggeriana, poderá ser 

utilizado também como forma de implementar as ações de saúde para a população feminina a 

partir das questões existenciais do ser-mulher vivenciando a DHEG. 

 

3.2 ASPECTOS RELACIONADOS À SAÚDE REPRODUTIVA: A GESTAÇÃO COMO 
MOMENTO DE CRISE 

 

Ao adentrarmos nas discussões sobre a saúde da mulher, em especial, daquela que se 

apresenta gestante, torna-se imprescindível abordar que, segundo Werebe (1998), a 

sexualidade humana deve ser estudada dentro de um contexto sócio-econômico, cultural, e 

existencial em que se insere, já que as pessoas nascem num dado momento da história, no seio 

de uma cultura, e seus desejos, suas emoções e suas relações interpessoais são formados por 

suas interações com a sociedade em que vivem.    

Seguindo essa linha de pensamento, Ávila (2003) refere que a sexualidade e a 

reprodução humana podem ser tratadas como dimensões da cidadania e, conseqüentemente, 

da vida democrática. Nesse sentido, destaca que as(os) profissionais de saúde podem lidar 

com essas questões, na perspectiva da formação cidadã, o que implica em reconhecer, em si  e 

na(o) outra(o), o direito à cidadania, valorizando inclusive os aspectos existenciais do 

humano. 

Dessa forma, a assistência à gestante faz-se necessária pela própria especificidade 

dessa condição, que requer suporte à saúde da mulher e do feto, já que a gravidez se configura 

como um período de várias mudanças físicas e emocionais, que é vivenciado por cada mulher, 

de forma singular. 
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Essas mudanças podem gerar dúvidas, medos, angústias e fantasias. Assim, 

informações sobre diferentes vivências podem ser trocadas entre as mulheres e profissionais 

de saúde, para que esse contexto seja enriquecido e a mulher possa sentir mais segurança para 

vivenciar o ciclo gravídico-puerperal. Essa possibilidade de intercâmbio de experiências e 

conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a compreensão do processo da 

gestação (NOGUEIRA, 1994). 

Nesse sentido, Maldonado (1976) refere que, no ciclo de vida da mulher há três 

períodos críticos de transição, que se constituem em verdadeiras fases de desenvolvimento.                                  

Maldonado (1976) assevera que, no entanto, as fases de desenvolvimento possuem 

vários aspectos em comum. Os períodos de crise são, pela autora, entendidos como a 

adolescência, a gravidez e o climatério. Tais períodos de tensão são biologicamente 

determinados e caracterizam-se por mudanças metabólicas complexas, nas quais se estabelece 

um estado temporário de equilíbrio instável, em função das grandes perspectivas de 

mudanças, tanto no papel social quanto nas necessidades de novas adaptações e 

reajustamentos intrapsiquícos, interpessoais e de mudança de identidade. 

Portanto, a experiência de estar grávida, parir e cuidar de filha(o) pode dar à mulher 

uma nova dimensão de vida e contribuir para o seu crescimento pessoal e emocional. Por 

outro lado, pode também precipitar em desorganizações internas, roturas de vínculos e de 

papéis (MERIGHI, 2000). 

 Sartori e Sand (2004) consideram ainda que, ao longo dos anos, a gravidez deixou de 

ser assunto exclusivo para o ser feminino, porque ela transforma a identidade tanto das 

mulheres como dos homens, exigindo adaptações destas(es) a uma nova situação de vida. 

Afirmam ainda que a gravidez é um período de crise, uma vez que há uma perda de 

identidade anterior e a construção de uma outra, que não está bem definida. 



34 

Nesse contexto, Soifer (1986) lembra que a gravidez é uma situação na qual devem 

estar envolvidos não apenas a genitora, mas também seu companheiro e o meio social, os 

quais podem demonstrar maior ou menor grau de aceitação da gestação, reforçando ou não a 

tendência da mulher para a maternidade, podendo desencadear uma crise, com destaque para a 

crise de identidade, já que novos papéis serão definidos, tanto como o de mãe como o de pai. 

 Afirma que toda gravidez produz uma situação de crise, que envolve vários 

sentimentos e, nessa perspectiva, esse período possui várias características de uma situação 

que faz parte do processo normal do desenvolvimento da gestação. Tal conflito é definido por 

Maldonado (1976, p. 21) como: 

 

 

[...] enfraquecimento temporário da estrutura básica do ego, de forma 
que a pessoa não consegue utilizar seus métodos habituais de solução 
de problemas, e, portanto, requerem a mobilização dos mecanismos 
adaptativos do ego, no sentido de buscar respostas novas, 
anteriormente inexistentes no repertório do indivíduo.  

 

 

No que se refere às mulheres portadoras de DHEG, Leal (2004) aponta que, numa 

pesquisa realizada em uma maternidade localizada na cidade de Fortaleza, Ceará, os 

sentimentos mais freqüentes vivenciados por essas mulheres foram o medo do desconhecido 

representado pelas indagações: o que tenho é grave? meu bebê vai morrer?, acompanhadas de 

insegurança quanto ao tipo de assistência que iria receber, a preocupação com a família e o 

lar, a ansiedade,  solidão e  desamparo. 

Além dessas situações, esses sentimentos são mobilizados pela falta de informação, de 

orientação  e por questões de ordem psicológicas e financeiras que giram em torno da chegada 

de um novo membro na família. Porém, Leal (2004) refere que, se é dada  a essas mulheres a 

possibilidade de expressar seus medos e angústias de modo que estejam bem mais informadas 
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acerca da doença, consequentemente, elas se tornam menos vulneráveis à enfermidade e mais 

predispostas para enfrentar as inúmeras dificuldades advindas desse estado patológico. 

Também para Prill e Langen (1985), o relacionamento conjugal reveste-se de um 

compartilhar e uma troca, que fortalece a vivência da gestação, tornando-se imprescindível a 

participação do companheiro no desenvolvimento da gravidez assim como a forma de apoio 

que ele transmite à mulher nesse período contribui de forma significativa na vivência da 

gravidez. 

Sendo assim, a complexidade das mudanças promovidas pela vinda do bebê não se 

restrigem apenas às variáveis psicológicas e bioquímicas. Os fatores sócio-econômicos 

desfavoráveis também são elementos que contribuem, de forma significativa, nos dias atuais, 

para aumentar a tensão no período da gestação. 

Sobretudo, é importante lembrar que o nascimento é uma experiência de envolvimento 

familiar. Nessa perspectiva, o pré-natal não deve ser dirigido só às mulheres, mas, sim, à 

família, porque esse envolvimento influencia o casal e mais amplamente a outros membros, 

colaborando nas possíveis formas de vivenciar a gravidez. 

É no serviço de saúde que a mulher gestante tenta buscar o primeiro apoio profissional 

para a transição, na tentativa de superação da crise vivenciada no período gravídico, que 

poderá se estender ao puerperal. Porém, conforme Capella e Leopardi (1999), concretamente, 

o ser humano está ali, inteiro, vivenciando um período de sua vida, mas o modelo de atenção 

à saúde provoca uma abstração dessa unidade, de modo a apresentar apenas uma parte: a 

biológica, não o considerando como ser complexo, cujas dimensões se constituem de modo 

indivisível e integrado. 

De modo igual, Consoli et al. (2000) apontam que a relação profissional de saúde e 

indivíduo, é fundamentalmente uma relação de desigualdade pela dificuldade de abordagem 

baseada no sujeito. E nessa situação, as(os) profissionais(os)  acabam esquecendo as vezes, 
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que cuidar de uma pessoa, em muito se distancia de um lidar que não tem as mesmas 

repercussões que considere questões próprias ao humano.  

Sendo assim, Krebs (1985) sugere o retorno à humanização da atenção ao ciclo 

gravídico-puerperal, na perspectiva da visão da mulher como sujeito, devolvendo-se a ela o 

papel de maior importância que lhe cabe na vivência do casal e familiares, em detrimento a 

tecnologização da gravidez do parto e puerpério. 

Capella e Leopardi (1999) afirmam que as(os) profissionais de saúde, embora 

historicamente adaptadas(os) a esse modelo, vêm tentando ultrapassá-lo, na medida em que 

este se mostra insuficiente. Percebe-se que, aquelas(es) que estão preocupadas(os) com a 

abordagem compreensiva, como um caminho para a assistência ao humano, tem tentado 

empreender esforços no sentido de desenvolver uma habilidade cognoscível, empática e 

intuitiva para perceber o ser que a ela(e) se apresenta.  

No contexto assistencial, considerando aspectos sociais, econômicos, culturais e 

existenciais, através de um contato pessoa-pessoa que valoriza a sensibilidade, o integral, o 

único e o singular, que se mostra em cada um de nós, há o despertar pelo interesse  da história 

da cliente, sem, no entanto, desprezar a competência técnica. 

Merighi (2000) sugere, que, as(os) profissionais de saúde possam desenvolver a 

capacidade de ouvir e lidar com a pessoa, considerando a situação existencial em que esta se 

encontra. Afirma que, este posicionamento exige, enquanto pessoa que cuida de pessoa, a 

capacidade de percepção de transformações significativas, como é o caso das mudanças que 

se estabelecem no ciclo gravídico-puerperal, mudanças essas, que podem interferir em toda a 

existência da mulher e não apenas em alguns de seus órgãos. 

Nessa perspectiva, é de extrema relevância que ao atender a mulher gestante, as(os) 

profissionais possam pensar e agir  com base na compreensão do sujeito, porque, se no 
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atendimento prestado, for desconsiderado o saber do indivíduo, e sua condição de sujeito no 

seu processo de viver, gestar, adoecer curar e morrer, num futuro bem próximo, 

 

 

[...] terão que responder pela lenta e contínua desintegração do ser 
humano, quando ele se torna, diante de nossos meios diagnósticos e 
terapêuticos, débil em si, e debilitado pela disciplina institucional, 
pelo saber imposto, pela auto-entrega [...] (CAPELLA; LEOPARDI, 
1999, p. 97). 

 

 

 Dessa forma, é indispensável a interação afetiva entre a grávida e a(o) profissional, 

porque, ter alguém capaz de valorizar a subjetividade e estar disposta(o) a responder dúvidas e 

compreender temores, pode ter uma importância, talvez, até maior para a evolução normal da 

gravidez, do que todas as outras medidas objetivas, mencionadas acima. 

 Entretanto, a interação afetiva, isoladamente, não é capaz de reconhecer e 

individualizar o atendimento à gestante. É necessário que, realmente, seja estabelecida uma 

mudança de atitude que, de foro íntimo, depende de cada um. As(os) profissionais devem 

adotar alguns compromissos indispensáveis no atendimento à mulher grávida, como: estarem 

sintonizadas(os) com as novas propostas e experiências, com as novas técnicas, mantendo um 

olhar observador e atento para reconhecer que a mulher grávida é a condutora do processo e 

que a gravidez não é doença, adotando a ética como pressuposto básico na prática profissional 

(BRASIL, 2003). 

 Com este entendimento, a qualidade dos serviços oferecidos à mulher durante o ciclo 

gravídico-puerperal não se reduz, tão somente, a revelar o respeito à cidadania, mas reflete o 

grau de desenvolvimento de uma nação. 

 Desse modo, de acordo com Maldonado (1990), a capacidade de ser gente, sendo 

profissional, vincula-se, à capacidade de sentir. Quando anestesiamos a nossa sensibilidade 
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com um modo impessoal, e seguindo apenas o modelo médico-clínico de atenção à saúde, 

uma parte importante do nosso ser gente está morta. Reforça, ainda, que vivenciar momentos 

de ansiedade e de sofrimento faz parte do preço que pagamos quando escolhemos entrar na 

vida, ao invés de simplesmente passar por ela. 

 

3.3 FATORES DE RISCO, GESTAÇÃO DE ALTO RISCO E A MORTE MATERNA 

  

 Para Backett et al. (1985), em todas as sociedades há o registro de comunidades, 

famílias e indivíduos que têm mais probabilidade do que outros de desencadearem doenças, 

acidentes ou morte prematura, por isso eles são considerados especialmente vulneráveis. 

 No que tange à mulher grávida, esta costuma ser susceptível à ocorrências que poderão 

afetar, permanentemente, a sua saúde. Essa vulnerabilidade conduziu ao reconhecimento de 

fatores de risco, destacando a pobreza, a desnutrição materna ou histórias de patologias 

recorrentes que podem ser considerados riscos na gravidez. 

 Fletcher et al. (1996) conceituam risco como a probabilidade de ocorrência de algum 

evento indesejado e relatam que, de forma freqüente, esse conceito é utilizado para descrever 

a probabilidade de que certas pessoas, expostas a determinados fatores de risco, adquiram, 

uma determinada doença. Consideram como fatores de risco aqueles que são características 

associadas a um maior risco de adoecer. 

 Desse modo, a exposição a um fator de risco significa que uma pessoa, antes de ficar 

doente, esteve em contato com ou manifestou algum fator de risco. Contudo, com freqüência, 

o contato com esse fator, para as doenças crônico-degenerativas, entre elas a hipertensão 

arterial, ocorre ao longo de um certo período de tempo. 

 Os fatores de risco são usados, para predizer a ocorrência de doença e, por definição 

predizem algum evento futuro, mas não significa que são os causadores da doença. Um fator 
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de risco, que não é a causa da doença, é chamado de marcador, porque se constitui no 

instrumento que “marca” a maior probabilidade da ocorrência da doença (FLETCHER et al., 

1996). 

 Para Fletcher et al. (1996) o conhecimento sobre risco pode ser utilizado no processo 

de diagnóstico, uma vez que sua presença aumenta a prevalência (probabilidade) de doença 

nos indivíduos. No entanto, individualmente, os fatores de risco, de modo usual, não 

predizem, tão bem, a doença como os sintomas clínicos precoces da doença. Estes oferecem 

melhor contribuição ao diagnóstico, quando o fator de risco confere risco substancial e a 

prevalência de doença eleva-se com as manifestações clínicas. 

 Sendo assim, o conhecimento de fatores de risco, pode ser adotado para melhorar a 

eficiência de programas de rastreamento, pela seleção de subgrupos de pessoas expostas a um 

maior risco. Por conseguinte, se um fator de risco é a causa de doença, sua remoção pode ser 

usada para preveni-la, mesmo que não se saiba o mecanismo pelo qual a patologia se 

manifestou. 

 Dever (1988) aponta, ainda, que os fatores de risco são a chave para uma estratégia 

efetiva e eficiente de saúde, principalmente, através das ações de prevenção que podem ser 

utilizadas no planejamento e na administração dos programas de saúde. Podem ainda 

funcionar como estratégia para reduzir a morbidade e a mortalidade. 

 Portanto, a visão do processo saúde/doença, a partir do entendimento do enfoque de 

fatores de risco, fundamenta-se no fato de que nem todos os indivíduos têm a mesma 

probabilidade de adoecer e de morrer, sendo tal probabilidade maior para alguns (BRASIL, 

2000b). 

 Dessa forma, Backett et al. (1985) afirmam que os fatores de risco podem constituir 

causas ou sinais, mas o que têm de importante é o fato de poderem ser observados ou 

identificados antes do evento que predizem. Configuram-se, portanto, como características 
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significativamente vinculadas a uma ocorrência definida. Porém, um fator de risco aumenta as 

possibilidades de diversas ocorrências ou resultados, talvez num grau bastante diferente, 

inclusive, favorecendo a ocorrência de complicações indesejáveis na gravidez. 

 A identificação de fatores de risco e o diagnóstico de complicações são essenciais para 

a garantia de um curso normal para a gestação. Porém, mesmo nos casos em que nenhum 

problema é detectado, o monitoramento da evolução da gravidez faz-se necessária, sendo esta 

a ocasião propícia para a promoção de medidas preventivas e educativas através da atenção 

pré-natal. 

 Se há, entretanto, a combinação de dois ou mais fatores de risco, como a DHEG, 

combinada com os cuidados pré-natais deficientes, a tendência é geralmente aumentar a 

probabilidade de morte materna ou perinatal. 

 Assim, no que se refere à saúde reprodutiva, de acordo com a definição extraída da 

Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, realizada no Cairo, em 1994, 

esta é representada pelo completo bem-estar físico, mental e social em todas as matérias 

concernentes ao sistema reprodutivo, suas funções e processos e não, apenas, à ausência de 

doença ou enfermidade. 

 Após essa Conferência, o conceito de saúde reprodutiva evoluiu, ganhando enfoque 

prioritário, aos indicadores de saúde relativos à morbidade, à mortalidade e ao bem-estar geral 

da população feminina. Esse conceito lança um novo olhar, ampliando a cidadania das 

mulheres para além da maternidade (BRASIL, 2000b). 

 Nesse sentido, passou a significar uma vida sexual segura e satisfatória com a 

capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir quando e quantas vezes se deve fazê-lo. Tal 

situação, por sua vez, implica no direito à informação e no acesso aos métodos de 

contracepção, assim como aos serviços apropriados de atenção à gestação, ao parto e ao 

puerpério, e compreende o período reprodutivo, a faixa de tempo entre a menarca e a 
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menopausa, que é quando se faz possível a concepção (ROQUAYROL ;  ALMEIDA FILHO, 

2000). 

 Roquayrol e Almeida Filho reforçam, que a gestação é um evento fisiológico natural 

na vida da mulher, não apresentando nenhum aspecto que a caracterize como processo 

patológico. Entretanto, pelo fato dessas mulheres estarem expostas a fatores de risco ou por 

apresentarem certas condições de morbidade, podem desenvolver complicações de ordem 

clínica e/ou obstétrica, comprometendo a sua saúde e/ou a saúde fetal. 

 Toda gestação traz, em si mesma, risco para a mãe ou para o feto. No entanto, em um 

pequeno número delas, esse risco está muito aumentado. É quando, então, passa a figurar 

entre as chamadas gestações de alto risco. Desta forma, pode-se conceituar de alto risco 

“aquela gestação na qual a vida ou saúde da mãe e/ou do feto e/ou do recém-nascido, têm 

maiores chances de serem atingidas do que as da média da população considerada” (BRASIL, 

2000b, p.13). 

 O interesse pela gestação de alto risco data da década de 60 do século passado, quando 

esse tema despertou a atenção de inúmeros estudiosos no mundo inteiro. Atualmente, de 

forma geral, as gestantes são atendidas no nível primário, e referenciadas, se necessário, para 

níveis mais complexos de atenção.  

 Neste contexto, na assistência a gestantes identificadas como de baixo risco, 

observam-se possibilidades de evoluir para uma de alto risco. No manual técnico de gestação 

de alto risco, editado pelo MS, está dito que a ausência de controle pré-natal é considerada 

fator de risco para a gestante e o recém-nascido (BRASIL, 2000b). 

 O principal fator que pode determinar a morte materna numa gestação de risco é a falta 

de acesso a serviços de saúde bem equipados. Entretanto, o risco de morte não é igual em 

todas as gestações; por isso mesmo são significantes, para que se proceda na avaliação do 

risco da gestante, a idade e o número de gestações anteriores, pois, segundo este manual do 
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MS, a idade mais segura para gerar uma criança está entre 20 e 24 anos. 

 Registra que as mulheres se tornam férteis muitos anos antes de que seus corpos 

estejam, realmente, aptos para suportar a gravidez e o parto. Na menarca, elas vão crescer 

cerca de 4% em altura e 12 a 18% em crescimento pélvico. Assim, mulheres que engravidam 

durante a adolescência correm maior risco de complicações, tais como obstrução do trabalho 

de parto, podendo, até mesmo, ocorrer o óbito (BRASIL, 2000b). 

 Comparando-se com grávidas entre 20 -24 anos, observa-se que os riscos começam a 

intensificar-se depois dos 30 anos. A ausência de um intervalo adequado, entre uma gravidez 

e outra, também aumenta o risco para a mãe, porque não há tempo dela recuperar-se da 

adaptação solicitada ao seu corpo pela gravidez e lactação. 

 Além da idade, paridade e intervalo entre os partos, a estatura da mãe também se 

apresenta como fator significativo para a gestação. Há uma relação entre a altura e o tamanho 

pélvico, e as mulheres de baixa estatura são, particularmente, susceptíveis às dificuldades no 

trabalho de parto (UNICEF, 199 -).  

 No seguimento das gestações de alto risco, o MS aponta para algumas questões, entre 

elas, as repercussões mútuas entre doença e gravidez. Incluem-se aí as condições clínicas 

maternas e a contínua avaliação da evolução da doença com a utilização de parâmetros 

clínicos e laboratoriais. Porém, é evidente a necessidade de atuação de uma equipe 

multidisciplinar, constituída por especialistas de outras áreas, a exemplo, enfermagem, 

psicologia e serviço social, para melhor conceituar, definir parâmetros, estabelecer 

procedimentos e prever medidas de prevenção acerca da gravidez de alto risco.  

 Deve ser referenciado que, na avaliação obstétrica, o estabelecimento da idade 

gestacional é ponto básico, bem como o acompanhamento da evolução da gravidez, o que se 

faz mediante análise adequada e interpretação dos parâmetros obstétricos. Entre esses 

parâmetros, estão o ganho ponderal, a pressão arterial e o crescimento uterino. Nesse 
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processo, o feto também é, obrigatoriamente, avaliado, considerando-se o seu crescimento e 

suas condições de vitalidade e maturidade (BRASIL, 2000b). 

 Outro aspecto importante, descrito no Manual Técnico de Gestação de Alto Risco do 

MS, diz respeito ao componente emocional no seguimento desse tipo de gestação. Da mesma 

forma que, organicamente, a gravidez representa um desafio para as condições maternas, 

também o ponto de vista emocional surge como um desafio adaptativo (BRASIL, 2000b). 

 No contexto emocional da mulher grávida, entram em jogo fatores psíquicos 

preexistentes e atuais e, entre os últimos, aqueles próprios da gravidez e ambientais. Nessa 

circunstância, manifesta-se a ansiedade, representada pelo mecanismo basal, que se estende 

durante toda a gravidez, de forma crescente, até o termo. Na gestação de alto risco, as 

dificuldades de adaptação emocional são maiores e começam pelo rótulo de “alto risco”, 

sendo diferente, portanto, das gestantes normais (BRASIL, p. 13, 2000b). 

 Torna-se importante lembrar que, para Zampieri (1999), a vivência pela mulher da 

gestação de alto risco, caracteriza-se por um processo extremamente complexo, dinâmico, 

subjetivo e diversificado, podendo ser individual ou social. 

 Trata-se de uma experiência única, que se estende ao companheiro, à família e 

sociedade, num contexto que engloba as fases pré, inter e intragestacionais. É um processo 

estressante em razão dos riscos a que estão submetidos o feto e a mãe. Esses riscos podem 

interromper o curso normal da gravidez, o que repercute em todo o contexto familiar.  

 Dentre os aspectos estressantes, relatados por gestantes de alto risco e, também, 

descritos por especialistas da área, destacam-se: o temor, decorrente da dúvida em relação à 

sobrevivência do filho(a) e o medo pela própria vida. Alia-se a estes, o sentimento de culpa, 

por não conduzir a gravidez de forma normal, nem ter controle sobre o seu corpo e a sua 

gestação (ZAMPIERI, 1999). 

 Para Zampieri (1999), a hospitalização, tão comum quanto, por vezes, necessária à 
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continuidade da gestação de alto risco, apresenta-se como outro fator estressante adicional. A 

gestante é afastada do suporte familiar, começando a viver o conflito entre a dependência, 

imposta pela condição da gestação, e a perda da autonomia sobre si e sua gravidez. 

 Nessa situação, que envolve aspectos emocionais, a família, também, apresenta 

reações semelhantes às da mulher grávida, experimentando sentimentos como ambivalência, 

culpa e, às vezes, raiva. Assim, no estabelecimento das relações entre gestantes, família e 

profissionais de saúde, torna-se importante a visão de que a equipe tem de si mesma, porque 

os sentimentos e as emoções são intercambiáveis com os da paciente, exigindo, que essa 

equipe tenha conhecimento e sensibilidade para identificar e entender o processo emocional 

que rodeia o acompanhamento da gestação de alto risco. O percentual de mulheres com este 

quadro atinge 15% das gestações no país (BRASIL, 2000b ;  BRASIL, 2003). 

 Conforme Maldonado e Canella (1981), é preciso considerar o clima de ameaça que 

paira no decorrer da gestação de alto risco. Tal ameaça, com a conseqüente apreensão e 

insegurança, apresenta-se como evento inevitável e não pode ser eliminada. Dentro do 

possível, a tranqüilidade vem da sensação de sentir-se bem assistida e da possibilidade de 

recorrer a (ao) profissional de saúde quando necessitar. 

 Mas, esta mesma autora afirma também que, dificilmente, pode ser estabelecida uma 

relação estável com a(o) profissional que acompanha a mulher com gestação de alto risco em 

função da forma de trabalho estabelecida nas instituições, onde há escala de plantões e, nem 

sempre, é a(o) mesma(o) profissional que atende à gestante que procura o serviço de saúde. 

Além disso, o fato de residir, muitas vezes, distante do hospital e de viver em condições 

precárias dificulta o acesso ao ambulatório, impedindo a freqüência devida ou necessária ao 

atendimento de pré-natal. 

 Por esse motivo, às vezes, recorre-se à internação, atitude que, aparentemente pode 

oferecer segurança à mulher, mas, por outro lado, acarreta alterações na sua rotina de vida. 
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 Assim, o fato de não poder cuidar da casa, dos filhos e manter suas atividades 

profissionais a deixa emocionalmente abalada.  Na minha ótica, esse momento favorece às 

(aos) profissionais de saúde, dentre eles, a enfermeira, a oportunidade de lhe oferecer apoio 

emocional no sentido de que essa mulher se torne sujeito desse processo, sentindo-se 

envolvida nas decisões profissionais. 

 No Brasil, por suas grandes dimensões e, principalmente, pelas diferenças sócio-

econômico-culturais, evidenciam-se diversos fatores geradores de risco em relação a várias 

regiões. Partindo-se dessa constatação, podem ser agrupados quatro grandes grupos de fatores 

que podem desencadear uma gestação de alto risco ou, até mesmo, a morte materna, a 

depender das características individuais e condições sócio-demográficas desfavoráveis ou 

não. 

 Nessas características, incluem-se as idades, menor que 17 anos ou maior que 35 anos, 

o tipo de ocupação (que requer esforço físico), a carga horária de trabalho exaustiva, a 

rotatividade de horário, a exposição a agentes químicos e biológicos, o estresse, além de uma 

situação conjugal insegura; baixa escolaridade (menos de 5 anos); condições ambientais 

desfavoráveis; altura menor que 1,45cm; peso menor que 45kg e maior que 75kg e a 

dependência de drogas licitas ou ilícitas, que deverão também ser observadas e entendidas 

como características que favorecem uma gestação de risco (BRASIL, 2000b). 

 No que se refere à história reprodutiva anterior, destacam-se os fatores relacionados à 

morte perinatal, explicada ou inexplicada, o recém-nascido com crescimento retardado, pré-

termo ou malformado, o abortamento habitual, a esterilidade e a infertilidade. A esses fatores 

somam-se o intervalo interpartal, menor que dois anos ou maior que cinco anos; a 

nuliparidade ou multiparidade; a síndrome hemorrágica ou hipertensiva e cirurgia uterina 

anterior (BRASIL, 2000a). 

 Sobre doença obstétrica, na gravidez atual, são considerados fatores de risco: o desvio 
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relativo ao crescimento uterino, o número de fetos, o volume de líquido amniótico, o trabalho 

de parto prematuro e a gravidez prolongada, sendo também considerados o ganho ponderal 

inadequado, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, a amniorrexe prematura, as hemorragias na 

gestação, a isoimunização e o óbito fetal, como situações que deverão ter uma atenção 

especial (BRASIL, 2000a). 

 Entre as intercorrências clínicas, estão relacionadas as cardiopatias, as pneumopatias, 

as nefropatias, as endocrinopatias, as hemopatias, a hipertensão arterial, a epilepsia, as 

doenças infecciosas e auto-imunes, além das ginecopatias (BRASIL, 2000a). 

 No que concerne às intercorrências clínicas, a doença hipertensiva, durante a gravidez, 

constitui-se em uma das mais importantes complicações do ciclo gravídico-purperal, por 

apresentar alto risco de morbi-mortalidade, tanto para a mãe como para o feto. 

 Segundo Oliveira e Persinotto (2001), até o início dos anos 50 do século XX, havia o 

predomínio de óbitos causados por infecção e, a partir de então, passaram a prevalecer as 

mortes decorrentes de complicações associadas à hipertensão arterial. 

 Freqüentemente, a hipertensão arterial está associada à primeira ou a segunda causa 

mortis materna, nas casuísticas de todos os centros obstétricos do mundo. Este dado aponta 

que estudos sobre a hipertensão arterial, na gravidez, são de extrema importância, ao 

considerar que esta patologia é a intercorrência clínica mais comum durante à gestação 

(OLIVEIRA; PERSINOTTO, 2001). 

 Nesse sentido, o MS reafirma que deve ser garantido pré-natal de qualidade às 

mulheres portadoras de doenças que se agravam com a gestação ou que são desencadeadas 

nesse período, como a hipertensão arterial, por considerar que essa patologia pode originar 

gestação de alto risco (BRASIL, 2000b). 

 Essa diferença estabelece um gradiente de necessidade de cuidados que vai desde o 

mínimo, para as pessoas de baixo risco ou baixa probabilidade de apresentar esse dano, até o 
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máximo necessário, para aquelas que apresentam alta probabilidade de sofrer danos à saúde. 

A identificação da gestação de alto ou de baixo risco exige que a equipe de saúde disponha de 

instrumentos que possam ser utilizados no processo de recomendar, gerar e fornecer cuidados 

à saúde, de forma diferenciada para cada caso. 

 As necessidades de saúde do grupo de baixo risco são atendidas, de maneira geral, no 

nível primário da assistência, com o estabelecimento de procedimentos simples. As do grupo 

de alto risco, geralmente, requerem técnicas mais especializadas. Ainda que alguns casos 

possam ser solucionados no nível primário de assistência, outros necessitarão do nível 

secundário ou terciário, implicando em se contar com equipe de saúde e tecnologia 

qualificada. 

 Dessa forma, as normas de assistência diferem segundo o fator de risco que a gestante 

apresenta. O MS vem disponibilizando, para as instituições públicas de saúde, o manual 

técnico de gestação de alto risco, para que as(os) profissionais possam ter acesso a 

instrumentos didático-pedagógicos e procedimentos que favoreçam o processo de organização 

da assistência materna e perinatal. Essa ação intenciona uniformizar conceitos e critérios para 

a abordagem da gestação de alto risco, na tentativa de reduzir a mortalidade materna por 

causas evitáveis como a hipertensão arterial (BRASIL, 2000b). 

 Nessa contingência, o MS registra, como principal estratégia do pré-natal, o 

acolhimento, desde o início da gravidez, considerando que esse período traz transformações 

físicas e emocionais, as quais, cada mulher vivencia de forma singular, a cada gestação 

(BRASIL, 2000a). 

 Essas transformações podem gerar sentimentos de medo, dúvida, angústia e fantasia 

ou simplesmente, aguçar a curiosidade de saber o que acontece no interior de seu corpo. No 

manual técnico mencionado, encontramos que, na construção da qualidade de atenção ao pré-

natal, está implícita a valorização desses aspectos, traduzida em ações concretas, permitindo 
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uma integração no conjunto da assistência. 

 Refere, ainda, que a consulta de pré-natal envolve procedimentos bastante simples, 

podendo a(o) profissional de saúde dedicar-se a escutar as demandas das gestantes.  Isso 

permite que sejam transmitidos o apoio e a confiança, aspectos necessários para que elas se 

fortaleçam e possam conduzir, com mais autonomia, as questões relativas à gestação e ao 

parto (BRASIL, 2000a). 

 Para Faundes e Cecatti, (1996) nos novos procedimentos diagnósticos e nas 

tecnologias utilizados em obstetrícia para a avaliação da evolução da gravidez e do bem-estar 

fetal, há uma tendência generalizada em subvalorizar a importância dos indicadores clínicos. 

Destes, os considerados indispensáveis de avaliação, em toda consulta pré-natal, são: o ganho 

ponderal materno, a pressão arterial, os movimentos fetais, a altura uterina e os BCF. 

 Nesse sentido, é importante, para a prática da assistência à gravidez, destacar 

parâmetros que já fazem parte da rotina das(os) profissionais, que têm a responsabilidade 

sobre a atenção pré-natal. Na prática médica e de enfermagem, Faundes e Cecatti (1996) 

apontam que as observações indicam que parece ser mais ou menos generalizada uma falta de 

atenção da(o) profissional que acompanha o pré-natal, relativa à  evolução desses parâmetros 

e dos seus limites de normalidade. 

 Também apontam Faundes e Cecatti que não é raro, ocorrer a interpretação da suspeita 

da existência de alguma anormalidade e a subseqüente adoção de condutas para corrigi-la, 

quando essas alterações se encontram, ainda, dentro dos limites da normalidade. 

 A preocupação desses dois autores é a de enfatizar a importância desses parâmetros 

clínicos, em detrimento da tendência genérica em desprezá-los diante das novas tecnologias, 

que, apesar de notável precisão, não chegam a substituir o contato direto das(os) profissionais 

de saúde com a gestante. Consideram, ainda, a avaliação dos parâmetros clínicos como um 

elemento indispensável em toda consulta pré-natal. 
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 Um outro aspecto importante, diz respeito ao monitoramento do nível e das tendências 

da mortalidade materna: a sub-informação e o sub-registro das declarações de óbitos 

(BRASIL, 2003). 

 A primeira resulta do preenchimento incorreto das declarações de óbito, e ocorre 

quando se omite que a morte teve causa relacionada à gestação, ao parto ou ao puerpério.  O 

MS salienta que tal fato ocorre pelo desconhecimento dos médicos, tanto ao correto 

preenchimento da declaração de óbito, quanto à relevância fornecida desse documento como 

fonte de dados para se conhecer os indicadores de saúde. O segundo vincula-se à omissão do 

registro de óbito em cartório, seja pela dificuldade de acesso a este, pela existência de 

cemitérios irregulares, ou pela percepção daquele documento como inútil para uma parcela da 

população (BRASIL, 2003). 

 Deve ser ressaltado ainda, que o sub-registro é um fenômeno que ocorre mesmo em 

países desenvolvidos, mas se acentua naqueles que apresentam precárias condições de saúde 

da população. No Brasil, além do mal preenchimento das declarações de óbito, ainda é 

possível identificar, nos lugares economicamente menos favorecidos, a existência de 

cemitérios clandestinos, a ocorrência de mortes sem assistência médica e o não registro do 

nascimento. Este último é um dado importante, porque é, através dele, que se calcula o 

coeficiente de mortalidade materna (OBSERVATÓRIO..., 1999). 

 Nos Estados Unidos, as mortes por causa materna representam 0,5% das mortes de 

mulheres de 15 a 49 anos, índice, este que, no Brasil, é de 3,6%, chegando a 9,1% na Região 

Norte. Para se ter uma idéia de ordem de grandeza, no Estado de São Paulo, levando-se em 

conta apenas os dados oficiais (sem correção do sub-registro), isso representa uma morte a 

cada dia, sendo quase todas evitáveis (OBSERVATÓRIO..., 1999). 

 Para Volochko (2003), uma visão crítica dos atuais dados oficiais de mortalidade 

materna no Brasil requer, urgentemente, que se refaça o percurso do conhecimento sobre o 
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tema e que se analise a qualidade do sistema de informação de óbitos. 

 No Brasil, em 1990, a cobertura dos óbitos femininos apresentou-se menor do que a 

dos masculinos em todos os estados, com exceção de poucos. O sub-registro de nascimentos 

ocorre em paralelo ao sub-registro de óbitos, e o nosso País só iniciou a publicação de dados 

sobre a mortalidade materna, de forma contínua, apenas a partir de 1977 e o seu envio à OMS  

se deu em 1980. 

 A mortalidade materna, segundo Oba e Tavares (2001), representa um dos mais fiéis e 

importantes indicadores de saúde de um povo. Estima-se que, a cada ano, ocorram no mundo 

meio milhão de mortes maternas, sendo que 99% delas têm lugar nos países do terceiro 

mundo. Na América Latina, morrem, anualmente, cerca de 30.000 mulheres por complicações 

da gravidez, parto e puerpério. 

 Assim, a morte de mulheres, durante a gestação e/ou puerpério por causa direta ou 

indiretamente ligadas à gravidez, representa uma enorme parcela de óbitos em adultos, em 

todo o mundo, especialmente nos países subdesenvolvidos. 

 Segundo o MS, morte materna ou óbito materno é: 

 

 

[... ] a morte de uma mulher, durante a gestação, ou até 42 dias após o 
término da gestação, independentemente da duração ou da localização 
da gravidez. É causada por qualquer fator relacionado ou agravado 
pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela. Não é 
considerada morte materna a que é provocada por fatores acidentais 
ou incidentais (BRASIL, 2000a, p. 10). 

 

 

 O MS conceitua, ainda, morte materna obstétrica direta como aquela que ocorre por 

complicações obstétricas durante a gravidez, parto ou puerpério, devido a intervenções, 

omissões, tratamento incorreto ou uma cadeia de eventos resultantes de qualquer uma dessas 

causas; por morte materna obstétrica indireta, aquela que é resultante de patologias que 
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existam antes da gestação ou que foram desenvolvidas  durante esse período, não provocadas 

por causas obstétricas diretas, mas agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez (BRASIL, 

2002). 

 No país, em 1998, a taxa declarada de mortalidade materna foi de 64,84 óbitos por 

100.000 nascidos vivos, sendo que mais de 90% destes ocorreram como conseqüência de 

causas obstétricas diretas, e, em menos de 10%, as causas obstétricas indiretas estavam 

envolvidas. Observou-se que, entre as causas diretas, destacou-se a doença hipertensiva, 

específica da gravidez, patologia facilmente controlada com um pré-natal adequado 

(TREVISAN et al., 2002). 

 Nesse sentido, Volochko (2003) aponta que uma das soluções para a mensuração da 

magnitude da mortalidade materna e do estabelecimento de mecanismos de acompanhamento 

dos impactos das intervenções encontra-se na ampliação da cobertura do registro de óbitos e 

nascimentos como direito de cidadania. 

 Declara, também, que é essencial que o Estado implemente ações de vigilância 

epidemiológica para a morte materna, como ação prioritária do Sistema Único de saúde (SUS) 

em nível municipal. Considera necessário a publicação de um relatório periódico para 

acompanhar o impacto das políticas e as tendências dos coeficientes, bem como discutir sobre 

os principais fatores de risco, atualizando as condutas para prevenção e tratamento das 

principais causas de morte materna. 

 Assim, para Tanaka (1995), é inadmissível que, com toda tecnologia atual, as mortes 

maternas, tão comuns no século passado, ainda não tenham sido superadas, lembrando que, 

para uma assistência adequada à gestante, deve-se seguir o princípio básico da obstetrícia: 

obstare, que significa estar ao lado. Então, ela questiona: deve a mulher, principalmente a 

carente, em pleno século XXI, ainda pagar com a própria vida pelo desejo de ter um filho (a)? 

 Nesse sentido, assistência pré-natal é um fator importante na redução da morbi-
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mortalidade materna e perinatal, visto que muitas patologias, no período grávido-puerperal, 

podem ser tratadas e controladas. Lembram, também, que a realização de um pré-natal com 

qualidade, certamente, poderá contribuir para a redução desse indicador em nosso País (OBA; 

TAVARES, 2001). 

 

3.4 ADAPTAÇÕES CARDIOVASCULARES NA GESTAÇÃO E SÍNDROMES 
HIPERTENSIVAS  

 

A gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução ocorre, na 

maioria das vezes, sem intercorrências. Desse modo, as observações clínicas realizadas no 

pré-natal e as estatísticas têm demonstrado que cerca de 90% das gestações começam, 

evoluem e terminam sem complicações; sendo chamadas de gestações de baixo risco. Outras, 

contudo, já iniciam com problemas ou surgem durante o seu transcurso, apresentando maior 

probabilidade de uma evolução desfavorável, quer para o feto, quer para a mãe. Essa parcela é 

aquela que constitui o grupo de gestações de alto risco (FREITAS et al., 2001). 

No que se refere às modificações ocorridas no organismo da gestante, Peixoto (1978) 

aponta que o ovo humano, ao nidificar-se, necessita não apenas da adaptação ao meio interno, 

mas do suprimento adequado para seu desenvolvimento. Para tanto, o organismo materno 

passa por uma série de adaptações, locais e imediatas, que favorecem ao desenvolvimento do 

concepto, e tardias, relacionadas ao nascimento. Nesse período, operam-se modificações 

sistêmicas gradativas, que visam suprimir as solicitações metabólicas, permitindo a adequada 

constituição tissular, a organogênese e o desenvolvimento fetal. 

Às vezes, as exigências da gestação atingem a capacidade funcional de vários órgãos 

maternos, podendo vir à tona quadros patológicos latentes ou, simplesmente, representar 

alterações fisiológicas da gestação, os quais, segundo Freitas et al., (2001), embora sejam 

consideradas normais, podem eventualmente provocar sintomas desagradáveis. 
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Dessa maneira, no sistema circulatório, as alterações podem desencadear desmaio ou 

lipotímia, por hipotensão ou hipoglicemia. No que se refere às alterações hemodinâmicas, 

pode haver modificações na pressão arterial, que é o resultado da relação entre o trabalho 

cardíaco e a resistência periférica do organismo (FREITAS, 2001). 

Gilbert e Judith (2002) reafirmam que o líquido corporal do ser humano encontra-se 

compartimentalizado nas células, no espaço intersticial e no sangue. A água e outros solutos 

saem dos capilares para o espaço intersticial, onde são constantemente trocados por nova água 

e novos solutos intracelulares. 

O sangue, que é composto por várias células especializadas suspensas no plasma, 

exerce pressão sobre a parede vascular. Essa pressão exercida depende do volume sangüíneo, 

da distensibilidade das paredes vasculares e da força dos batimentos cardíacos. O fluxo 

sangüíneo está relacionado ao gradiente de pressão e à resistência da parede vascular. Esse 

fluxo é medido como débito cardíaco e o gradiente de pressão como pressão arterial. Durante 

a gravidez, as adaptações específicas nessas funções ocorrem com o objetivo final de 

manutenção da vida do feto (BURROW ; FERRIS, 1996). 

Conforme Burrow e Ferris (1996), um dos aspectos mais notáveis da gravidez é que a 

pressão sangüínea e a resistência vascular periférica diminuem logo após a concepção. A 

queda na resistência vascular deve-se à síntese aumentada das prostaglandinas 

vasodilatadoras, particularmente a prostaciclina (PGI2), que produz resistência aos 

vasoconstritores circulantes, como a angiotensina II e a noradrenalina. 

Informam, também, que, embora ocorra elevação tanto na pressão sistólica como na 

diastólica, depois da 28ª semana de gestação, a pressão arterial tende a permanecer entre 

110/120 mmHg para a pressão sistólica e entre 70/90 para a diastólica, na posição sentada 

entre 100/110mmHg para a pressão sistólica e entre 70/100mmHg na diastólica quando a 
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gestante estiver na posição supina. Ressaltam que um critério importante a ser adotado é o de 

observar o nível da pressão sangüínea que pode afetar, adversamente, a sobrevida do feto. 

O valor da pressão arterial na gravidez incipiente tem importância por detectar 

mulheres com propensão para desenvolver pré-eclâmpsia na gravidez avançada. 

A incidência de pré-eclâmpsia aumenta, linearmente, nas primíparas com pressão 

sistólica entre 100/134mmHg no primeiro trimestre e um terço das mulheres com pressão 

diastólica superior a 90mmHg no 2º trimestre apresenta a chance de desenvolver pré-

eclâmpsia na gravidez avançada (BURROW ; FERRIS,1996). 

No que se refere ao débito cardíaco materno, Cruikshank et al. (1999) comentam que 

ele se eleva entre 30 a 50% durante a gravidez, sendo o aumento médio próximo a 33% de um 

nível não grávido de 4,5 l/min para 6,0 l/min na gravidez. No lº trimestre da gestação, o débito 

cardíaco torna-se mais rápido, atingindo o pico entre a 20a e a 24ª semana de gestação. 

O débito cardíaco é o produto da freqüência cardíaca multiplicado pelo volume 

sistólico, e ambos são aumentados, mesmo na gravidez normal, devido à elevação da 

freqüência cardíaca e do volume de ejeção do coração. Esses autores afirmam que, à medida 

que a gravidez progride, há um aumento gradual da freqüência cardíaca materna, de forma 

que, no início do 3º trimestre, há elevação de 15 a 20 batimentos por minuto (bpm) em relação 

aos níveis fora da gravidez (BURROW ; FERRIS, 1996). 

Teoricamente, segundo Gilbert e Judith (2002), seria esperado que, em função de 

todas essas adaptações, houvesse aumento da pressão arterial, mas isso não ocorre em razão 

das influências hormonais e neurogênicas. Tanto o estrogênio como o sistema nervoso 

autônomo promovem vasodilatação, possibilitando que a pressão arterial diminua, sendo o 

decréscimo da pressão diastólica maior do que o da pressão sistólica. No entanto, a Pressão 

Venosa Central (PVC) aumenta como reflexo da resistência ao retorno venoso dos membros 

inferiores devido a obstrução parcial das veias femurais. 
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Em condições normais, conforme Peixoto (1978), no primeiro trimestre gestacional, 

ao se formarem as cavidades cório-deciduais da placenta, há diminuição da resistência 

periférica, ocasionando a redução da pressão arterial entre 10 e 20mmHg. Tal ocorrência 

retrata uma adequada vascularização do leito placentário e um bom prognóstico do 

desenvolvimento fetal. 

No entanto, quando há aumento da pressão arterial, isso pode ser configurado como 

risco para a gestação, além de favorecer a possibilidade do desenvolvimento de uma 

hipertensão futura, tanto na gravidez em curso quanto no período pós-gestacional. 

Deve ser ressaltado que a Hipertensão Arterial (HA) é um dos grandes problemas de 

saúde pública no Brasil. Moreira et al. (1999) afirmam que, segundo o MS, a hipertensão 

atinge cerca de 10 a 20 milhões de brasileiros, aproximadamente 15% das pessoas com 20 

anos ou mais, sendo que 95% destes casos são de hipertensão primária, que não têm causa 

identificável. 

Desse modo, dois terços dos óbitos causados por doenças cárdio e cerebrovasculares 

relacionam-se à hipertensão e aos fatores de risco, aos quais a população está exposta. Entre 

estes, incluem-se os fatores constitucionais relacionados à idade, ao sexo, à obesidade e aos 

hábitos de vida, como a alta ingestão de sal, etilismo, tabagismo, uso de drogas e estresse 

(MOREIRA et al., 1999). 

Em relação à gravidez, Burrow e Ferris (1996) apontam que a HA é a complicação 

mais comum, atingindo cerca de 10% das gestantes. Ocorre quando o aumento da pressão 

arterial se dá até os níveis pressóricos de 140x90mmHg ou mais, podendo chegar a 30mmHg 

na sistólica e de 15mmHg na diastólica (BRASIL, 2001). 

Associado a essa afirmação, nas causas de morte materna, há predominância das 

obstétricas diretas, representando 74% das mortes e, entre elas, está a doença hipertensiva 
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específica da gravidez com evolução para a pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia (BRASIL, 

2003). 

Segundo Caetano et al. (1998), a maioria dos óbitos maternos são evitáveis e refletem 

as precárias condições sócio-econômicas da população, a falta de investimento na rede 

hospitalar, o despreparo das (dos) pré-natalistas  e, às vezes, a iatrogenia. 

Com freqüência, os procedimentos adotados no atendimento à gestante hipertensa são 

inadequados, tanto no atendimento ambulatorial quanto em atendimento hospitalar de 

emergência. Advertem que as gestantes, com quadro hipertensivo grave, deveriam ser 

atendidas com maior segurança em unidade de tratamento intensivo (UTI), o que infelizmente 

não ocorre (CAETANO et al., 1998). 

A Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) 

(2000) declara que a classificação mais utilizada para os estados hipertensivos da gravidez é a 

do “National High Blood Pressure Education Group5”, na qual se descrevem quatro 

categorias. 

A primeira, segundo a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e 

Obstetrícia ( FEBRASGO) (2000), diz respeito  à  Doença Hipertensiva Específica da 

Gestação (DHEG) que pode apresentar quadros de pré-eclâmpsia leve, pré-eclâmpsia grave e 

eclâmpsia. Segundo Brasil (2000b) há o aparecimento da hipertensão em conseqüência da 

gravidez sendo comum ocorrer após a 20ª semana de gestação. O quadro clínico é 

caracterizado pela presença da pressão arterial diastólica maior ou igual a 90mmHg, ou 

quando há aumento da pressão diastólica acima de 15mmHg, levando em conta o valor 

conhecido previamente. 

Segundo Freitas (2001), o quadro de pré-eclâmpsia leve caracteriza-se pela pressão 

arterial (PA) maior ou igual a 140x90mmHg ou o aumento de 30mmHg na PA sistólica ou o 

                                                           
 

5 Grupo Nacional de Educação para Pressão Arterial Alta. 
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aumento de 15mmHg na PA diastólica. A essa altura, dá-se o surgimento de edema de forma 

súbita, que não cede com o repouso, podendo ser acompanhado de ganho de peso de 500g ou 

mais por semana. Ocorre, geralmente, a presença de proteinúria superior a 300mg nas 24 

horas ou 1g por litro de urina em amostra isolada. Normalmente, essa proteinúria é de 

aparecimento tardio, alertando que a lesão da glomeruloendoteliose está estabelecida. 

Na pré-eclâmpsia grave, a PA chega a ser maior ou igual a 160x110mmHg, e a 

gestante pode ou não apresentar cefaléia, confusão mental, escotomas, borramento da visão, 

dor epigástrica ou no hipocôndrio direito. Nessa situação há, também, a probabilidade de 

desencadeamento da síndrome de HELLP, que significa hemólise, aumento de enzimas 

hepáticas e plaquetopenia (FREITAS, et al., 2001). 

Existe a possibilidade de aparecer proteinúria de 3g ou mais nas 24 horas, e oligúria, 

com eliminação de urina inferior a 450ml nas 24h; edema pulmonar, cianose e 

hemoconcentração. Esse quadro costuma evoluir para eclâmpsia, e a gestante apresenta crises 

convulsivas, podendo chegar ao coma, evento que, necessariamente, não está associado à 

epilepsia ou outra patologia convulsiva, mas ao da DHEG (FREITAS, et al., 2001). 

A segunda classificação, conforme a Federação Brasileira das Sociedades de 

Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) (2000), relaciona-se à Hipertensão Arterial Crônica 

(HAC), que pode estar associada a qualquer etiologia (idiopática, renal), sendo identificada 

antes da 20ª semana de gestação não complicada, com a presença de mola hidatiforme ou 

hipertireoidismo. 

Desta forma, a HAC detectada após a 6ª semana de puerpério apresenta-se como 

prenúncio de um quadro crônico. Dentre as características clínicas dessa segunda 

classificação incluem-se evidências de nefropatia de base com elevação dos níveis de uréia e 

creatinina, alterações de fundo de olho e/ou presença de diabetes mellitus. 
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Em virtude dessa patologia, ocorre vasoconstricção das artérias radiais e espirais do 

miométrio, resultando em placentas pequenas e precocemente senescentes e que são 

responsáveis por uma alta taxa de morbi-mortalidade fetal. 

Para a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia 

(FEBRASGO) (2000), na terceira classificação, encontram-se a hipertensão crônica com pré-

eclâmpsia sobreposta, para a qual os prognósticos materno e fetal são reservados. Isso exige 

da(o) profissional de saúde rigoroso controle das funções orgânicas maternas, do crescimento 

e da vitalidade fetal. Quando a gestante apresenta elevação da taxa de ácido úrico e, também, 

proteinúria acentuada, pode estar ocorrendo a sobreposição dessas patologias.  

A quarta e última classificação, conforme a Federação Brasileira das Sociedades de 

Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) (2000), refere-se à hipertensão transitória gravídica, 

que é entendida como sendo a ocorrência de um quadro hipertensivo induzido pela gestação, 

que ocorre no final da gravidez, durante o trabalho de parto ou nas primeiras 24 horas do 

puerpério.  Essa alteração tende a desaparecer nos primeiros 10 dias pós-parto. Não é 

acompanhada de sinais ou sintomas de pré-eclâmpsia ou de alterações que caracterizem 

vasculopatia hipertensiva. Entretanto, a recorrência em gestações sucessivas é preditiva de 

hipertensão crônica no futuro. 

Assim, para que o diagnóstico de DHEG seja estabelecido e as providências sejam 

tomadas em tempo hábil, torna-se importante conhecer todos estes quadros clínicos das 

síndromes hipertensivas da gravidez.  

Segundo Freitas et al. (2001), o desenvolvimento de tolerância imunológica entre o 

feto e a gestante é fundamental para o desenvolvimento saudável da gravidez. Isso porque 

favorece as alterações bioquímicas e morfológicas na circulação uteroplacentária e sistêmica 

materna. 
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Porém, por razões ainda desconhecidas, a adaptação circulatória materno-fetal pode 

estabelecer-se de forma inadequada, e algumas gestantes podem desenvolver hipertensão 

arterial e/ou fetos com crescimento restrito. 

Para Moraes et al. (2000), a DHEG parece ser uma doença tipicamente placentária, 

sendo este órgão composto por partes maternas e fetais. Consideram, ainda, que essa 

patologia pode, também, comportar uma susceptibilidade genética que depende da interação 

de fatores maternos e fetais ou de ambos. 

Desse modo, apesar de não ter uma causa definida, e a fisiopatologia precisa da DHEG 

não ser conhecida, o evento primário para o desenvolvimento dessa doença parece ocorrer em 

torno da 20ª semana de gestação. É nesse período que se verifica o aumento entre demanda do 

feto e o fluxo placentário, que se torna insuficiente, uma vez que o diâmetro das artérias 

permanece 40% menor que na gestação normal (MORAES et al., 2000). 

Ainda para Freitas et al. (2001), o aumento da pressão arterial materna seria uma 

tentativa de manter um fluxo sangüíneo mínimo eficaz em um sistema vascular de alta 

resistência. Considera que existem alterações entendidas como importantes na descrição da 

fisiopatologia da DHEG. 

Entre elas, encontram-se as alterações hematológicas, que a gestante acometida de pré-

eclâmpsia apresenta, com hemoconcentração progressiva e relacionada, diretamente, com o 

grau de extravasamento de plasma para o interstício, causando o aparecimento de edema.     

Neste caso, a trombocitopenia é a alteração hematológica mais comum. Às vezes, a 

plaquetopenia  com o índice menor que 50.000 plaquetas por mmm3 será grave o suficiente 

para pôr em risco a coagulabilidade sanguínea, provocando o aparecimento da síndrome de 

HELLP ( FREITAS, 2001). 

No que se refere às alterações renais, esse mesmo autor registra que há uma 

diminuição da taxa de filtração glomerular e na perfusão renal. Na gravidez, o limite superior 
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da normalidade no nível sérico de creatinina é de 0,8mg/dl e uma concentração plasmática de 

1mg/dl indica uma diminuição significativa da função renal. 

O grau de proteinúria é um parâmetro fiel de gravidade do vasoespasmo renal e de 

depósito de material fibrinóide nas células endoteliais. A endoteliose capilar glomerular é a 

lesão característica da pré-eclâmpsia e sua identificação, através da biópsia, sela, 

definitivamente esse diagnóstico (FREITAS, et al., 2001). 

Para Freitas et al. (2001), entre as alterações hepáticas encontra-se a necrose 

hemorrágica peri-portal e o sangramento, que pode se estender ao espaço subcapsular com 

presença de hematoma hepático, provocando epigastralgia. Caso ocorra rompimento dessa 

cápsula, pode ser desencadeado o choque hipovolêmico com hemorragia para a cavidade 

peritoneal. 

Freitas et al. (2001) esclarecem que, para as alterações cerebrais, reserva-se a causa 

direta de óbito materno, a hemorragia cerebral. Observa-se que, na tomografia 

computadorizada do cérebro de mulheres com eclâmpsia, podem ser identificadas áreas que 

correspondem a locais de hemorragia e infarto. 

As alterações oftalmológicas são caracterizadas por visão turva, diplopia e escotomas 

cintilantes, que podem prenunciar um ataque eclâmptico e algumas mulheres com pré-

eclâmpsia grave podem apresentar descolamento da retina. Todavia, a sua correção não 

necessita de cirurgia. Para essas alterações, o prognóstico é, quase sempre, bom e a visão 

poderá ser recuperada em, até, uma semana (FREITAS, et al., 2001). 

Existem, também, algumas situações relatadas por Martins et al. (2000), em que a 

DHEG não apresenta uma causa única, ma faz parte de uma série de fatores desencadeantes 

sobre os quais prevalece a idéia de que as medidas diagnósticas, profiláticas e terapêuticas, 

devem ser individualizadas. Referem, ainda, que a redução da morbi-mortalidade materna e 
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perinatal decorrente dessa patologia vai muito além da simples redução da pressão arterial e, 

indiscutivelmente, passa por um melhor esclarecimento de sua fisiopatologia. 

 

3.5 PRÉ-NATAL COMO ESTRATÉGIA DA REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE 
MATERNA 

 

A assistência pré-natal visa a proporcionar higidez ao organismo materno, pesquisar e 

tratar estados mórbidos existentes e orientar a gestante, educando-a para o parto. Tal conduta 

tem por objetivo prepará-la para a maternidade, na tentativa de garantir o bom 

desenvolvimento das gestações de baixo risco, bem como identificar, adequada e 

precocemente, quais as gestantes que apresentam chance de ter uma gestação com evolução 

desfavorável (CAETANO et al., 1998 ; FREITAS, et al., 2001). 

Então, é importante ampliar o debate sobre a atenção no pré-natal, para além do campo 

fisiológico, na tentativa de compreender como a mulher vivencia o processo da gestação e o 

que a leva  a ter determinado tipo de vivência.  

Nesse contexto, a consulta pré-natal é o instrumento mais eficaz que (a)o profissional 

de saúde dispõe para envolver a mulher, no intuito de torná-la uma mãe saudável, com a 

possibilidade de dar à luz a uma criança  sadia, bem como favorecer maior integração 

familiar, especialmente durante o período gestacional. 

Essa consulta se reveste de importância vital, porque dela resultam os diagnósticos e 

orientações, o estabelecimento ou não de terapêuticas, assim como a realização da triagem 

para gestante, baseada nos fatores de risco que ela possa estar apresentando ou a que esteja 

submetida (SANCOVSKI  ;  ZUGAIB, 1994). 

Porém é importante lembrar que, na opinião de Carnot (2002), tão somente a 

realização da consulta de pré-natal não melhora os indicadores de atenção à saúde da mulher 
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no ciclo gravídico-puerperal, é necessário a reestruturação da base do sistema de saúde, a 

partir da efetivação dos princípios do SUS. 

Rea (2003) propõe reflexões sobre a consulta pré-natal com o seguinte 

questionamento: que se busca prevenir, ao recomendar a obrigatoriedade dessas consultas?  

Com certeza, busca-se a prevenção da morte materna. Afirma, porém, que a redução 

moderada de consultas pré-natal não está associada ao aumento de qualquer resultado 

negativo materno ou perinatal.  

Então, o que se deve prezar nessas consultas não é a quantidade, mas a eficácia desta, 

para que as maiores causas de morte materna, dentre elas a hemorragia, as distócias de parto, 

a septicemia puerperal e a DHEG em seu estado mais avançado (eclâmpsia), realmente sejam 

preveníveis, lembrando que somente esta última é um evento relacionado à gravidez e que 

pode ser, efetivamente, evitada. 

Apesar da importância dessas considerações, vale lembrar que, para obter-se um 

resultado mais favorável quanto à assistência pré-natal, o contexto da consulta deve ser 

envolvido, também, por alguns aspectos essenciais, como a época de início do pré-natal, que 

deve ser logo que a mulher constatar a amenorréia, para que, a partir dessa constatação, seja 

realizado o diagnóstico da gravidez ou não.  

Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao número de consultas no pré-natal. O 

MS preconiza que devem ser, no mínimo, seis encontros, sendo que o intervalo entre os 

mesmos deve ser de quatro semanas.  Após a 36ª semana de gestação, a mulher deve ser 

acompanhada a cada quinze dias, visando avaliar a mensuração da pressão arterial, a presença 

de edema, a altura uterina e os BCF (BRASIL, 2000a). 

Ainda para Sancovski e Zugaib (1994), como aspecto essencial nesses encontros, 

considera-se a motivação profissional, porque a procura da assistência pré-natal por parte da 

gestante nem sempre traduz um desejo firme de assistir a sua gravidez, mesmo porque muitas 
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mulheres têm pouco conhecimento da importância desse acompanhamento e, algumas vezes, 

entendem o pré-natal apenas como a realização de alguns exames físicos ou laboratoriais, que 

supostamente representam a segurança de uma gravidez e feto normais. 

Por isso, as(os) profissionais que atuam  na assistência pré-natal devem refletir sobre a 

responsabilidade que lhes cabe, ou seja, identificar problemas de saúde  na gestante, além de 

tentar garantir uma assistência de qualidade, que favoreça o desenvolvimento de uma gestação 

saudável e, talvez, a possibilidade de um parto sem complicações. Por outro lado, a gestante, 

para estar motivada a realizar as consultas no pré-natal, deve sentir-se segura e confiante 

na(no) profissional ou na equipe que lhe assiste. 

Nesse sentido, Carnot (2002) opina que alguns profissionais de saúde demonstram 

significativo envolvimento pessoal na realização do pré-natal. Todavia, a maioria revela 

grande falta de estímulo por causa dos obstáculos institucionais, excesso de trabalho, baixa 

remuneração, más condições de trabalho, dentre outros, o que é refletido numa consulta de 

pré-natal de baixa qualidade. 

Mesmo assim, são premissas importantes para uma boa assistência pré-natal a 

identificação e a prevenção de intercorrências clínicas, cirúrgicas ou obstétricas. Dessa forma, 

as(os) profissionais que realizam o pré-natal devem utilizar o roteiro preconizado pelo MS no 

qual consta que, na primeira consulta serão abordados os seus itens específicos, conforme ele 

determina, referentes aos aspectos a seguir destacados: história clínica, em que devem estar 

inclusos os dados da gestante no que se refere a: identificação, aspectos sócio-econômicos, 

motivos para realização da consulta e antecedentes patológicos pessoais e familiares, com 

especial atenção para a hipertensão arterial, diabetes, doenças congênitas, cardiopatias, dentre 

outras, questionando, ainda, sobre os antecedentes ginecológicos, sexualidade, antecedentes 

obstétricos e condições da gestação atual (BRASIL, 2000a). 
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No exame físico, devem ser observados aspectos como o peso, o estado nutricional, a 

estatura, a determinação da freqüência cardíaca, a temperatura axilar, da pressão arterial, bem 

como deve ser realizada a inspeção da pele e das mucosas, com a palpação da tireóide, 

ausculta cárdiopulmonar, palpação do abdome com pesquisa de gânglios inguinais e exame 

dos membros inferiores, com pesquisa de edema também na face, tronco e membros 

(BRASIL, 2000a). 

No exame físico específico ou gineco-obstétrico deve ser procedido o exame clínico 

das mamas, orientando a gestante para habituar-se a fazer o auto-exame mamário e educá-la 

para a importância do aleitamento materno. Verifica-se, também, nessa ocasião, a medida da 

altura uterina e a ausculta dos BCF. Devem, durante a realização deste exame, ser realizadas 

as manobras obstétricas, inspeção dos órgãos genitais externos e exame especular e, se 

necessário, a solicitação de exames laboratoriais. 

Nas consultas subseqüentes, a(o) profissional necessita fazer uma leitura e revisão da 

anamnese que foi realizada na primeira consulta. Depois, segue-se com o cálculo e a anotação 

da idade gestacional e da data provável de parto (DPP). Deve-se ter sob controle o calendário 

de vacinação contra o tétano e, logo após, deve-se levar a efeito o exame físico geral e o 

específico (BRASIL, 2000a). 

É preciso também, proceder-se à interpretação dos exames laboratoriais e à solicitação 

de outros, quando necessário. As condutas adotadas nos serviços clínicos devem ser 

acompanhadas pelas(os) profissionais do pré-natal médico ou enfermeira. Podem, ainda, ser 

realizadas as ações e práticas educativas de forma individual ou coletiva e o agendamento das 

consultas subseqüentes (BRASIL, 2000a). 

Todos esses procedimentos e condutas devem ser realizados sistematicamente e 

avaliados, em cada consulta, para que se possa identificar os possíveis fatores de risco, 

associados ou não,  às modificações gravídicas do organismo materno (BRASIL, 2000a). 
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Observa-se que o MS oferece todos os protocolos de atendimento para a execução da 

consulta pré-natal com a maior resolutividade possível. Todavia, conforme Gomes et al. 

(2001), essa forma de assistência protocolada, baseada apenas no modelo médico-clínico, com 

rotinas pré-estabelecidas, reforça a dependência da mulher aos cuidados das(os) profissionais 

de saúde.  

Assim, como expõe Silva (2002), é complexo vivenciar a aplicabilidade das normas e 

rotinas preconizadas pelo MS, porque a equipe de saúde e gestantes convive com obstáculos, 

fazendo porém o que é possível para vencê-los, conformando-se com o que lhes é oferecido. 

Porém, neste contexto, onde há tantos obstáculos, há grande insatisfação em ambas as partes 

em vivenciar essa situação. 

Assegura-se, assim, ser indispensável uma reflexão sobre essa situação, bem como a 

necessidade das(os) profissionais de saúde prestarem uma melhor assistência à mulher.  Para 

tanto, deve-se aliar o conhecimento científico à competência técnica e à capacidade de 

decodificar esse saber da população na linguagem do senso comum, para que se possa, 

realmente, oferecer um cuidado humanitário, no qual todas(os) possam experimentar a 

sensação de que somos seres humanos em interação, em busca de melhor qualidade de vida. 

Para Zampieri (1999), toda complexidade que envolve a gestação, especialmente a de 

alto risco, deve ser vista de forma mais ampla e não reduzida apenas ao aspecto biológico e ao 

tratamento de intercorrências. Adverte que são enfocados, prioritariamente, os riscos e a 

sobrevivência do feto, esquecendo-se de que a mulher e seus familiares também estão 

vivenciando o processo da gravidez e as possíveis crises ligadas a ele. 

Zampieri (1999) afirma, ainda, que não se pode esquecer de que as gestantes e 

acompanhantes são seres humanos, que precisam ser compreendidos, informados e 

fortalecidos para que possam tornar-se agentes desse processo. 
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4 FENOMENOLOGIA COMO FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-FILOSÓFICA 

 

 

A linguagem é a passagem obrigatória de todos os caminhos do 
pensamento (HEIDEGGER, 2004a, p.21). 

 

  

 A Fenomenologia é um dos movimentos filosóficos mais importantes e fascinantes do 

século XX e, desde o seu aparecimento, estabeleceu relações diretas com a psicologia. Por 

constituir-se em um método de investigação reflexivo e rigoroso, tem paulatinamente 

conquistado espaço nas abordagens de pesquisa qualitativa (MOREIRA, 2002). 

 A palavra Fenomenologia foi utilizada, pela primeira vez, pelo matemático, 

astrônomo, físico e filósofo suiço-alemão J.H. Lambert (1728-1777) e, posteriormente, por 

G.W.F. Hegel, nos estudos concernentes à Fenomenologia do Espírito em 1807. Entretanto, 

como movimento filosófico, a Fenomenologia surge no início do século XX com a obra 

Investigações Lógicas de Edmund Husserl (1859-1938) (MOREIRA, 2002). 

 Moreira (2002, p.62) relata que, para Husserl, a Fenomenologia era uma forma 

totalmente nova de se fazer filosofia, deixando de lado as especulações metafísicas abstratas. 

Essa separação possibilitou-lhe entrar em contato com as “próprias coisas”, conferindo 

destaque à experiência vivida. 

 Dessa forma, conforme Capalbo (1994), a filosofia fenomenológica de Edmund 

Husserl nasceu como uma reação e uma ruptura ao idealismo e ao empirismo positivista. Para 

estas duas correntes filosóficas, através de seus métodos, descarta-se a possibilidade de se 

chegar ao fenômeno e, por esta razão, afirmaram a existência da dicotomia entre o ser e o 

fenômeno. Sendo assim, o lema hussserliano: "Voltar às coisas nelas mesmas" nada mais é do 

que uma tentativa para se chegar às coisas, livres de preconceitos ou pressupostos 

interpretativos. 
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 O termo “fenomenologia”, segundo Moreira (2002, p. 63), deriva de outras duas 

palavras de raiz grega: phainomenon (aquilo que se mostra a partir de si mesmo) e logos 

(ciência ou estudo), significando etimologicamente, o estudo ou ciência do fenômeno. 

 Para Corrêa (1997), Husserl compreende fenômeno como aquilo que é imediatamente 

dado em si mesmo à consciência, entendendo por consciência a atitude constituída por atos 

(percepção, imaginação), “aquilo que dá sentido às coisas”. 

 Merighi e Praça (2003) definem fenômeno como tudo que se mostra, se manifesta, 

surge para uma consciência que o interroga. Estas autoras afirmam que o objetivo da 

fenomenologia é descrever a experiência tal como ela realmente se apresenta, ou é 

experienciada, exprimindo pela descrição a estrutura sistemática e total da experiência vivida, 

incluindo o significado que estas experiências têm para os indivíduos que delas participam. 

 Capalbo (1994) afirma que, para o filósofo Husserl, não há dicotomia entre ser e 

aparência, entre ser e fenômeno. O que se busca, nessa experiência, é descrever o ser do 

fenômeno, procurando que o seu núcleo essencial desvele-se à consciência. Pode-se dizer, 

então, que o conteúdo inteligível do ser dos fenômenos em seu aspecto essencial, é captado 

por uma visão imediata ou intuição da essência. 

 Acrescenta ainda que o termo essência não se entende tal como ocorre na filosofia de 

Platão, como idéias puras e subsistentes, independente de nossa existência. Essência, para 

Husserl tem significações que são compreendidas porque são vividas na existência humana 

concreta (CAPALBO, 1994). 

 Por ser a fenomenologia um método de investigação do concreto, seus conceitos 

estarão sempre "afetados" por valor compreensivo. O que interessa ao método 

fenomenológico não são os “fatos” ou suas “causas” objetos da ciência, mas a compreensão 

das significações essenciais, ou seja, as pesquisas “eidéticas”. Para Husserl, eidético é o que 

concerne a idéia ou essência das coisas, entendendo que essência representa as significações 
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vivenciadas pelo ser humano. 

 Dessa forma, Capalbo (1994) expõe que o reino da fenomenologia não é só descritivo, 

mas envolve o da significação. Assim, Husserl demonstra que não se prova 

experimentalmente a existência: vive-se a existência, dá-se a ela um significado e um valor, 

quer seja a existência do mundo no seu conjunto, quer seja a existência do ego ou da 

subjetividade. 

 Referindo-se à essência, pode-se, ainda, dizer, seguindo o raciocínio desta autora, que 

a fenomenologia é uma ciência do possível, visto que ela se refere à possibilidade enquanto 

modo de ser da existência humana, de conferir sentido à vida.  Logo, a fenomenologia nos 

convoca a retomar o caminho qualitativo da existência e redescobrir o sentido global de 

existir no mundo, e o sentido de nossa existência (MERIGHI ;  PRAÇA, 2003). 

 Comentam ainda que o movimento fenomenológico nasceu da compreensão de que o 

comportamento das pessoas não pode ser controlado, isto é, aceita a experiência na forma que 

existe na consciência do sujeito. Assim sendo, a Fenomenologia procura interrogar a 

experiência vivida e o significado que o sujeito lhe atribui, procurando não priorizar o objeto 

e/ou sujeito, mas centrando-se na relação sujeito-objeto-mundo. 

 Portanto, elas apresentam o objetivo da Fenomenologia, que é descrever a experiência 

tal como ela realmente se apresenta ou é experienciada, incluindo o significado que tais 

experiências têm para os indivíduos que delas participam.  

 Nesse sentido, o método fenomenológico vem conquistando o reconhecimento nas 

pesquisas qualitativas, principalmente na área da enfermagem. Merighi e Praça (2003) 

reforçam também que a enfermagem vai ao encontro da fenomenologia, porque tal referencial 

busca o significado da experiência vivida, contribuindo para a compreensão do ser humano, 

sujeito do cuidado. 

 Para compreender o significado de risco gestacional das mulheres cadastradas no 
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ambulatório de pré-natal de alto risco com diagnóstico de DHEG, fundamentei minhas 

reflexões no referencial de Martin Heidegger (1889-1976), filósofo alemão, teólogo e doutor 

em filosofia. Foi discípulo de Edmund Husserl que apresentou a filosofia fenomenológica 

como uma reação ao empirismo positivista (LOPES, 1999; TROTIGNON, 1965). 

 Heidegger, conforme Steiner (1978), em seus primeiros escritos, preocupava-se com o 

vocabulário e as correspondentes categorias lógicas e ontológicas. Mergulhou na condição 

lingüística de todo pensamento e existência humana, em grau mais profundo do que, talvez, 

qualquer outro filósofo. 

 Em meados da década de 1930, o alemão heideggeriano tornou-se um idioma 

conscientemente separado e imediatamente reconhecido, usando as palavras em cadeias de 

hifenação. Heidegger proclamava estar retornando de fato às origens da linguagem e estar 

realizando as intenções autênticas do discurso humano, postulando que: a linguagem é a casa 

do ser. Em sua habitação mora o homem. Aqueles que pensam e aqueles que criam a poesia 

são os vigias dessa habitação (STEINER, 1978, p.108). 

 Sobre os textos de Heidegger, Loparic (2004) descreve que este filósofo escreveu uma 

das mais volumosas obras da história da filosofia. Só uma pequena parte dela foi publicada 

durante a sua vida. Porém, a editora Klosterman de Frankfurt prevê a publicação de 102 

volumes, dos quais aproximadamente dois terços já foram lançados. 

 Sendo assim, o conhecimento do pensamento de Heidegger possibilita-nos 

compreender, interrogar e criticar a nossa própria existência, já que, pensar o sentido do ser é 

escutar a realidade e o pensamento do ser no tempo das realizações, inseparável das falas, das 

línguas, da linguagem com o respectivo silêncio: 

 
[...] E se dão muitas falas. A fala da técnica, a fala da ciência, a fala da 
convivência, a fala da fé, a fala da arte. Pois, a fala do pensamento é 
escutar [...] A escuta é a dimensão mais profunda e o modo mais 
simples de falar[...] (HEIDEGGER, 2004a, p.15). 
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Para Heidegger (1981), ontológico é aquilo que possibilita as várias maneiras de algo 

tornar-se manifesto, presente, criado, produzido, sentido. Sendo assim, ser é a maneira como 

algo se torna presente, manifesto, entendido, percebido, compreendido e finalmente 

conhecido para o ser humano, para o ser-aí ou Dasein. E ser-no-mundo são as múltiplas 

maneiras que o homem vive, e pode viver, os vários modos como ele se relaciona com os 

entes que encontra e a ele se apresentam. 

Ente é tudo de que falamos, tudo que entendemos, com que nos comportamos. É 

também o que e como nós mesmos somos. E esse ente que cada um de nós é e que, entre 

outros possui em seu ser a possibilidade de questionar é designado com o termo pre-sença 

(HEIDEGGER, 2004a, p. 32). 

O termo pre-sença para Heidegger (2004a, p. 132) significa para si mesma, ela oferece 

o seu ser e o seu poder-ser a si mesma para a compreensão originária, no tocante ao ser no 

mundo.  

Assim, a própria presença se dá a compreender previamente a si mesma, no seu ser-

no-mundo, e a fenomenologia nos permite chegar à compreensão das possibilidades do ser-no 

mundo por que conforme Heidegger (2004a, p. 55-56), a palavra fenomenologia exprime uma 

máxima que se pode formular na expressão: “às coisas em si mesmas!”.  

Ao optar pela Fenomenologia, como eixo teórico-filosófico norteador deste estudo, 

com o objetivo de compreender o significado de risco gestacional para as mulheres em pré-

natal de alto risco com diagnóstico de DHEG, percebi também a necessidade de refletir sobre 

as relações estabelecidas entre as(os) profissionais de saúde e clientes. Para mim, o 

estreitamento dessas relações configurava-se como uma tentativa de compreender o cuidado, 

como elemento importante para a compreensão das atitudes humanas, pois, as pessoas são 

movidas por sentimentos como o amor, temor, ansiedade, dentre outros. 



71 

Nesse sentido, Lopes et al. (1995, p. 49) esboçam semelhante alusão às questões 

significativas para a existência humana, que envolvem o próprio existir. Enfatizam, que os 

sentimentos merecem um olhar de natureza compreensiva, em que o ser humano possa ser 

visto como sujeito e não objeto. E concluem: "questões como estas não podem ser tratadas 

apenas como fatos passíveis de casualidade, repetitividade e controle," como determinam 

algumas teorias. 

Corrêa (1997), por sua vez, entende que o ser humano, no desenvolvimento de sua 

própria história, procura o sentido da vida, de si mesmo e do mundo. Nessa busca de 

conhecimentos, podemos encontrar vários caminhos que, possivelmente, apontam para a 

apreensão da realidade, respaldados em posturas filosóficas diversas. Um dos caminhos 

metodológicos que podemos utilizar é a Fenomenologia, princípio que surge como corrente 

filosófica aplicada, posteriormente, às ciências humanas. 

Não obstante, Boemer e Rocha (1996) fazem considerações de que a pesquisa 

qualitativa passa a se constituir para as(os) enfermeiras(os), em um modelo alternativo de 

investigação. A fenomenologia, por conseguinte, apresenta-se como um referencial que 

fundamenta investigações pertinentes ao cotidiano de trabalho profissional. 

Assim, acredito que a fenomenologia vai atender ao objetivo deste estudo, que é o de 

compreender o significado de risco gestacional para as mulheres em de pré-natal de alto risco 

com diagnóstico de DHEG, por considerar que o trabalho das(os) profissionais de saúde com 

o ser humano, na perspectiva fenomenológica, repousa, conforme comentam Lopes et al. 

(1995), num olhar sobre o outro, nosso semelhante, situado no mundo em sua totalidade de 

vida. 
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5 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

O pesquisador é, então, alguém que, em sua busca, não perde sua 
originalidade, sua condição de explorador e sua capacidade de 
inventar e transformar (LEOPARDI, 2000, p. 8). 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

  

 Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, com base no método fenomenológico, 

que permite, conforme Moreira (2002), a apreensão de determinados fenômenos que dizem 

respeito tanto ao comportamento humano, quanto às experiências vividas, favorecendo a 

interpretação, a compreensão dos sentidos, bem como a interação entre as pessoas. 

 Neste tipo de estudo, posso reportar-me à própria experiência de vida, enquanto 

mulher, mãe, cidadã e enfermeira, não distanciando a relação entre o sujeito investigador e 

sujeito investigado, entrando em contato com um grande universo de significados, que, 

segundo Minayo (1998), corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

5.2 SUJEITOS DO ESTUDO 

   

Foram sujeitos da pesquisa oito mulheres gestantes, cadastradas no ambulatório de 

pré-natal de alto risco com diagnóstico de DHEG, comprovado através dos exames clínicos e 

laboratoriais, devidamente registrados em prontuário. 

No perfil dessas depoentes, a idade variou entre a faixa etária dos 21-43 anos. No que 

se refere ao grau de escolaridade, cinco depoentes tinham o 2º grau completo, duas o 1º grau 



73 

incompleto e uma era analfabeta. No aspecto profissional, apenas três tinham vínculo 

empregatício com empresas (auxiliar de depósito, comerciária, auxiliar de produção). As 

outras cinco exerciam atividade do lar, sendo que, uma era esteticista e desenvolvia essa 

atividade no próprio domicílio. Quanto à situação conjugal, apenas uma era casada. As 

demais tinham um vínculo estável, ou seja, mesmo sem ter documentada essa união, viviam 

maritalmente com os parceiros. 

Na história gineco-obstétrica, quatro depoentes eram multigestas, duas tercigestas, 

uma secundigesta  e uma primigesta. Quanto ao número de abortamentos, seis tinham história 

de abortos provocados e espontâneos e apenas duas referiram não tê-los tido na sua história de 

vida. 

As mesmas foram contactadas no próprio ambulatório com a apresentação do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), como rege a Resolução 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). E, por se tratar de pesquisa que envolve seres humanos, foi 

solicitado às gestantes a colaboração para a realização do estudo. 

Na análise compreensiva, foi mantido o primeiro nome das depoentes em função da 

valorização do sujeito em sua integralidade. No apêndice C, encontram-se os depoimentos de 

forma integral. 

  

5.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO 

  

Segundo Marconi e Lakatos (1999), a entrevista é um encontro entre duas pessoas a 

fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional.  

Para atingir o objetivo proposto neste estudo, utilizei a entrevista fenomenológica, que, 

no entender de Carvalho (1987, p. 6), é a forma de acesso que o observador dispõe para 
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“penetrar” nos objetos “vividos”. É pela metodologia fenomenológica que se pode mostrar, 

descrever e compreender os motivos presentes nos fenômenos vividos, que se mostram e se 

expressam na entrevista empática. Além de fazer a descrição dos correlatos noético-

noemáticos, ou seja, do sujeito-objeto, a Fenomenologia preocupa-se ainda em mostrar como 

se dá a constituição de sentido pelo sujeito. 

Reitera, ainda, que a entrevista fenomenológica não busca a referência da explicação 

que diz respeito a fatos e causas, mas a da compreensão que diz respeito à vivência e aos 

sentidos. Portanto, procura captar a forma do indivíduo “vivenciar o mundo”. 

Sendo assim, a entrevista, numa perspectiva fenomenológica, é a maneira acessível ao 

indivíduo de buscar a verdade mesma do seu existir, sem qualquer preconceito ou impostura. 

Para obter êxito no direcionamento do estudo, estabeleci um roteiro, o qual foi 

composto por duas seções: a primeira, composta por dados de identificação, como idade, 

estado civil; a segunda, contendo as questões seguintes norteadoras: como está sendo para a 

senhora a gestação atual? Para a senhora, como é estar gestante? E quanto ao seu estado 

físico? e o emocional? Fale-me quanto ao risco da DHEG.  Estas perguntas foram 

direcionadas ao objeto de estudo, sendo definidas após o período de aproximação com as 

gestantes e o campo de estudo.  

Após a permissão da mulher, utilizei um gravador portátil a fim de assegurar a 

integridade das falas durante a realização da entrevista, favorecendo o registro minucioso da 

conversação, que foi utilizado, posteriormente, no processo de análise compreensiva dos 

depoimentos. 

  

5.4 CENÁRIO DO ESTUDO E APROXIMAÇÃO ÀS DEPOENTES 

 

O cenário do estudo estava situado no município de Feira de Santana, cidade 
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localizada na região norte da Bahia, em uma zona de planície, entre o recôncavo e o semi-

árido nordestino. Distante 108 km da capital, Salvador, é a 2ª maior cidade do Estado e a 13ª 

do País, em virtude da sua localização geográfica estratégica, a qual lhe confere o título de 

maior entroncamento rodoviário do Nordeste (COSTA,  2001).  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2004), a 

população residente em Feira de Santana  é estimada em 511.153 habitantes, sendo 244.079 

do sexo masculino e 267.074 do sexo feminino. A população de mulheres em idade fértil 

corresponde a 180.044. O município foi habilitado para a Gestão Plena do Sistema Municipal 

de Saúde  através da portaria nº 352/ GM de 09 de março de 2004 (BRASIL, 2004b). 

O setor de saúde é constituído por níveis de atenção primária, secundária e terciária. 

As ações de saúde são desenvolvidas por serviços das redes estadual, municipal, filantrópica, 

privadas e conveniadas com o SUS. De acordo com dados da Secretaria de Assistência a 

Saúde (SAS) do MS, no cadastro nacional de estabelecimentos de saúde, consta o registro das 

seguintes unidades prestadoras de serviços pelo SUS assim distribuídas: 36 UBS, 20 clínicas 

especializadas/ ambulatório de especialidade, 4 hospitais especializados, 04 hospitais gerais, 2 

policlínicas, 6 postos de saúde, 1 unidade autorizada, 11 unidades de aperfeiçoamento 

diagnóstico-terapêutico, 1 vigilância sanitária, 1 vigilância epidemiológica (BRASIL, 2004a). 

Dispõe ainda, de 63 equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), distribuídas nas zonas 

rural e urbana. 

No município de Feira de Santana, existem duas unidades hospitalares públicas que 

realizam, em ambulatório, o pré-natal de alto risco. O hospital A é municipal e o hospital B 

pertence à Secretaria Estadual de Saúde (SESAB). Escolhi como locus deste estudo o hospital 

B, em função do mesmo pertencer a rede estadual e, por isso, estar vinculado ao processo de 

capacitação dos profissionais para a redução da mortalidade materna.  

Além disso, é campo de prática das(os) alunas(os) de graduação e pós graduação da 
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UEFS, fator facilitador para a minha aproximação com as gestantes. 

O ambulatório do referido hospital funciona há doze anos, de segunda a sexta-feira, no 

horário das 7:00 às 18:00h  e atende às especialidades de pequena cirurgia, neuropediatria, 

ginecologia, psicologia, ortopedia, proctologia, cirurgia plástica, cardiologia, clínica médica e 

obstetrícia com o pré-natal de alto risco. Conta, também, com residência médica nas áreas de 

ginecologia e obstetrícia, clínica médica e cirurgia geral. 

Segundo a enfermeira do ambulatório, nesse período, era desenvolvido tanto o pré-

natal de baixo, como o de alto risco. Porém, com o processo de municipalização da saúde, 

todas as UBS passaram a atender o pré-natal de baixo risco. Sendo assim, para facilitar e 

melhorar a triagem das gestantes, a partir do mês de abril do ano de 2004, esse ambulatório 

tornou-se unidade de referência para as gestantes consideradas de risco.  

Para a gestante ser cadastrada nesse ambulatório, é necessário um relatório médico ou 

de enfermagem expedido pelas(os) profissionais  que atuam na UBS  ou da residência médica 

do próprio hospital. 

O fluxo de atendimento inicia-se com a entrega desse relatório ao setor de marcação 

de consultas (SAME), que faz o agendamento para os dias de atendimento que são quarta e 

quinta, no horário das 13:30 às 18:00h. Ao fim da consulta, os prontuários são recolhidos pela 

auxiliar de enfermagem e os dados são lançados em livro próprio para registro, contendo o 

nome da gestante, nº do prontuário e idade, para fins de controle do número de atendimento 

mensal. 

Nesses dias, o pré-natal é realizado por residentes de medicina e dois preceptores. O 

quadro de pessoal lotado nesse setor conta com duas enfermeiras, que atuam em turnos 

diferentes, e dezesseis auxiliares de enfermagem que desenvolvem suas atividades conforme 

escalas de serviço mensal e semanal.  

Na escala semanal, há sempre uma auxiliar para dar apoio aos profissionais que 
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atendem nos consultórios de pré-natal de alto risco, realizando, inclusive, antes da consulta 

médica, a mensuração de peso das gestantes. A média de atendimento  por turno  está entre 20 

e 25 gestantes. O referido hospital não dispõe de um programa sistematizado de ações de 

educação em saúde, com envolvimento de uma equipe multidisciplinar.  

Contudo, no que se à refere a participação da enfermeira do turno vespertino, no pré-

natal de alto risco, a mesma, atuando há um ano nesse ambulatório, por compromisso 

profissional, quando tem tempo disponível, realiza, no próprio corredor de espera, algumas 

ações educativas, já que o hospital não disponibiliza tempo e planejamento para essas 

atividades. 

Os temas das sessões são diversos, entre eles hipertensão arterial, diabetes e DST ou 

outros que são solicitados pelas gestantes, com o objetivo de esclarecê-las sobre questões 

específicas da gestação de alto risco. Pelo tempo que passei no ambulatório, percebi que a 

mesma desenvolve muitas atividades administrativas e burocráticas, que poderiam ser 

transferidas para outro setor ou delegadas para outros profissionais.  

O primeiro contato que tive com essa instituição para o desenvolvimento do estudo  

foi o mais harmonioso possível. Após o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UEFS ter 

aprovado o meu projeto, dirigi-me à coordenação de enfermagem e à direção geral do hospital 

B com o ofício da coordenação da pós-graduação da EEUFBA, apresentando-me e solicitando 

liberação desses setores para realizar o referido estudo.  

Nesse mesmo momento, foi aprovada a minha permanência na instituição, ao tempo 

em que recebi da coordenação de recursos humanos um crachá de identificação para ter 

acesso aos diversos setores. Logo no outro dia, fui, muito entusiasmada e feliz, para o 

ambulatório. Lá reencontrei a enfermeira, que de forma detalhada, carinhosa e solícita 

informou sobre o atendimento daquele setor. 

Apesar do meu estado de ânimo, fiquei sensibilizada com a estrutura física dos 
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consultórios onde as gestantes eram atendidas. Estes se consistituiam por uma sala pequena, 

dividida por uma estrutura de madeira revestida com fórmica, onde ficavam dispostos uma 

mesa ginecológica, um armário e uma mesa auxiliar, com duas (dois) profissionais atendendo 

ao mesmo tempo. 

No corredor, várias gestantes aguardavam o atendimento. O calor era intenso, pois o 

sol forte aquecia a parede e as cadeiras, juntas e próximas ao calor, favoreciam a um ambiente 

bastante desconfortável. 

Nesse primeiro momento já me questionava como o processo da humanização da 

assistência, do acolhimento e do aconselhamento dessa gestante acontece, já que o ambiente 

físico parece ser tão inadequado. 

Ainda nesse momento, dirigi-me aos consultórios, apresentei-me as (os) residentes e 

também aos preceptores, informando-lhes sobre o objetivo do meu estudo. Todas(os) foram 

muito acolhedoras(es), e logo estabelecemos um clima agradável e harmonioso. Um dos 

residentes aproximou-se entregando-me um prontuário e apresentando-me  uma gestante 

portadora de DHEG. Naquele momento, iniciaria o teste do meu instrumento de coleta de 

dados. 

Ela recebeu-me com um largo sorriso e disse: Como posso ajudá-la? Neste instante, 

estabeleceu-se entre nós um clima empático e, juntas, fomos procurar um local dentro do 

ambulatório que fosse silencioso e acolhedor. A entrevista foi realizada na sala de palestra do 

banco de leite humano, após a leitura do TCLE. 

Confesso que foi um momento muito especial, diferente e singular. Ficamos uma 

diante da outra. Inicialmente, a comunicação mais forte se deu através do nosso olhar.  

A esse respeito, Carvalho (1987) aponta que a entrevista fenomenológica se dá sob a 

forma de existência, situada no encontro. O encontro existencial não é programado, ele se 

apresenta de maneira imprevisível, ou seja, se configura como um acontecimento, com o qual 
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a(o) pesquisador(a) se defronta e que vai exigir desta(e) um novo posicionamento, já que se 

depara com uma realidade que é estranha à sua pessoa, que tem identidade própria, fazendo, 

então apelo ao descentramento de si mesma(o), indo à compreensão empática desse outro que 

está ali, diante dela(e). 

Naquele instante, também vivenciei uma das perspectivas do fenômeno do temor que 

foi o pavor, que se configura quando “a ameaça é de algo conhecido, que se encontra na 

proximidade e subitamente se concretiza para o ser-no-mundo” (HEIDEGGER  2004a, p. 

197). 

Então, esse momento foi vivenciado e representado pelo meu encontro com a gestante. 

Eu estava ali, diante de uma pessoa que não conhecia e não sabia se este encontro seria 

empático, já que, como Carvalho (1987) aponta, na abordagem fenomenológica, a pessoa tece 

o seu discurso com todos os gestos necessários, acentos e tonalidades, silêncio e reticências. 

Ela não é uma atriz que representa uma personagem no palco, ela vive a sua história e coloca 

o seu passado e o seu futuro no presente. 

Sendo assim, após gravar a entrevista, conforme expresso no TCLE, com o 

consentimento da gestante, ouvimos atentamente a gravação. Logo depois, nos despedimos de 

forma carinhosa com um abraço e ela de forma cordial, disse-me: Se precisar, é só procurar-

me. Desta forma, ao final, mais aliviada, senti que foi possível estabelecer o encontro. 

Nessa mesma sala, fiz a transcrição da fita. Porém, senti que aquela entrevista não me 

permitiu contemplar aspectos importantes das questões existenciais daquela gestante com 

DHEG. 

Foi no encontro com minha orientadora, para avaliar a condução da entrevista e o 

instrumento, que a mesma também percebeu as inadequações metodológicas e, de forma 

segura e pautada na fenomenologia heidggeriana, levou-me à reflexão sobre a entrevista que 

realizei e indicou-me novas leituras. 
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Dias depois, voltei ao ambulatório com um outro olhar e realizei outra entrevista. Esta 

segunda gestante também foi bem acolhedora, e eu já sentia a diferença da entrevista anterior, 

haja vista a realização das leituras recomendadas por minha orientadora.  

Desse momento em diante, senti-me mais segura e todas as outras entrevistas 

transcorreram de forma tranqüila e harmoniosa, apesar do clima de forte emoção que 

permeava o encontro, já que, ao falar sobre a gravidez, a mulher mostrava-se sensível e quase 

sempre chorava ou deixava estampada em sua face sentimentos como tristeza, angústia, 

incerteza,  dentre outros. Com elas, compartilhei as lágrimas e vivenciei estes momentos. E 

sempre que terminavam as entrevistas, sentia a necessidade de esclarecer-lhes sobre algumas 

questões, já que elas faziam vários questionamentos sobre a evolução da gestação com 

DHEG. 
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6 ANÁLISE COMPREENSIVA 

 

6.1 CONSTRUINDO AS UNIDADE DE SIGNIFICAÇÃO 

 

 

A arte de pensar é dada por um modo extraordinário de sentir e 
escutar o silêncio do sentido, no discurso das realizações 
(HEIDEGGER, 2004 a, p. 13).  

 

 

 A análise compreensiva deu-se conforme o referencial de Martin Heidegger, filósofo 

que, segundo Durozoi e Roussel (2002), foi o pensador da questão do Ser. Assim, com 

interesse na busca do significado de risco gestacional para as mulheres portadoras da DHEG, 

o pensar heideggeriano foi o referencial para interpretar compreensivamente os modos de ser 

que fundam a experiência do vivido das mulheres com DHEG. Dessa forma, a análise 

existencial apresentada em Ser e Tempo foi o meu maior suporte para o desvelamento do 

significado de risco gestacional expresso nos depoimentos. 

 Para Trotignon (1965), o pensamento de Heidegger é uma meditação ontológica, ou 

seja, uma reflexão sobre o ser e o sentido do ser.  Nesse sentido, Steiner (1978, p. 40) reitera 

que a filosofia na concepção hideggeriana, “é um pensar que rompe o caminho para, abre a 

perspectiva de [...]”. 

 Steiner (1978) aponta que, para Heidegger, não existem respostas terminais e formais 

para a questão do significado da existência humana, porque, no processo de interrogação e 

resposta, há sempre um renovado diálogo e um contraponto. 

 Para realizar a análise compreensiva, busquei autoras(es) que pudessem me oferecer 

suporte teórico para analisar alguns aspectos das unidades de significação que não foram 

contemplados por Heidegger, como, por exemplo, questões sobre a fé em Deus. 
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 Carvalho (1987) aponta que, para realizar a análise compreensiva, é importante 

perceber o gesto lingüístico e interpretá-lo compreensivamente. Para tanto, a interrogação e a 

palavra deverão ser desdobramentos da existência na fala, um perguntar-se a si mesmo do 

indivíduo e uma possibilidade a mais de ouvir, sem emissão de pontos de vista por parte de 

quem entrevista. É, assim, efetuar a leitura da verdade vivenciada pelo indivíduo, e a verdade 

só pode ser lida através de uma experiência. 

 Confesso que trabalhar com a fenomenologia não foi fácil, e, em alguns momentos 

parecia que o estudo não ia-se finalizar, em função das  minhas incertezas e a insegurança em 

trabalhar pela primeira vez com o método fenomenológico heideggeriano. 

 Mas, com as leituras realizadas e o suporte da orientação, aos poucos foi-se 

consolidando a compreensão do estudo, e após a etapa da coleta de dados, dei prosseguimento 

com a transcrição dos depoimentos. Nessa etapa, tive todo o cuidado em ouvir com detalhes 

cada palavra ou frase pronunciada pela gestante, garantindo assim, a fidedignidade dos 

depoimentos ora gravados e posteriormente transcritos. 

 Após este processo, fiz várias leituras individuais das entrevistas, reportando-me às 

particularidades de cada encontro com aquela pessoa que vivencia a gestação portando a 

DHEG. Naquele momento, vieram-me a mente, as cenas das manifestações de ansiedade e 

emoção, representadas pelo seu sorriso discreto, olhos com lágrimas e expressão de 

preocupação durante o relato singular de cada uma.  

 Foi prazeroso e difícil o espaço de construção das unidades de significação com a 

descoberta, identificação e compreensão dos significados de risco gestacional para as 

gestantes que vivenciavam a gravidez sendo portadoras da doença hipertensiva específica da 

gestação.  

 Para construir as unidades, como estratégia, utilizei lápis de cores que facilitavam 

elaboração de uma legenda que identificava, em cada depoimento, falas convergentes, 
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emoções, sentimentos e preocupação daquela gestante em ter a DHEG e estar sob o risco de 

desenvolver complicações. 

 As unidades de significação conduziram-me ao entendimento dos modos de ser dessa 

mulher a partir da compreensão vaga e mediana que é aquela que emerge dos sujeitos e 

conforme Heidegger (2004a, p. 31),  “é dela que brota a questão explícita do sentido do ser e a 

tendência para o seu conceito”.  

 Sendo assim, foi necessário primeiro compreender, a partir dos depoimentos das 

mulheres, o significado de vivenciar os riscos da gestação com DHEG para que a etapa da 

hermenêutica se desse.  

 

6.2 DA COMPREENSÃO VAGA E MEDIANA À HERMENÊUTICA 

  

 Para Heidegger (2004a, p. 204-207), “na interpretação, a compreensão se torna ela 

mesma e não outra coisa e sempre se funda numa visão prévia que recorta o que foi assumido 

na posição prévia, seguindo uma possibilidade determinada de interpretação”. 

 A esse respeito, Grondim (1999, p.159) refere que a concepção de Heidegger sobre a 

compreensão humana se orienta a partir de uma “pré-compreensão” que emerge da eventual 

situação existencial que demarca o enquadramento temático e o limite de validade de cada 

tentativa de interpretação. 

 Stein (2002) descreve que a hermenêutica é o caminho que conduz a compreensão, e a 

interpretação procura penetrar nos sinais, símbolos, expressões e linguagem para extrair a 

significação, conduzindo assim à compreensão. Neste sentido, compreender e interpretar são 

aspectos que estão interligados e são fundamentais no estabelecimento do processo 

hermenêutico existencial. 

 Considera Stein (2002) que a analítica existencial visa ao desvelamento, ou seja, o 
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descobrimento das estruturas do ser-aí. É transportar-se para dentro de uma outra vida e 

compreender a existência desde as suas primeiras raízes. Então, a fenomenologia não tem a 

função de descrever o que se manifesta, mas desvelar aquilo que por si está oculto. 

 Para adentrar a hermenêutica, apresento as unidades de significação: 

 

A MULHER COM DHEG VIVENCIA A GESTAÇÃO COM  SENTIMENTOS DE 
EXPECTATIVA, INCERTEZA  E INSEGURANÇA 

 

 

Não aconteceu nada com o bebê, só foi comigo né? Pior se tivesse que 
tirar, né? (o bebê) [...]  ele não ia resistir.                           ( Roseânia) 
 

[...] Porque tudo que a gente passa de ruim na gente, passa pro bebê.          
                                                                            (Maria Enilda) 

 

Então, qualquer coisinha diferente, a gente já começa a ficar ansiosa, 
sabendo que pode a qualquer momento ter nenê, né?               
                                                                                                     (Daniela) 
 

Nervoso, muito nervoso [...] ansiedade [...] ansiedade demais [...] na 
expectativa. [...] o que vai acontecer, se vai nascer logo. Se “num 
vai”[...] só pensando no parto. Somente.                                   (Guaciara) 

 

 

 Heidegger (2004a, p.188) refere que pre-sença, como disposição, é, ontologicamente o 

mais conhecido e o mais cotidiano, a saber, o humor. O humor se revela como alguém que 

está e se torna. É nesse “como alguém está” que o humor conduz o ser para o seu “pre”. 

 Na disposição, a pre-sença já se colocou sempre diante de si mesma e já sempre se 

encontrou, não como percepção, mas como um dispor no humor. Assim, já se torna visível 

que a disposição está bem longe da simples constatação de um estado de alma. E possui tão 

pouco o caráter de uma apreensão reflexiva abrangente, mas que toda reflexão imanente só 

pode se deparar com “vivências” (HEIDEGGER, 2004a, p. 191-192). 
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 Ademais, o de-monstrar da constituição ontológico-existencial de toda determinação e 

do conhecimento da disposição do ser no mundo não deve ser confundido com a tentativa de 

abandonar onticamente a ciência do “sentimento”. Segundo Heidegger (2004a, p. 193), os 

fenômenos de há muito conhecidos e onticamente  sempre considerados pela filosofia, têm o 

nome de afetos e sentimentos. Mas é um mérito da pesquisa fenomenológica ter recriado uma 

visão mais livre desses fenômenos. Entre eles, está o fenômeno da disposição no modo 

determinado do temor, que, neste estudo, está representado na referida unidade. 

 Para Heidegger (2004a, p. 195), o fenômeno do “temor” pode ser considerado segundo 

três perspectivas: o que se teme, o temer e pelo que se teme, e a análise se completará com a 

indicação das possíveis modificações do temor e de seus vários momentos estruturais. 

 O que se teme possui caráter de ameaça, o temer libera a ameaça e não se constata o 

mal futuro (malum futurum) para a seguir temer. O temor também não constata primeiro o que 

se aproxima, mas, em sua temeridade, já o descobriu previamente. Assim, os momentos 

constitutivos de todo o fenômeno do temor podem variar. Nessas variações, surgem diferentes 

possibilidades de ser do temer. 

 O referente do “pavor” é de início algo conhecido e familiar; o horror, ao contrário, é 

quando a ameaça possui o caráter de algo totalmente não familiar e, no terror, o que se teme 

pode ocorrer de forma súbita e é desconhecido (HEIDEGGER, 2004 a, p. 197). 

 Observando a distinção que Heidegger faz entre os diferentes momentos contitutivos 

do temor e ao compreendê-lo em suas diferentes variações, percebi que o que se teme e se 

intensifica após o diagnóstico da DHEG é a possibilidade do desenvolvimento de 

complicações que possam levar à morte tanto da gestante, como de seu bebê. 

 Assim, no seu cotidiano, a pre-sença sente-se ameaçada pelos danos que podem vir ao 

seu encontro, como, por exemplo, chegar para uma consulta de rotina e necessitar ficar 

hospitalizada e, assim, se afastar de sua família, do seu lar e de suas atividades profissionais.  
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 Nesse momento, o que caracteriza essa situação é o pavor, porque o que se teme é 

algo conhecido e familiar, ou seja, é saber da possibilidade de ficar internada, ficando afastada 

de suas atividades no cotidiano ou, até mesmo, passar por situações financeiras difíceis, como 

não ter dinheiro para comprar o medicamento prescrito. 

 No que se refere ao modo de temor caracterizado como “horror”, que é quando a 

ameaça possui o caráter de algo totalmente não familiar, como aponta Heidegger (2004a, p. 

197), a mulher expressa seu medo com a pre-ocupação, como, por exemplo, a de ter que usar 

oxigênio inalatório quando for hospitalizada ou ter que se submeter a um parto cirúrgico de 

urgência. 

 No “terror”, segundo Heidegger (2004a, p. 197), o que se teme pode ocorrer de forma 

súbita e é desconhecido. Este momento é representado pela evolução negativa da doença 

quando a gestante pode desencadear um quadro mais grave de DHEG, chegando a 

desenvolver a eclâmpsia, que geralmente pode ser caracterizado como um evento súbito que 

se torna desconhecido pela mulher, podendo levá-la a apresentar convulsões e evoluir para 

coma. 

 Portanto, compreendi que o significado de risco gestacional para a mulher com DHEG 

está fundado na possibilidade de ter tal vivência envolvida pelo temor em suas diferentes 

variações, em que, o pavor, o horror e o terror são representados pelos sentimentos de 

expectativa, incerteza e insegurança quanto a evolução de sua gestação, do parto e 

nascimento, como retratam estas falas: 

 

[...] Então me assustou! Principalmente quando o médico disse que 
corria risco de vida, eu e o bebê. Fiquei muito assustada, porque é um 
problema muito sério.                                                                       ( Alba) 
 

Na hora de ganhar o nenê, de acabar até tendo uma eclâmpsia, ou 
tendo algum outro problema, então... essa é a minha preocupação!   
                                                                                                    (Daniela) 
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Muito difícil, é uma gestação muito difícil, porque eu já tive muitos 
problemas, e as vezes   falta dinheiro prá comprar remédio, as coisas 
[...] as dificuldades da vida, né?                                                 (Francisca) 

 

 

 Sendo assim, considerando que o saber científico sobre a DHEG associa a gestação a 

uma situação de risco, embora a mulher possa não estar apresentando complicações, esta teme 

pelo que pode surgir como ameaça a sua gestação, ao seu parto e ao nascimento do bebê. 

 
 
O PERÍODO GESTACIONAL É PERMEADO PELO MEDO DO RISCO DE 
COMPLICAÇÕES QUE PODEM LEVAR A MORTE  
 

 

[...] Mas eu fico com medo assim [...] Fico com medo da pressão na 
hora (parto) subir muito, e sei lá ter eclâmpsia né? [...] Na hora ou 
então depois [...] o povo fala que ter depois, a mulher morre, né?       
                                                                                                   (Roseânia) 
 

Na hora de ganhar o nenê, de acabar até tendo uma eclâmpsia, ou 
tendo algum outro problema, então essa é a minha 
preocupação.                                                                                (Daniela) 
 

[...] Aí eu fico com medo de ouvir os outros falar [...] que eclâmpsia 
faz isso, faz aquilo.                                                                    (Guaciara) 
 

Eu fiquei com medo de morrer e do meu filho morrer junto, entendeu?        
                                                                                                             (Alba) 
 

Que [..]. a pessoa hipertensa pode ter “pré-eclampse” ou antes ou 
durante o parto, e... tanto pode chegar a ponto da mãe ou da criança 
morrer [...] Então, deixa a gente balançada né? Fico com 
medo.(olhoscomlágrimas).                                                        (Beatriz) 
 

[...] Então, só o medo de morrer mesmo, e a criança nascer doente. 
                                                                                                    (Juciara) 

 

 

 Nessa unidade, apreendi que a mulher com DHEG tem o período gestacional 
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permeado pelo medo do risco de complicações que podem levar à morte, inclusive porque não 

só as (os) profissionais de saúde, como pessoas ligadas à mulher falam sobre as complicações 

e o risco da DHEG. 

Segundo Heidegger (2004b, p. 28-35), no sentido mais amplo, a morte é um fenômeno 

de vida. Deve-se entender a vida como um modo de ser ao qual pertence o ser-no-mundo, e 

sua morte é a possibilidade de poder não mais estar pre-sente. Apresenta-se com a publicidade 

de convivência cotidiana que conhece a morte como uma ocorrência que sempre vem ao 

encontro, ou seja, como “casos de morte”. Esse ou aquele próximo ou distante “morre”. 

A morte vem ao encontro como um acontecimento conhecido, que ocorre dentro de 

um mundo. Mas o discurso pronunciado ou, no mais das vezes, “difuso” sobre a morte diz o 

seguinte: algum dia, por fim, também se morre, mas, de imediato, não se é atingido pela morte 

(HEIDEGGER, 2004b, p. 31). 

Este discurso é próprio do falatório e Heidegger (2004a, p. 227) refere que a expressão 

“falatório” não deve ser tomada aqui em sentido pejorativo. Terminologicamente, significa 

um fenômeno positivo e constitui o modo de ser da compreensão e interpretação da pre-sença 

cotidiana e é a possibilidade de compreender tudo, sem ter-se apropriado previamente da 

coisa. 

O falatório não se restringe apenas à “repetição” oral de falas, porque a fala também se 

alimenta do que se lê (HEIDEGGER, 2004a, p. 228-229). Logo, compreendi que o falatório 

sobre as complicações do risco da DHEG que pode, inclusive, levar a morte está presente na 

vivência dessas mulheres, conforme demonstram os depoimentos abaixo: 

 

[...] O povo fala que depois a mulher morre, né? Aí eu fico com medo 
desse risco.                                                                                  (Roseânia) 
 

[...] Inclusive eu tenho uma tia que teve esse problema de pressão alta 
na gravidez e teve uma crise de “eclampse” aí, eu tenho medo por 
causa disso.                                                                               (Francisca) 
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Assim, ao compartilhar com as gestantes, durante a entrevista, suas vivências, percebi 

que algumas delas são esclarecidas sobre a DHEG. No entanto, esse falar, às vezes, nada mais 

é do que uma repetição que pode também exacerbar o temor da morte.  

 

A RELAÇÃO PROFISSIONAL COM A GESTANTE PORTADORA DE DHEG 
VALORIZA OS ASPECTOS CLÍNICOS, ABORDANDO-OS DE FORMA OBJETIVA 
E IMPESSOAL  
 

 

[...] É só a gente fazer tudo que o médico mandar, né? [...] Aí o 
médico falava: menina, você não chora não, porque senão sua 
pressão vai subir mais ainda. E eu não conseguia me controlar, né?     
                                                                                                     (Roseânia) 
 

[...] Então me assustou, principalmente quando o médico me disse que 
corria risco de vida, eu e o bebê.                                                (Beatriz) 
 

[...] Já tôu seguindo as orientações do médico, tá bem melhor agora.                 
                                                                                                                (Guaciara) 

 

 

Nessa unidade, onde se aborda a relação objetiva e impessoal da(o) profissional de 

saúde com a mulher portadora de DHEG, Martins (2001) expõe  que a(o) profissional de 

saúde que desenvolve atividade assistencial, além das ações e procedimentos técnicos ligados 

a sua área específica, estabelece sempre, com as pessoas que atende, relações interpessoais. 

Seu trabalho, portanto, é de qualidade técnica e qualidade interacional. 

Refere ainda que é de fundamental importância que a(o) profissional de saúde 

incorpore o aprendizado e o aprimoramento dos aspectos interpessoais da tarefa assistencial, 

que desenvolva a sensibilidade para conhecer a realidade da  cliente, ouvir suas queixas e, 

junto com ela, encontrar estratégias que facilitem  a aceitação  e compreensão da doença, 

contribuindo para a adaptação ou modificações que, porventura, tenha que fazer por conta de 

seu problema de saúde. 
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As reflexões sobre a tarefa assistencial conduzem também ao campo ético. A questão 

ética surge quando alguém se preocupa com as conseqüências que sua conduta tem sobre o 

outro e, para que haja preocupação ética é preciso perceber o outro (MARTINS, 2001). 

Foi desvelado, na atitude objetiva e impessoal da(o) profissional de saúde, que as 

mulheres eram abordadas como pessoas que deveriam seguir orientações, ter controle 

emocional e saber dos riscos de vida que corriam. Então, quando perguntado sobre o risco da 

DHEG, respondiam: 

 

 

[...] Eu acho que o risco [...] “Num” tem risco nenhum né? É só a 
gente fazer tudo que o médico mandar, “né”?                           (Roseânia)      
 

[...] Fico nervosa assim [...] pensando [...] Será que vai acontecer 
algum problema na hora do parto?                                         (Francisca) 

 

 

Compreendi que as mulheres não conhecem, de forma clara, o risco de vida por ter a 

DHEG e vivem em constante incerteza, fruto talvez da deficiência na relação 

cliente/profissional que deveria, conforme Capella e Leopardi (1999), levar em conta o ser 

humano em suas dimensões que se constituem de modo indivisível e integrado e não apenas 

considerar o aspecto biológico e a doença.  

Reforçam estas autoras que é necessário ver o ser humano como ele se apresenta, 

através de um contato integral, interessando-se tanto pelo  que a competência técnica 

possibilita, como o que a sensibilidade apreende, porque este ser é histórico, é pensante e traz 

consigo  a concepção de totalidade humana que vai muito além da matéria biológica. 

Oliveira et al. (2003) comungam a idéia de que o modelo médico-clínico deve ser 

somado ao modelo psicológico de atenção à saúde, que focaliza o crescimento e o 

desenvolvimento do ser humano, fazendo com que as(os) profissionais de saúde possam 
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respeitar a subjetividade e singularidade dos seres humanos envolvidos na gestação, no parto 

e no nascimento, buscando, inclusive, compreender a experiência vivida pela mulher. 

Defendem que, na relação sujeito profissional e sujeito cliente, é possível conhecer a 

mulher na sua individualidade singular, favorecendo, dessa forma, o respeito ao momento 

vivenciado por ela, desencadeando a possibilidade dessa mulher  sentir-se mais segura quanto 

à evolução da DHEG e, consequentemente, ter mais tranqüilidade para estabelecer um 

diálogo, já que estar-com pode-se dar não apenas pelos procedimentos técnicos, mas por uma 

conduta de escuta, por um olhar compreensivo, para que a mulher se sinta confortável numa 

relação em que haja valorização dos seus anseios, temores e dúvidas na vivência da gestação 

portando a DHEG. 

Para Heidegger (1981, p. 39-40), o nosso modo de proceder com os entes envolventes 

dentro do mundo é chamado de “cuidar” e, ontologicamente, há uma distinção essencial entre 

o modo indiferente no qual as coisas acontecem juntas, ao acaso e o modo pelo qual os entes 

que são com-os-outros não se interessam por eles. 

Assim, o cuidar em relação aos seus modos, tem dois extremos possíveis: pode-se, por 

assim dizer, tomar “conta” do outro, ou colocar-se em sua posição de cuidar; pode-se “saltar 

sobre o outro”.  

Esse modo de cuidar em que se “salta sobre o outro”, é o que assume o encargo que é 

do outro de cuidar de si mesmo. O outro é lançado fora de seu próprio lugar. Em tal 

solicitude, o outro pode tornar-se alguém que é dominado e dependente, mesmo que essa 

dominação seja por ele tácita, ou permaneça oculta. 

Esse modo de solicitude, que consiste em “saltar sobre o outro” e em tomar conta dele 

e por ele, é um vasto âmbito determinativo de ser-com-os-outros e, em geral, pertence ao 

nosso cuidar dos entes-envolventes. 

Em contraste a este modo, Heidegger (1981, p. 41) refere que há um outro modo de 
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solicitude, que não consiste em “saltar sobre o outro, mas em se antecipar a ele em sua 

existencial possibilidade-para-ser”. Um modo em que não se protege o outro, mas em que, 

antes disso, faz-se com que ele se volte para si mesmo autenticamente.  

Este modo pertence essencialmente ao “autêntico” cuidar – isto é, para com a 

existência do outro e não para um “o quê” ele cuida, ele salva o outro para torná-lo 

transparente a si mesmo em seu cuidar, para torná-lo livre para si. 

Coerente com essas idéias, este estudo revela que devemos evoluir para um cuidado 

autêntico com a mulher com DHEG, levando-a à possibilidade-para-ser, ou seja, chegar a 

compreensão de que a relação entre profissional de saúde e cliente deve levar a mulher a ser 

condutora de sua vida e sua saúde.  

 

A MATERNIDADE É VIVIDA PELA GESTANTE COMO ALGO IMPORTANTE E 
POSITIVO, APESAR DA DHEG, POIS, NA FÉ EM DEUS, SURGE A 
POSSIBILIDADE DE TER UM PARTO E NASCIMENTO SEM COMPLICAÇÕES 
 

 

Eu achei boa e ao mesmo tempo difícil também né? Porque logo no 
início, já teve este problema de pressão alta, né?                  
                                                                                                  (Roseânia) 
 

[...] O nenê assim [...] se desenvolvendo, né? Mãe? Aquela coisa 
assim né? Vou ser mãe!                                                           (Daniela) 
 

Agora já está tudo controlado, né? Graças a Deus está tudo bem, e 
com o bebê não teve nada [...] Graças a Deus [...]                (Roseânia) 
 

[...] A gente se encostar assim...[...] numa cama, num sofá assim... 
num cantinho da casa ou do quintal e procura buscar Deus, né?   
                                                                                            (Maria Enilda) 

 

 

Nessa unidade, ficou desvelado que a mulher, apesar de ser portadora da DHEG, 

vivencia a gestação como algo importante e positivo, porque deposita em Deus a fé e a 
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esperança de um parto e nascimento sem complicações.  

A propósito, Goldstein (1993, p. 83) coloca que o desenvolvimento do adulto e sua 

religiosidade é uma questão de “fé”, e esta está ligada à vida do homem, independente da 

raça, cultura ou tempo histórico. 

Este autor reforça que as explicações para o aumento da religiosidade na vida adulta 

podem ser várias, mas aponta que existem três fontes principais que se referem: à teoria sobre 

o desenvolvimento psicológico do adulto, a teoria sobre o desenvolvimento da religiosidade e 

a teoria do stress. 

Considerei conveniente relatar mais sobre a teoria do stress e coping, porque a mulher 

com DHEG desenvolve, durante a gestação, situações de angústia, nervosismo e stress. 

Coping, conforme Goldstein (1993), é definido como esforços comportamentais e cognitivos 

que mudam constantemente para controlar demandas internas e externas, específicas, que são 

avaliadas como sobrecargas ou excesso aos recursos do indivíduo. 

Goldstein (1993) aponta que um evento estressor é um estímulo para uma avaliação 

cognitiva da situação, levando a um comportamento de coping focalizado no problema ou na 

emoção. A avaliação é baseada em motivações que incluem crenças, objetivos e valores. Diz 

que, quando o comportamento de coping é focalizado no problema, sua meta é alterar o 

evento provocador do stress e é chamado de coping instrumental. Quando o comportamento é 

focalizado na emoção, sua meta é controlar as respostas emocionais ao evento e é então do 

tipo paliativo. 

Os comportamentos religiosos são melhor categorizados como coping paliativo, no 

sentido de ter um impacto regularizador sobre as respostas emocionais do evento estressor e 

não em alterar as circunstâncias em si mesmas. Essa situação, explica o aumento da 

religiosidade e do comportamento religioso entre adultos. 

Deste modo, a fala desta depoente aponta para um comportamento de coping do tipo 
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paliativo, quando a mesma focaliza em suas emoções o domínio  da situação, ou seja, ao parar 

de chorar, ela pensa que a DHEG pode ficar sob controle e ela pode vivenciar esta gestação 

com mais tranqüilidade.  

 

 

Às vezes, me emociono, choro [...] choro feito uma boba, mas depois 
eu me controlo. Sinto dor de cabeça! Deve ser por causa da pressão, 
né?                                                                                        (Francisca) 

 

 

No que se refere ao coping do tipo instrumental, percebi que a mulher, ao focalizar o 

evento da DHEG, acredita que, logo após o nascimento do bebê, sua saúde voltará ao 

equilíbrio, conforme esta a seguir: 

 

 

[...] Eu sei que depois que tiver o nenê, com fé em Deus vai ficar tudo 
em paz.                                                                                         (Daniela) 

 

 

Considerando esse contexto, Goldstein e Neri (1993) fazem alusão à psicologia social 

que tem demonstrado que a religiosidade é um conceito multidimensional, que envolve 

crenças, atitudes, valores e atividades que podem propiciar um senso de significado e de 

entendimento do indivíduo, o qual deve melhorar a sensação subjetiva e de bem estar com a 

vida. 

Segundo Fromm (1976), a fé pode ser uma crença em certas idéias, porém, se refere 

mais a uma orientação íntima, uma atitude, e a pessoa pode estar em fé consigo mesmo ou 

para com os outros, e a pessoa religiosa pode estar em fé para com Deus, como refere esta 

depoente: 
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[...] Então, peço a Deus direto que nasça com saúde, apesar de estar 
com esses problemas. Só!                                                         (Juciara) 

 

 

Porém, Bello (2000) refere que a insegurança e, portanto, a necessidade de proteção, 

nessa circunstância, são os motivos freqüentemente aduzidos para justificar o fato de as 

mulheres recorrerem à divindade, e esta atitude pode também ser vista pelo ângulo da 

subalternidade em que as mulheres viveram durante muitos séculos, dados as desigualdades 

de gênero tão fortes em nossa sociedade. 

Esta autora, fazendo alusão à religião e à filosofia, refere que, para Husserl, a filosofia 

deve ser considerada o caminho ateu da pesquisa, apontando que, do ponto de vista teórico, há 

separação entre religião e filosofia, apesar da questão religiosa ser uma dimensão final e ser 

uma relação atormentada, porque, em quase todas as culturas, a compreensão da origem do 

ser humano foi entendida com uma visão dualista entre alma e corpo, em cuja concepção uma 

parte foi sempre considerada  de alguma forma duradoura  e outra  perecível. 

Para a fenomenóloga Stein (2000, p. 229), a questão da doutrina da fé e da filosofia 

está relacionada a opinião de que a filosofia é: 

 

 

[...] o lugar da reflexão humana onde estão harmonizadas 
investigações e experiências diferentes: é o lugar em que se estabelece 
uma continuidade entre a experiência religiosa, a sistematização 
teórica, ou seja, a teologia, e a pesquisa confiada às capacidades 
intelectuais humanas [...]. 

 

 

Tal percepção traz ótimos resultados para alguns domínios do saber e permite à mente 

humana exercitar as suas potencialidades de forma autônoma, pois ela deseja acrescentar que 

o conteúdo da fé amplia os horizontes. 
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Stein (2000, p. 231) ressalta ainda a importância entre a experiência religiosa e a 

pesquisa teológica, mas, ao mesmo tempo, indica que a pesquisa filosófica mantém, na sua 

perspectiva, um procedimento predominantemente fenomenológico e um duplo sentido: 

 

 

Em primeiro lugar, como descrição daqueles aspectos da realidade que 
são acessíveis à investigação humana, como, por exemplo, a 
investigação em torno do eu e da intersubjetividade, efetivada sempre 
com atitude essencialmente descritiva, e em segundo lugar, como 
disponibilidade para captar experiências e contéudos culturais 
diferentes que precisam ser avaliados e compreendidos, sem contudo, 
serem eliminados de modo preconceituoso. 

 

 

Assim, na construção deste estudo, buscando apreender o significado de risco 

gestacional para as mulheres com DHEG, a fenomenologia ofereceu-me o sustentáculo para 

compreender que, na hermenêutica, é possível associar vários saberes para apreensão do 

objeto de estudo, valorizando todas as situações vivenciadas pelas gestantes com DHEG que 

emergiram das falas destas depoentes, inclusive a questão da fé. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Iniciei este estudo com um olhar atentivo para a mulher que porta a doença 

hipertensiva da gestação, na tentativa de compreender o significado de risco gestacional na 

ótica dessas mulheres. 

 Nessa perspectiva, retornei freqüentemente às minhas inquietações do cotidiano 

profissional no atendimento às mulheres no pré-natal, já citadas no início deste estudo. Eu 

desejava apreender como se dava a compreensão do risco gestacional para as gestantes em de 

pré-natal de alto risco com o diagnóstico de DHEG, já que os estudos científicos traziam um 

final doloroso, porque não dizer de morte tanto para a gestante, quanto para o seu bebê, caso a 

gestação não fosse avaliada e conduzida adequadamente. 

 Dessa forma, a fenomenologia, reforçando o meu olhar atentivo, propiciou-me a 

compreensão de que, o significado de risco gestacional vivenciado por essas mulheres estava 

associado ao temor de complicações da doença, bem como da morte. 

 Assim, consoante também com o referencial teórico de Martin Heidegger, através da 

hermenêutica, houve o desvelamento de uma vivência determinada pelo temor, em que o 

pavor se expressou pelo medo da possibilidade de ficar internada e ser afastada de suas 

atividades   cotidianas, nos papéis de mãe, mulher, profissional, bem como passar por situação 

financeira difícil, impedindo, inclusive em algum momento, não poder adquirir os 

medicamentos para o controle da patologia. 

 Na situação de horror, ficou desvelado que a mulher teme, além de ficar hospitalizada, 

ser submetida a procedimentos invasivos, como o parto cirúrgico. E no terror, a mulher 

expressou o seu medo de complicações mais graves da DHEG, como evoluir com convulsões 

e coma, podendo até chegar à morte. 

 Ficou evidente ainda que a relação profissional estabelecida com essa mulher se dá de 
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forma impessoal, objetiva e inautêntica, o que a deixa com sentimentos de incerteza e 

insegurança sobre o futuro de sua gestação, parto e nascimento do bebê. 

Dessa forma, parece-me apropriado, que as(os) profissionais que atuam no ambulatório de 

pré-natal de alto risco dirijam seus olhares para uma compreensão distinta sobre uma 

assistência eficaz, porque, ao assumir uma conduta profissional baseada na relação sujeito 

profissional/sujeito cliente, há de se considerar a fala e a participação da mulher no seu cuidar, 

na expressão de suas experiências de vida, seus medos, seus conflitos e seus desejos. 

 Esse tipo de relação revela um saber da mulher e essa atitude de escuta por parte da(o) 

profissional  favorece o encontro cliente/profissional no âmbito singular da assistência à saúde 

dessa mulher que está portando a DHEG, já que, conforme Simões (1998, p. 107) ambos, 

enquanto pre-senças têm a “compreensão como possibilidade em sua existência”. 

 Nesse contexto, surge a necessidade de que nós, profissionais que atuamos na área de 

atenção à saúde da mulher, seja no pré-natal de baixo ou de alto risco, repensemos nosso 

modo profissional de ser-com, buscando assumir um poder-ser autêntico nas oportunidades 

que a assistência à saúde nos oferece.  

 Para Simões, (1998, p. 109) as possibilidades de expressões próprias da mulher não 

são valorizadas pelas (os) profissionais da área de saúde, pois, a mulher, embora se mostre 

como sujeito, é considerada como um ente-cliente, como “cada uma é como a outra” no qual, 

seu modo de ser é dissolvido nos outros e, com isso, a possibilidade de diferença  desaparece. 

  Heidegger (1981) aponta que, na cotidianidade, encontramos-nos na maioria das 

vezes, nos modos de ser da inautencidade, sendo-nos necessário, quase que como um desafio 

constante, estabelecermos uma relação autêntica com o outro, oferecendo-lhe a liberdade de 

também decidir sobre sua vida, sua terapêutica e suas necessidades físico-espirituais. 

 Este estudo desvelou que a vivência dessa mulher está vinculada a crenças e valores 

religiosos, tendo as mesmas, referenciado que a fé em Deus, dentre outras coisas, seria capaz 
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fortalecê-las para o desenvolvimento de uma gestação, um parto e nascimento tranqüilos.  

 Estas mulheres sentem que há algo maior, que rege o universo, e terá por ela a 

benevolência, ajudando-a a superar essa fase difícil da vida. Acreditam na vontade de Deus 

em ajudá-las a superar as dificuldades e o temor. Essa percepção tem embasamento teórico 

quando Goldstein (1993, p. 83) diz que a religiosidade é uma questão de fé: 

 

 

A religiosidade é definida como crenças, valores pessoais pertinentes 
aquilo que é sobrenatural, misterioso e reverenciado, aquilo que 
transcende a situação imediata, que diz respeito às razões e objetivos 
finais do homem no universo, e está ligada a vida do homem, 
independente da raça, cultura ou tempo histórico.  

 

 

 Sendo assim, acreditando em Deus, elas vão passando por essa etapa de vida marcada 

por vivências temerosas, já que, ser-no-mundo, portando a DHEG às vezes representa existir 

sentenciada pelos limites da alimentação, do esforço físico, do uso de medicamentos e das 

decisões sobre sua saúde que, na maioria das vezes, são tomadas apenas pelas(os) 

profissionais. 

 E, nesse sentido, conforme Boff (1999, p. 90) diz, é necessário repensar o “cuidado” e 

a escuta dessas mulheres, porque: “as palavras estão grávidas de significados existenciais”: 

 

 

Nas palavras os seres humanos acumularam infindáveis experiências 
positivas e negativas, experiência de busca, de encontro, de certeza, de 
perplexidade e de mergulho no ser. 

 

 

Torna-se importante, assim, que nós, profissionais de saúde, possamos apreender as 

palavras, sua riqueza escondida, porque elas nascem dentro de um nincho de sentido 
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originário e a partir daí se desdobram outras significações afins (BOFF, 1999). 

Então, Boff (1999, p. 89-90), citando Heidegger diz: 

 

 

O cuidado é uma constituição ontológica sempre subjacente a tudo 
que o ser humano empreende, projeta e faz [...] Sinaliza que o cuidado 
é o fundamento para qualquer interpretação do ser humano[...] Se não 
nos basearmos no cuidado, não lograremos compreender o ser 
humano. 

 

 

 Nesse sentido, este estudo tornou-se pertinente, porque não revela somente a vivência 

da mulher portando a DHEG, mas, nos conduz a uma reflexão do quanto necessitamos 

repensar a nossa conduta profissional, bem como retornarmos às origens do cuidado ao outro, 

especialmente à mulher. 

 Diante dessa consideração, este estudo tem a possibilidade de ser um subsídio para 

repensarmos a nossa prática assistencial às gestantes de alto risco que portam a DHEG, com 

base na abordagem fenomenológica heideggeriana. 

 Aponta, também, para a possível incorporação dos resultados nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão dos cursos de graduação em enfermagem, já que esta profissão, tendo 

como seu objeto de trabalho o cuidado, poderá, a partir do referencial teórico heideggeriano, 

adotar uma postura com base na soma dos modelos médico-clínico com o psicológico, em 

que, o seu eixo assistencial possa estar vinculado à escuta, à valorização do outro como ser 

único e singular, que, além da estrutura física e biológica, tem um pensar, um viver, e um 

sofrer, por estar grávida, por ser mulher e neste momento estar doente. 
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APÊNDICE - A 
 
                        UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
                        ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 
 
Título do projeto:  
 
Compreendendo a mulher com doença hipertensiva específica da gestação: uma abordagem 
fenomenológica. 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

O objetivo deste estudo é compreender o significado de risco gestacional para mulheres em 
pré-natal de alto risco num hospital público do município de Feira de Santana-Ba, com 
diagnóstico de Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG). Justifica-se sua 
realização pela alta ocorrência desta doença em nosso meio. O procedimento a ser utilizado 
para coleta de dados será a entrevista, com utilização de um formulário previamente 
elaborado contendo itens sobre os dados de identificação, condições sócio-econômicas e 
história anterior de problemas com a gestação e o parto. A coleta dos depoimentos será 
realizada na própria unidade hospitalar ou no domicílio da gestante, conforme decisão da 
mesma. Os possíveis benefícios deste estudo, serão a possibilidade da melhora do 
atendimento às gestantes de alto-risco, assim como a redução da mortalidade materna neste 
município. O acompanhamento e assistência à gestante inclusa neste estudo, permanecerá no 
ambulatório onde a mesma é cadastrada e atendida pelos profissionais da referida unidade 
hospitalar – local de realização da pesquisa. 
Durante a realização do estudo, fica garantida a liberdade da gestante em recusar a participar 
ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que haja nenhuma 
penalização ou prejuízo ao seu cuidado. Informo, que será utilizado, para complementar a 
entrevista, um gravador portátil, afim de assegurar a integridade das falas.  O conteúdo 
gravado e transcrito será apresentado novamente à gestante para que a mesma assine a 
transcrição, ficando livre inclusive, para retirar ou acrescentar informações pertinentes as 
questões norteadoras do estudo. Serão respeitados o sigilo e as informações confidenciais. Ao 
término da pesquisa as fitas gravadas ficarão sob a guarda da pesquisadora, sendo arquivadas 
juntamente com o relatório final da pesquisa. Este TCLE, elaborado duas vias, contém o 
endereço e telefone da pesquisadora, para que, se necessário, as gestantes possam entrar em 
contato. Uma cópia ficará com a pesquisadora e a outra com a gestante, sujeito da pesquisa. 
 
Feira de Santana ______/______/______ 
_________________________________ 
Rita de Cássia Rocha Moreira  
Profª da Universidade Estadual de Feira de Santana -  UEFS 
Mestranda do Programa de Pós graduação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal 
da Bahia - EEUFBa - Pesquisadora responsável     
End: Rua Guaimbé nº 40 Jõao Paulo II      
Feira de Santana, - Ba CEP: 44034110 
Telefone: (75) 224-2190 
____________________________________ 
Assinatura da Entrevistada 
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APÊNDICE -B 

                  UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
                  ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 
 
Título do projeto  
 
Compreendendo a mulher com doença hipertensiva específica da gestação: uma abordagem 
fenomenológica 
 
Objetivo 
 
Compreender o significado de risco gestacional para as mulheres em de pré-natal de  alto 
risco com diagnóstico de  doença hipertensiva  específica da gestação.                
 
 Roteiro de entrevista 

I. IDENTIFICAÇÃO:    
Nome (iniciais) __________________________     Idade:____________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
Ponto de referência:___________________________________________________________ 
Telefone: (residencial)______________________(Comercial)_________________________ 
 
II: DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS: 
Grau de instrução:_________ completo ( ) incompleto ( ) Profissão/ocupação: ____________ 
 Renda: (pessoal) ________(Familiar):__________ Total:_______ Situação conjugal: ______ 

III. DADOS GINECO-OBSTÉTRICOS: 

Número de gestações: ______Número de partos: ______ Aborto: Espontâneo( ) provocado( ) 

Número de filhos vivos: _______ Idade:_____________________co-habitam: sim ( ) não ( ) 

Gestação atual: Idade gestacional: _______Data provável do parto: ___________ 

Dados do prontuário significativos para DHEG:_____________________________________ 

IV: QUESTÕES NORTEADORAS: 

1.Como está sendo para a Sr.ª a gestação atual? 

2.Para a Sr.ª, como é estar gestante? e quanto ao seu estado físico? e o emocional? 

3.Fale-me quanto ao risco da Doença Hipertensiva Específica da Gestação. 
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APÊNDICE-C 
 

 
 
                                     

 

 

 

 

Roseânia, como está sendo para a Sr.ª a gestação atual? 

Eu achei boa e ao mesmo tempo difícil também, né? Porque, logo no início, já teve este 

problema da pressão alta, né? Mas... está dando para levar. Agora está tudo controlado, né? 

Graças a Deus está tudo bem, e com o bebê não teve nada. Graças a Deus...   E tá boa por 

enquanto... tá boa... 

Como é “está dando para levar”?  

Porque está tudo bem, né. Não aconteceu nada com o bebê, só foi comigo, né?. Pior se tivesse 

que tirar, né? Eu estava com seis meses e tivesse que tirar na hora, né? com seis meses (o 

bebê), ele não ia resistir, então tá boa. Tá dando para levar até agora 

Para a Sr.ª, como é estar gestante? E quanto ao seu estado físico? E o emocional? 

Para mim, não mudou muito não, continua quase a mesma coisa, é... assim...a gente fica mais 

sensível assim. né? Quando.... está gestante. Qualquer bobagem chora. No dia mesmo que eu 

fiquei internada, eu chorei tanto... Aí o médico falava: Menina, você não chora não, porque 

senão sua pressão vai subir mais ainda. E eu não conseguia me controlar, né? E eu acho que é 

da gravidez mesmo-né?- a gente fica sensível, mas para mim não mudou muito não. 

Fale-me quanto ao risco da DHEG. 

(...) momento de silêncio... Eu acho que o risco... num tem risco nenhum, né? É só a gente 

fazer tudo que o médico mandar, né? Eu acho que não corre muito risco... Mas eu fico com 

medo assim de ter risco na hora do parto, eu fico com medo da pressão na hora subir muito, e 

Depoente nº 1                                                                                          Data: 05/08/2004 
 
Local da entrevista: Sala de palestra do Banco de Leite Humano do Hospital -B 
Dados pessoais:  R.J.A, 27anos, 2º grau completo, auxiliar de depósito, situação 
conjugal: estável. 
Dados gineco-obstéticos: Tercigesta, nulípara, 2 abortos, provocado (1) espontâneo (1). 
Idade gestacional de 28 semanas. Data Provável do Parto (DPP) 22/10/2004. 
Dados relacionados a DHEG: Já foi cadastrada no ambulatório com confirmação da 
suspeita diagnóstica em 05/08/2004. 
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sei lá, ter eclâmpsia, né? Na hora ou então depois... também eu penso muito nisso, de depois 

ter eclâmpsia, porque enquanto for, se for antes, dá para salvar né? o bebê. Mas dá prá  me 

salvar, né? Mas... se for depois?... O povo fala que ter depois, a mulher morre, né? Aí eu fico 

com medo desse risco, mas a gente entrega na mão de Deus, que seja feita a vontade dele. 

Como é esta expressão de medo que você sente? 

Então... eu fico com medo na hora, né? (parto) Só na hora, porque agora não! Não tenho medo 

nenhum. 

O que você acha que pode acontecer na hora do parto?  

Eu ficar nervosa demais, minha pressão subir. Eu acho que... o medo.... o meu medo é esse, só 

na hora. 
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Bom, Daniela, você é a segunda pessoa a colaborar com este estudo. Vou fazer as 

perguntas conforme a gente leu no termo de consentimento. Como está sendo a gestação 

atual? 

Normal, apesar de todos os problemas, mas... nada que possa dizer assim: não vou engravidar 

mais por causa disso, normal. Dá prá levar normal, normalmente como uma gestação 

qualquer, controlando... todos os problemas, acho que normal. 

 Que problemas que você tem tido na gestação? 

(...) momento de silêncio... Hipertensão e cálculo renal 

 hipertensão e cálculo renal... 

 Daniela, você falou que estava dando para levar. Como é este “estar dando para levar” 

essa gestação? 

Olha só! É devido ao cálculo renal, aí, eu sinto muita dor, entendeu? Então as dores, eu... dá 

para poder dar uma controlada com medicação. Só que aí... a medida que o nenê vai 

crescendo, vai aumentando mais ainda e fica mais difícil. Só que, independente disso, eu acho 

que, só pelo momento, acho que vale a pena. Acho que é o máximo... o mínimo do mínimo 

que eu posso fazer por ele. 

Daniela, como é, estar gestante? 

É maravilhoso!  

E seu lado emocional? Seu lado físico? 

Depoente nº 2                                                                                      Data: 11/08/2004 

Local da entrevista: Sala de palestra do Banco de Leite Humano do Hospital -B 

Dados Pessoais:  D.V.B.B, 21 anos, 2º grau completo, esteticista, situação conjugal: 
estável.  
Dados gineco-obstétricos: Tercigesta, nulípara, 2 abortos, provocado (1) espontâneo 
(1). Idade gestacional de 32 semanas. Data Provável do Parto (DPP) 15/09/2004. 
Dados relacionados a DHEG: Suspeita diagnóstica em 17/06/2004.  
                                                   Diagnóstico conclusivo em 01/07/2004.  
 



114 

Apesar de tudo, é como eu lhe disse antes, apesar de tudo, vale a pena, é...é... eu acho que a 

gente passa por cima disso por amor mesmo, com maior prazer do mundo mesmo... Ser mãe 

mesmo! Desde o primeiro momento que você sabe ali que cê tá grávida, apesar de todos os 

problemas, e olhe que eu não tive não foi poucos... porque, olhe, no decorrer disso ai, eu já 

fiquei internada já aqui, várias vezes, então, e além de tudo isso, problema de pegar veia, de 

tomar medicação em veia, ter que sair de noite prá poder vim para o hospital, mas, apesar de 

tudo isso, só você saber que tem uma pessoinha alí, dependendo de você, acho que é 

maravilhoso. 

Eu queria que você falasse um pouco sobre a doença hipertensiva específica da gestação, 

já que você está vivenciando este momento. 

Olha só, a hipertensão na realidade é..., prá mim, não está fazendo muita diferença, porque eu 

estou tomando a medicação, tô controlando bem ela, não tá fazendo muita diferença. Agora... 

a gente sente dores de cabeça, sente tontura, entendeu? A gente sente aquele mal-estar quando 

a pressão aumenta um pouco, mas, nada que seja diferente de até mesmo você não estando 

grávida. Então, os sintomas que a gente sabe que pessoas, estando ou não estando grávida, 

vão sentir. Então, isso eu tenho muita consciência disso, até mesmo pela minha família, toda 

tem um histórico hipertensivo, então eu não me preocupo muito com este lado. Eu me 

preocupo mais quando sentia dores, mais dor de cabeça, era tontura, mas, graças a Deus, hoje! 

Tô bem. Hipertensão não é... o meu problema hoje na gravidez, graças a Deus tá controlado. 

Sobre o risco da doença hipertensiva, o que você sabe, o que você acha sobre isso? Sobre 

o risco de estar com doença hipertensiva? 

O que eu sei disso é o seguinte: Eu sei que eu não tinha essa hipertensão, entendeu? Minha 

pressão sempre foi baixa, minha pressão sempre foi 11por 6,  11 por 7, no máximo é que 

subia isso aí. Então, no caso quando ela aumenta muito, ela tava até indo por 13 por 9, eu tô 

sentindo já, alguma diferença. Então eu sei o seguinte, eu sei que depois que eu ganhar nenê, 
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eu sei que ela não vai ficar, entendeu? Até mesmo pelo meu histórico, eu nunca tive pressão 

alta, eu não já vinha com o histórico de ter uma pressão alta, eu sempre tive uma pressão 

baixa, pelo contrário, então eu sei que isso é totalmente decorrente da gravidez, da gestação, 

eu sei que depois que tiver o nenê, com fé em Deus vai ficar tudo em paz. 

Ser hipertensa para você é um risco? Que é que  você compreende como risco? 

Eu acho assim, eu, todas as vezes quando eu tenho uma dor forte, a minha pressão sobe muito, 

né? E sobe. Sobe mesmo para poder me deixar zonza né? Aí, eu fico pensando, a minha 

preocupação maior é o seguinte: é  se eu vou suportar, tendo a dor do parto, entendeu? Se eu, 

eu tendo a dor é se eu vou suportar? A pressão vai ficar ainda baixa? Entendeu? Então, isso aí, 

eu pelo menos ainda não estou informada disso, vou procurar me informar, mas eu... eu queria 

saber o seguinte: se não seria melhor fazer uma cesariana..., num caso desse... do que esperar 

para ter normal? Porque o pico de... de... de... o meu pico de... de... pressão alta, é justamente 

quando eu tô sentindo dor. Quando eu tô sentindo dor no cálculo renal, entendeu? Quando eu 

começo a ficar nervosa, ela aumenta, então o parto em si, a forma como a gente vem se 

preparando para poder ter o nenê, então qualquer coisinha diferente, a gente já começa a ficar 

ansiosa, sabendo que pode a qualquer momento ter nenê, né? Então, isso aí faz a pressão 

aumentar, então, se isso não é um risco, entendeu? Na hora de ganhar nenê, de acabar até 

tendo uma eclâmpsia, ou tendo algum outro problema, então essa é a minha preocupação. 
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D. Maria Enilda, como está sendo a gestação atual? 

Meio cansada, né? Porque, cada dia que passa, vai ficando assim meio difícil, a pressão sobe, 

as vezes... dia tô bem, dia tô meio cansada. 

Como é esse difícil para a senhora? 

Assim, o bem-estar, assim... fico nervosa, muito nervosa, uma ansiedade muito grande. Tem 

dia que eu tô bem, mas tem dia que eu, assim... Dá vontade de sair, fico muito estressada. 

Muito, muito, muito mesmo. 

Como a senhora acha que fica nervosa? Ansiosa?  

Não sei, deve ser conseqüência da gravidez, né? 

Como é para a senhora estar gestante? Seu lado físico e emocional? 

É muito delicado (risos)... muito delicado. Tem dia que a gente fica bem assim, de bem com a 

vida. Mas, tem dia que vem assim muita tristeza. Outro dia vem alegria, outro dia vem muita 

coisa, né? Diante da gravidez. Conforto, é que às vezes a gente vê assim, o nenê assim... se 

desenvolvendo, né? Sabe assim? Mãe? Aquela coisa assim, né? Vou ser mãe, aí muda a mente 

da gente. Assim, aquela coisa assim positiva, né? Porque a gente tem que buscar muita coisa 

positiva prá gente e prá o nenê, o feto, né? E aí... tem que levar o dia-dia. 

Como é estar sendo delicado? E esse “levar o dia-dia”, como é?  

Depoente nº 3                                                                                    Data: 11/08/2004 

Local da entrevista: Sala de palestra do Banco de Leite Humano do Hospital -B 

Dados Pessoais:  M.E.S.M, 38 anos, 1º grau incompleto, do lar, situação conjugal:  
estável.  
Dados gineco-obstétricos: Multigesta (4 gestações), primípara, 2 abortos espontâneos.  
1 filho vivo  (2a e 10m). Idade gestacional de 32 semanas. Data Provável do Parto (DPP) 
15/09/2004. 
Dados relacionados a DHEG: Já foi cadastrada no ambulatório com confirmação da 
suspeita diagnóstica em 21/07/2004. 
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Delicado, as vezes, a gente assim, muito aborrecida espera assim, um carinho assim do 

marido, do filho, do amigo, isso leva muito assim o bem-estar. Mas, quando a gente às vezes 

tem “probrema”. Que vê os probremas, né? Aí a gente fica muito delicada. É onde a gente 

precisa de... de alguém que esteja do lado da gente para tirar aquela auto-estima, aquela coisa 

ruim, e dá auto-estima a gente, né? E aí a gente procura acomodar um pouquinho, e vai 

levando o dia-dia. 

 Fale um pouco sobre este acomodar um pouquinho... 

...(Risos). Acomodar é a gente se encostar assim, digo assim... numa cama, num sofá, assim 

num cantinho da casa ou no quintal e procurar buscar Deus, né? Porque às vezes, tem hora 

que a gente fica muito irritada, e tem que buscar Deus, né? Aí é onde a gente se acomoda 

aquele pouquinho. Busca fé, e aí ele vai e consola... sabe que é?... 

Bom, então queria que a senhora me falasse um pouco sobre o risco de estar com a 

doença hipertensiva específica da gravidez. 

Bom, segundo os médicos, eles fala que tem que ter muito cuidado com alimentação no.. no... 

principalmente o sal, né? Que a gente não deve ingerir muito, e ter cuidado assim... na.. no... 

comer. Não pode encher muito, tem que ter assim, nas normas,  não comer muita gordura, 

essas coisas. E daí, a gente vai levando devagarinho. 

 Me fala como é esse “levando devagarinho”. 

... (risos)... Talvez seja um hábito né? Da gente falar. Não é eu assim.... num sei nem te 

explicar bem, mas um...um falar. Às vezes a gente tem o hábito, e fala...Que deveria ter assim 

um...uma... outra palavra para falar, mas aí não sei buscar e deixo devagarinho, entendeu? 

 A senhora acha que tem algum risco ter doença hipertensiva específica da gravidez? 

Tem, né? Porque, segundo os médicos aí, vem.... Pode ter aquele probrema da...da.... como é 

que fala? Se dá o nome duma doença, né? (eclâmpsia) eclampse né? Quanto mais ela, a 

pressão subir, a tendência é de ter ela, né? E daí é que vem o risco da gravidez né? A gente 
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tem sempre buscado... Eu mesmo, por exemplo, tenho buscado... Quanto sinto que eu tô com 

ela alta, eu tomo medicamento que eles (médicos) passaram. Tomo três vezes ao dia, quatro 

vezes, o Aldomet,  né? E eu tento sempre não deixar ela subir, porque fica assim: Aquele tipo 

de loucura na... na... mente. Quando ela começa a subir a gente fica assim... Prá fazer besteira 

é...é... questão de minuto, ou a criança fica muito incomodada dentro da barriga também, 

porque tudo que a gente passa de ruim na gente passa pró bebê. 
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Boa tarde, Guaciara, como está sendo a gestação atual? 

A atual está sendo um pouquinho complicada, né? (...) risos... Me deu um pouquinho de 

medo. Mas... agora já relaxei mais, já tô seguindo as orientações do médico. Tá bem melhor 

agora. 

Como complicada, e como é esse medo que você sentiu? 

Ah, o medo é de falar de eclâmpsia, essas coisas.... Mas depois ele (o médico) falou que o 

prejudicado seria mais o bebê, né? Porque... dos meus rins, dos nutrientes que não passam, aí 

poderia prejudicar o bebê. Mas... tá relaxando mais um pouquinho, né? (...) risos tá 

melhorando o medo 

Você está mais tranqüila... 

Mais tranqüila... é... 

Como é estar gestante? Seu lado físico e emocional? 

Físico? (...) risos... é desgastante, muito peso, muito peso mesmo. Assim... dor nas costas. Prá 

dormir mesmo, ave maria... só tendo bastante paciência, viu? Agora, emocional... é nervoso, 

muito nervoso, ansiedade demais, muita ansiedade que eu sinto... Vontade de parir logo, me 

ver livre de peso, de...de... (...) risos... essas coisas assim, sei lá. È agoniado... 

Como é estar agoniada? 

Agoniada é impaciente (...) risos...na expectativa, o que vai acontecer, se vai nascer logo, se 

num vai...Só pensando no parto, somente. 

Depoente nº 4                                                                                   Data: 12/08/2004 

Local da entrevista: Sala de palestra do Banco de Leite Humano do Hospital -B 

Dados Pessoais:  G.C..A, 32 anos, 1º grau incompleto, do lar, situação conjugal: estável.  
Dados gineco-obstétricos: Multigesta,(8 gestações), tercípara, 4 abortos   provocados 
(2) espontâneos (2).  3 filhos vivos ( 11, 15, 17 anos). Idade gestacional de 38 semanas. 
Data Provável do Parto (DPP) 21/08/2004. 
Dados relacionados a DHEG: Suspeita diagnóstica em 17/06/2004.  
                                                   Diagnóstico conclusivo em 01/07/2004.  
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Que você pensa do parto? 

Parto? Do parto mesmo imagino tanta coisa, sei lá!... Assim, de ter complicação maior, sei 

lá... bocado de coisa... Da dor nem tanto, né? Que já tô acostumada, já sei que tem que doer 

mesmo, mas só mesmo se o nenê vai nascer bem, como é que vai nascer... Essas coisas 

assim... Se eu vou ter alguma coisa depois, mas... só Deus mesmo que sabe. 

Gostaria que você falasse sobre o risco de ter a doença hipertensiva específica da 

gestação. 

(...) silêncio inicial... sobre o risco... risco... risco... Minha preocupação era mais com o bebê... 

quer dizer, comigo também eu tinha, mas depois que o médico me orientou, eu fiquei mais 

tranqüila, já sabendo mais ou menos como é. Seguindo a orientação sem comer sal, essas 

coisa assim... Aí fiquei mais tranqüila, mas o risco mesmo eu não sei dizer bem, por que eu 

nunca tive este problema assim, aí eu fico só com medo de ouvir os outros falar... Que 

eclâmpsia faz isso, faz aquilo... Mas disse que é leve, né? Uma pré-eclâmpsia leve, relaxei 

mais...  

E como é este medo que você sente? 

Ah! Medo... medo mesmo num sei.. Sei lá, precisar de ir para balão de oxigênio, essas coisas 

assim que eu fico com medo, meu medo todo é esse. 

Ele se apresenta de alguma forma para você? 

Apresenta! Eu sinto muita insônia, eu fico muito nervosa, assim muito nervosa... Eu procuro 

me controlar dentro de casa com os meninos, com o marido. O marido diz: Ah por que você 

não fez café? Eu finjo que entrou aqui, fiz que saiu por cá (gesto mostrando entre uma orelha 

e outra), prá poder me controlar mesmo. Mas, às vezes, vem assim em forma de nervoso 

mesmo, eu brigo mesmo! Depois tento me relaxar, já pensando, né? Se eu ficar nervosa, vai 

ser pior prá mim, né? A pressão vai aumentar, essas coisas assim... 

 



121 

 

 

 

 

 

 

 

Juciara, como está sendo a gestação atual? 

Um pouco difícil, né? Esse problema de pressão alta, eu nunca tive isso... Agora tô tendo 

muito cansaço, só isso mesmo. 

Como é difícil para você?  

É que eu nunca tive esse problema de pressão alta, né? É a primeira vez, e tudo a gente...não 

é? é... de cabeça quente né? Com medo de morrer, do nenê tá doente também, é isso que eu 

acho difícil. Os outros... Nas outras gravidezes eu não tive nada disso, tudo foi normal e essa 

agora, com isso tudo. 

Como é estar gestante? Seu lado físico e emocional? 

(...) silêncio... Como é tá gestante? 

Sim, como é para você sentir a gravidez? 

Nas outras eu gostei... Mas, dessa agora, não tô sentido nada, né?  

Não está sentindo nada... 

Nada... nas outras eu gostei porque eu quis, e essa agora eu não queria.... Então, não tô tendo 

amor, nem lado emocional, nada... 

Como você acha que está o seu lado emocional? 

Tô muito triste, que eu não queria, né? Já com esse problema de doença, essas coisas... Não tô 

feliz não! Tô emocional não... (risos discretos, cabisbaixa). 

Depoente nº 5                                                                                 Data: 12/08/2004 

Local da entrevista: Sala de palestra do Banco de Leite Humano do Hospital -B 

Dados Pessoais: J.S.B.A, 32 anos, 2º grau completo, autônoma, situação conjugal: 
estável.  
Dados gineco-obstétricos: Multigesta,(6 gestações), tercípara, 2 abortos provocado (1) e  
espontâneo (1).  3 filhos vivos (8, 6, 4 anos). Idade gestacional de 36 semanas. Data 
Provável do Parto (DPP) 20/08/2004. 
Dados relacionados a DHEG: Suspeita diagnóstica em 04/08/2004 
                                                   Diagnóstico conclusivo em 11/08/2004 
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Fale quanto ao risco da doença hipertensiva específica da gestação. 

Só o medo de morrer né?... (risos discretos...). Só isso. E se a criança estiver doente também... 

como eu tenho que fazer este exame (ultrassonografia com doppler) agora, né? Sem condições 

(financeiras) nenhuma. Então, só o medo de morrer mesmo, e a criança nascer doente. 

Como se expressa esse medo? 

Nem tanto por mim, pela criança, né? Nascer doente. Que... criança doente é “problema,” né? 

Então, peço a Deus direto que nasça com saúde, apesar de estar com esses problemas. Só! 
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Boa tarde D. Francisca, como está sendo esta gestação? 

Muito difícil, é uma gestação muito difícil, porque eu já tive muitos “probremas”, e as vezes 

falta dinheiro prá comprar remédio, as coisas... as dificuldades da vida né? 

Como é esta dificuldade? 

Falta das coisas assim... As vezes a gente quer comprar as coisas, não tem dinheiro né? Muita 

dificuldade! Vim prá o hospital (risos discretos, cabisbaixa)... 5 horas da manhã, por exemplo 

prá conseguir fazer o exame né? É muito difícil prá mim... mas... tem que fazer né? 

E como é estar gestante? Seu lado físico e emocional? 

As vezes eu me emociono, choro... choro feito uma boba, mas depois eu me controlo. Sinto 

dor de cabeça! Deve ser por causa da pressão né? 

 O que representa este choro para a Sr.ª  D. Francisca? 

É nervoso... acho que é nervoso mesmo... 

Como este nervoso está surgindo? 

Deve ser por causa da gravidez né? Que eu não era assim nervosa...  E a idade, pela idade não 

era nem prá estar grávida mais... Mas, pobre não tem vergonha (risos)... né? 

 A Sr.ª acha que fica emocionada... e aí chora... 

(...) Momento de silêncio... Sei lá... Eu devo ter algum “probrema” também, porque qualquer 

coisinha eu tô chorando... As vezes eu vou fazer alguma coisa, aí não dá certo... Eu começo a 

chorar, até sozinha mesmo eu choro... 

Depoente nº 6                                                                                 Data: 18/08/2004 

Local da entrevista: Sala de palestra do Banco de Leite Humano do Hospital -B 

Dados Pessoais: F.F.S, 43 anos, analfabeta, doméstica, situação conjugal: estável.  
Dados gineco-obstétricos: Multigesta,(11 gestações), multípara (5 partos), 5 abortos,  
provocados (2) espontâneos (3).  4 filhos vivos (22, 21, 18, e 16 anos). Idade gestacional 
de 38 semanas. Data Provável do Parto (DPP) 05/09/2004. 
Dados relacionados a DHEG: Suspeita diagnóstica em 16/06/2004 
                                                   Diagnóstico conclusivo em 21/07/2004 
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Fale-me sobre o risco de ter a Doença Hipertensiva Específica da Gestação. Como a Srª 

se sente tendo esta doença? 

Eu acho que é assim chato né? A gente... era melhor se não tivesse a doença, mas tem... a 

gente não pode comer nada, não pode isso... não pode aquilo... mas... vai passando... 

Como é esse vai passando? 

(...) risos... Sei lá! Fico nervosa, assim... pensando... Será que vai acontecer algum 

“probrema”? na hora do parto? Essas coisas né? Fico com muito medo também... Não vou 

dizer que não tenho medo... Inclusive, eu tenho uma tia que teve esse “probrema” de pressão 

alta na gravidez e teve uma crise de “eclampse”, aí eu tenho medo por causa disso... 

E como esse medo se apresenta para a Sr.ª? 

O medo, é só na hora do parto que eu tenho medo...  

Como é o medo na hora do parto D. Francisca? 

Medo de fazer cesárea por exemplo, que eu nunca fiz...(risos)... morro de medo. Mas se 

precisar né? tem que fazer. 
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Boa tarde Alba, como está sendo esta gestação? 

Tá... tá, sendo boa né?  Sabendo que o meu nenê tá bem... Que eu tô bem... Mas... muito 

tumultuada  minha gravidez desde o início.... 

Você pode falar um pouco sobre este tumultuado? 

Eu... com dois meses levei um choque né? Na energia, tomada! E tive início de aborto, fiquei 

internada cinco dias. Mesmo com sangramento me liberaram, aonde eu precisei para fazer um 

ultra-som, precisei subir escada, com isso novamente... novamente o sangue desceu mais né? 

E eu voltei novamente. Só em abril foi que melhorou a parte do sangramento, mas eu tive... 

é...é, fiquei com uma gravidez delicada, que a qualquer momento eu poderia... 

E agora Alba, chegando ao 9º mês como está você? 

Agora tá tudo bem né? Só, é... é, minha alimentação que tive que mudar por causa da pressão, 

colesterol que aumentou no 7º mês, me deu anemia né? A glicemia subiu, aí eu tô tendo este 

controle. Mas, o resto agora tá normal... 

E como é estar gestante, seu lado físico e emocional? 

Estou muito feliz em ser mãe de novo, é um momento assim sublime na vida de uma mulher, 

muito feliz mesmo. 

Como se expressa essa felicidade para você? 

Gosto de me olhar no espelho, entendeu? Gosto da sensação do nenê tá mexendo, de quando 

vai fazer o ultra-som o coração batendo, entendeu? De tá gerando ali uma vida... 

Você falou do seu lado emocional, e o seu lado físico? 

Depoente nº 7                                                                                    Data: 01/09/2004 

Local da entrevista: Sala de palestra do Banco de Leite Humano do Hospital -B 

Dados Pessoais: A.C.A.P.S., 30 anos, 2º grau completo, comerciária, situação conjugal: 
casada.  
Dados gineco-obstétricos: Secundigesta (2 gestações), primípara.  1 filho vivo  (5 a). 
Idade gestacional de 32 semanas. Data Provável do Parto (DPP) 29/09/2004. 
Dados relacionados a DHEG: Suspeita diagnóstica em 18/07/2004 
                                                   Diagnóstico conclusivo em: 10/08/2004 
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Meu lado físico! Eu engordei muito... (risos) engordei muito! Na verdade, já engravidei com 

73 quilos né? A dieta me fez perder peso, mas eu tô com 12 quilos acima... já... Tá bem 

cansativo já. Engordei bastante. 

Gostaria por favor que você falasse sobre a doença hipertensiva na gravidez. 

No caso, o que eu tô né? 

É, com pressão alta. 

Eu levei um susto! Na primeira gravidez a pressão veio com dor de cabeça, mal estar. 

Detectou... medicamento! Pronto! Mas essa, não! Essa veio com sangramento nasal, então me 

assustou, principalmente quando o médico me disse que corria risco de vida, eu e o bebê, foi 

onde eu comecei a me controlar no sal, tomar o remédio direitinho entendeu? Fiquei muito 

assustada, por que é um problema muito sério. 

Você pode falar como foi ficar assustada? 

Eu fiquei com medo de morrer e do meu filho morrer junto entendeu? Por que foi uma coisa 

assim do nada, de manhã acordei normal, preparando o café, quando eu passo a mão no nariz, 

o sangue! Eu não tava sentindo nada, quando eu liguei prá médica ela pediu que eu tirasse... 

medisse a pressão . Imediatamente eu medi, ela mandou ficar em repouso. Num passou 

medicamento logo né? Prá vê se baixava, quando eu tirei de novo a pressão baixou, mas só 

que isso foi numa quarta feira, daí até o sábado a pressão ficou em 14 por 9, e quando eu 

cheguei no hospital já tava em 15, onde automaticamente me aplicaram medicamento, não 

lembro o nome e a pressão baixou. E de lá prá cá é remédio, e mesmo sem sal na minha 

alimentação a pressão, ainda assim, pode subir. 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 

Boa tarde Beatriz, Como está sendo sua gestação? 

No início tava bem, né? Agora que complicou um pouquinho por causa da pressão. 

Fale-me como é complicado Beatriz. 

A gente fica meia balançada... meia... não tem aquela firmeza de um parto bom né? Porque 

com a pressão alta, corre o risco de ter “pré-eclampse,” a médica tava falando, que a pressão 

tá 13 por 9, 14 por 9, chegou a 15 por 10 e ela disse que isso não é bom prá mim, por causa da 

minha idade, e a pressão complica. 

Como é estar gestante Beatriz? Seu lado físico e emocional? 

Ah! É bom. Gostei, é bom... 

E o seu lado físico? 

Eu tô me sentindo bem, a única coisa que eu tô assim, meio coisa... é por causa da pressão 

mesmo... 

Como é assim “meio coisa” 

É boa... coisa boa... (risos disfarçados)... Não tenho nem como te explicar... 

Fale um pouco sobre o risco de ter a Doença Hipertensiva Específica da Gestação. 

É, pelo que já foi dito, né? Que... a pessoa hipertensa pode ter “pré-eclampse” antes ou 

durante o parto, e... tanto pode chegar a ponto da mãe ou da criança morrer ou um dos dois 

morrer... ou os dois morrer, então, deixa a gente balançada, né? Fico com medo (olhos com 

lágrimas)... 

Depoente nº 8                                                                                 Data: 02/09/2004 

Local da entrevista: Sala de palestra do Banco de Leite Humano do Hospital -B 

Dados Pessoais: B.S.L, 32 anos, 2º grau completo, auxiliar de produção, situação 
conjugal: estável.  
Dados gineco-obstétricos: Primigesta, nulípara.  Idade gestacional de 30 semanas. Data 
Provável do Parto (DPP) 03/11/2004. 
Dados relacionados a DHEG: Suspeita diagnóstica em  22/07/2004 
                                                   Diagnóstico conclusivo em 19/08/2004 
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Como esse medo se apresenta para você, Beatriz? 

Eu... eu mesmo fico muito nervosa, eu choro... fico assim uma pessoa meia... sei lá!... Não 

tem nem como falar... fica...(olhos com lágrimas) 

E o que seu choro representa para você? 

É como se... Sei lá! Como se eu tivesse... Porque eu não sou de muita conversa, eu... eu não 

sou de conversar com ninguém, então eu tenho medo de perder meu filho, entendeu? Tenho 

muito medo! Eu acho que... que a forma de desabafar é assim, chorando. Acho que prá 

aliviar... Sei lá!... Eu não sou de muita conversa, eu não sou de contar meus problemas assim 

prá ninguém, aí eu fico assim... É ruim... dá um nervosismo... não sei nem como explicar 

isso... (expressão facial de tristeza)... 

Compreendi, Beatriz... 
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ANEXOS 


