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Resumo 

O trabalho tem por finalidade conhecer como se processa o acolhimento de 

enfermagem a gestantes de alto risco. Cujo a temática é “Acolhimento de Enfermagem a 

Gestante de Alto Risco na Sala de Parto do serviço da maternidade do Hospital Baptista de 

Sousa”. O acolhimento em enfermagem torna-se cada vez uma ferramenta indispensável para 

a qualificação do processo de trabalho dos serviços de saúde para melhorar o atendimento, 

estabelecendo mudança na forma e no resultado no atendimento a gravidas, o acolhimento 

constitui uma tarefa rotineira em qualquer hospital/maternidade do mundo, por isso requere 

uma realização com a mais alta eficiência, pela sua importância no processo de 

hospitalização. Atualmente nota-se um aumento na eficiência nesse processo no dia-a-dia 

dos enfermeiros da Sala de Parto (S.P), portanto torna-se importante traçar investigações a 

volta da temática do acolhimento. Para alcançar os objetivos traçados utilizou-se a 

metodologia qualitativa do tipo exploratório com uma abordagem fenomenológica utilizando 

como instrumento de recolha de informações a entrevista estruturada que foi aplicada a 

quatro (4) enfermeiras da S.P do serviço da maternidade do Hospital Batista de Sousa 

(H.B.S). Os resultados demonstraram que as enfermeiras sabem que ao realizar um bom 

acolhimento estão a contribuir para que a gestante se sinta bem cuidada estabelecendo relação 

de confiança, para que a ela sinta-se mais a vontade para expor as suas preocupações. 

 

Palavras-chave: Gestante de Alto Risco, Acolhimento de Enfermagem, Processo de 

Acolhimento 
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Abstratct 

The purpose of this study is to understand how nursing care is performed for high-risk 

pregnant women. Whose theme is "Reception of Nursing the Pregnant Woman of High Risk 

in the Delivery Room of the maternity service of the Hospital Baptista de Sousa". Nursing 

care is becoming an indispensable tool for the qualification of the work process of the health 

services in order to improve care, establishing a change in the form and the result in the care 

of pregnant women, and the reception is a routine task in any hospital / maternity of the 

world, so it requires an achievement with the highest efficiency, for its importance in the 

hospitalization process. Nowadays, there is an increase in the efficiency of this process in the 

day-to-day life of nurses in the delivery room (S.P), so it is important to trace investigations 

around the reception theme. To reach the objectives outlined, the qualitative methodology of 

the exploratory type was used with a phenomenological approach using as a tool to collect 

information the structured interview that was applied to four (4) nurses of the SP of the 

maternity service of the Hospital Batista de Sousa (HBS ). The results showed that the nurses 

know that when they have a good reception they are helping the pregnant woman to feel well 

cared for by establishing a relationship of trust, so that she feels more willing to express her 

concerns. 

 

Keywords: High Risk Pregnant Woman, Nursing Reception, Reception Process 
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Introdução 

 

O presente trabalho surge no âmbito do plano curricular do 4º ano do curso de 

Licenciatura em Enfermagem da Universidade do Mindelo como parte dos requisitos para 

obtenção do grau de licenciatura em enfermagem. Trata-se de uma monografia que tem como 

intuito dar início ao processo de aprendizagem no âmbito da investigação científica. 

A presente investigação intitulada “Acolhimento de Enfermagem a Gestante de Alto 

Risco na Sala de Parto da Maternidade do Hospital Baptista de Sousa” a escolha dessa 

temática deveu-se não só pelo interesse pessoal mas também pelo interesse que o tema 

suscitou no decorrer dos ensinos clínicos e também por ser ainda pouco explorado. Para a 

realização do trabalho, selecionou-se os enfermeiros do serviço da sala de parto do Hospital 

Baptista de Sousa. 

O acolhimento é um momento privilegiado, pois inicia-se um processo de inter-relação 

entre enfermeiro-doente, em que a comunicação é o elemento essencial, pois a forma como 

se processa o acolhimento, deverá adequar-se às característica e necessidades da pessoa a 

acolher, tendo em conta o respeito pela sua individualidade. 

Este trabalho encontra-se estruturado em três capítulos: fase conceptual, fase 

metodológica e fase empírica, mas antes encontra-se a justificativa e a problemática. No 

primeiro capítulo encontra-se a aborda-se o enquadramento teórico, onde serão mencionados 

os principais conceitos inerentes à compreensão da temática exposta.  

No segundo capítulo encontra- se a metodologia, onde define-se o método científico 

utilizado, a população alvo da pesquisa, os métodos e instrumentos de colheita de 

informações, e os procedimentos éticos para a sua elaboração.  

 No terceiro capítulo encontra-se a fase empírica com a apresentação e análise 

detalhada dos resultados da investigação. E por fim conclui com as considerações finais, a 

apresentação das referências bibliográficas, apêndices e requerimentos elaborados e as 

propostas. 

É de frisar que o trabalho foi redigido de acordo com as normas do conselho científico 

da Universidade do Mindelo, com base no livro, Introdução a investigação científica guia 

para investigação e redigir, tendo como autor o Magnifico reitor da Universidade do Mindelo 

Albertino da Graça. 
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Justificativa e Problemática 

 

A motivação para a escolha da temática desta investigação remete-se não só a interesses 

pessoais e académicos mas também profissionais, e partindo do ponto de vista que o 

acolhimento é o primeiro passo para a implementação de uma assistência humanizada na 

atenção básica de saúde.  

Enquanto futura enfermeira em que no decurso dos ensinos clínicos em meio 

hospitalar, considerou-se o momento de acolhimento de uma gestante no serviço para a sua 

hospitalização, como um dos momentos mais importantes no decorrer de todo este processo, 

na medida em que este representa o início de uma nova experiência, num ambiente totalmente 

diferente do habitual da gestante na sua globalidade.  

 Assim sendo, além de interesse académico já referido, e o interesse em aumentar os 

conhecimentos em torno do tema, importa ainda referir que este comporta uma enorme 

importância a nível da qualidade da prestação dos cuidados de enfermagem, tanto no 

processo de hospitalização assim como em toda a instituição de saúde. 

Outro aspeto não menos importante que veio reforçar a escolha da temática em estudo 

é o interesse profissional, pelo fato de se verificar que a prática obstétrica, o acolhimento e a 

assistência no parto tem vindo a evoluir ao longo dos tempos, com objetivo de baixar as taxas 

de mortalidade materna.    

Desde sempre tem-se deparado com várias transformações na área de saúde, em 

conveniência de melhorias na prestação dos cuidados e nas políticas realizados pelo sistema 

nacional de saúde e este facto pode ser comprovado nas diversas áreas da saúde em Cabo 

Verde. 

Nota-se, ainda atualmente, uma grande evidência na humanização dos cuidados, daí 

que investigar essa temática é contribuir para as exigências da enfermagem atual, sendo que 

a forma como o enfermeiro pratica o acolhimento, deve adaptar às particularidades e 

necessidades da gestante a ser acolhida.   

O acolhimento ao utente surge como uma das atividades de enfermagem determinante 

na facilitação desse processo, uma vez que esta se define, segundo Bulechek, Butcher e 

Dochterman (2010) como “comportamentos específicos ou ações dos enfermeiros para 
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implementar uma intervenção e que auxiliam pacientes/clientes a avançar rumo a um 

resultado almejado. As atividades de enfermagem estão num nível concreto de ação”.   

Seguindo a mesma linha de pensamento Hennington E.A (2005) afirma que “o 

acolhimento é um dispositivo que vai muito além da simples receção do usuário numa 

unidade de saúde, considerando toda a situação de atenção a partir de sua entrada no sistema.” 

Ainda nesta perspetiva o ministério de saúde do Brasil (2006) diz que: 

É essencial acolher o(a) acompanhante de escolha da mulher, não oferecendo 

impedimentos à sua participação no pré-natal, no trabalho de parto, parto e pós-parto. Pois 

os benefícios da presença do(a) acompanhante já foram comprovados. Vários estudos 

científicos, nacionais e internacionais, comprovaram que as gestantes que tiveram a 

presença de acompanhantes se sentiram mais seguras e confiantes durante o parto. Foram 

reduzidos o uso de medicações para alívio da dor, a duração do trabalho de parto e o 

número de cesáreas. Além disso, alguns estudos sugerem a possibilidade de outros efeitos, 

como a redução dos casos de depressão pós-parto. 

 Na perspetiva de Santos (2000): 

 “ (…) O acolhimento, pelo menos a nível dos serviços (urgência, internamento, etc.), 

deve ser visto como um cuidado de enfermagem, cabendo portanto ao enfermeiro executar 

esse cuidado de forma racional e personalizada, para que deste acolhimento resulte uma 

diminuição da ansiedade dos utentes, uma boa integração no hospital, uma aceitação da 

sua condição, uma colaboração no tratamento indicado, uma expectativa de melhoria ou 

cura, uma ajuda na resolução dos problemas individuais ou familiares (…). 

Deste modo segundo o ministério da saúde do Brasil (2006): 

O acolhimento dessas gestantes acontece com o grupo multiprofissional de ações 

educativas, composto pelas seguintes categorias: enfermagem, nutrição, psicologia e 

serviço social. Neste grupo são abordados os seguintes temas: importância do pré-natal, 

rotinas da instituição, exames solicitados, serviço multiprofissional oferecido pela 

instituição, infraestrutura, Aleitamento Materno, vacinação, cuidados com o corpo, 

alimentação, sinais de trabalho de parto, direitos das gestantes. 

 

Neste sentido o ministério da saúde do Brasil (2004) afirma que, a tecnologia de 

avaliação com classificação de risco, pressupõe antes de tudo, uma estratégia para detetar e 

encaminhar as gestantes de alto risco para o nível de atenção condizente com as suas 

necessidades, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de 

chegada. Em reforço à ideia Gilbert, Harmon, (2002) afirma que, para obter um ótimo 

prognóstico, os fatores de alto risco necessitam ser reconhecidos precocemente, de modo que 

o tratamento possa ser implementado, adequadamente. 

Cabo Verde é um exemplo de países da África em que a taxa de mortalidade materna 

diminuiu nos últimos anos, pois de acordo com o Relatório de Objetivo de Desenvolvimento 

do Milénio (ODM) Cabo Verde (2015) a taxa de óbitos maternos por cada 100 000 nados 
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vivos diminuiu de 79 para 9,4 entre 1990 e 2014, situando o país numa posição de destaque, 

quando comparado com outros países da África Subsariana. 

No entanto apesar dos avanços que a medicina moderna apresenta, a taxa de 

mortalidade materna contínua ainda alta no mundo, em particular Cabo Verde. É de 

evidenciar que de 2012 a 2015 as mortes maternas têm vindo a oscilar entre 1 e 4. Segundo 

os dados do Relatório Estatístico de Saúde (2015), em 2012 o número de mortes maternas 

foi 1,em 2013 foram 4, em 2014 foi apenas 1 e em 2015 foram 4 mortes maternas. 

Ainda assim o resultado da taxa de mortalidade materna aponta-se para uma evolução 

positiva nos últimos anos, registando uma redução de 86,5%, acima dos ¾ exigidos para 

2015. Relatório ODM Cabo Verde (2015) 

Em São Vicente, nomeadamente no HBS, não foram disponibilizados dados 

estatísticos do número de gestantes de alto risco (GAR) que deram entrada na sala de parto. 

  

O quadro que se segue mostra os dados que foram disponibilizados e que corresponde 

ao número de gravidas consideradas de alto risco que estiveram internadas na maternidade 

desde 11 de Fevereiro até o dia 2 de Agosto de 2017, o dia que foram disponibilizado os 

dados. 
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Quadro 1: Hospitalização de gravidas consideradas de alto risco na maternidade do Hospital 

Batista de Sousa 

 
Mês Números de internamentos  

Considerados de alto risco 

Fevereiro 1 

Marco 6 

Abril 16 

Maio 9 

Junho 15 

Julho 13 

Agosto 1 

 

Fonte: Elaboração própria com dados na maternidade do HBS  

 

Sendo que segundo os dados obtidos dos 61 internamentos a ameaça do parto 

prematuro (APP) destaca-se com 24 internamentos, a seguir vem as infeções do trato urinário 

(ITU) com 14 e os restantes 23 internamentos são de outras patologias diversas. 

O acolhimento é um momento privilegiado, pois inicia-se um processo de inter-relação 

entre enfermeiro/doente, em que a comunicação é o elemento essencial, pois a forma como 

se processa o acolhimento, deverá adequar-se às característica e necessidades da pessoa a ser 

acolhida, tendo em conta o respeito pela sua individualidade. 

Em obstetrícia, o acolhimento tanto da mãe como do acompanhante na porta de entrada 

dos hospitais e das maternidades assume características próprias das necessidades e 

demandas relacionadas ao processo gravídico, pois o desconhecimento e os mitos que 

rodeiam a gestação, o parto e o nascimento fazem com que procurem os hospitais e 

maternidades com frequência.  

Por isso o acolhimento da mulher e acompanhante tem função fundamental na 

construção de um vínculo de confiança com os profissionais nos serviços de saúde, estes 

primeiros momentos trarão satisfação ao recém-chegado e desdramatizarão a sua 

hospitalização, favorecendo seu protagonismo especialmente no momento do parto.  

Na tentativa de procurar contribuir para melhoria do acolhimento a GAR achou-se 

pertinente saber como se processa o acolhimento de enfermagem a gestantes de alto risco na 
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S.P do serviço da maternidade do H.B.S, uma vez que esta atividade comporta aspetos 

decisórios na estadia do utente na enfermaria em que se encontra até a sua recuperação. 

Sendo assim para dar um melhor seguimento ao estudo achou-se pertinente a 

elaboração do seguinte objetivo geral: Conhecer como se processa o acolhimento de 

enfermagem a gestantes de alto risco na S.P do serviço da maternidade do H.B.S. 

De modo a alcançar o objetivo geral delineou-se os seguintes objetivos específicos: 

 

 Descrever como se processa o acolhimento a gestantes de alto risco na S.P da 

maternidade do H.B.S. 

 Identificar as limitações encontradas pelos enfermeiros da S.P no acolhimento 

a gestantes de alto risco. 

 Verificar a importância atribuída pelos enfermeiros da S.P do serviço da 

maternidade do H.B.S. ao acolhimento como atividade facilitadora do processo 

de hospitalização da gestante de alto risco. 
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CAPÍTULO I- FASE CONCETUAL 
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1. Enquadramento Teórico 

 

A propósito do enriquecimento e fundamentação teórica do estudo investigativo, torna-

se necessário abordar aspetos concetuais considerados chave para a elaboração da própria, 

sendo assim, inicia- se o trabalho com uma momentânea revisão bibliográfica de conceitos 

relacionados com a investigação. 

1.1 Gravidez   

 

Ao longo da gravidez, a mulher fica mais recetiva aos sentidos e sentimentos. Este 

período na vida de uma mulher conduz a vários mudanças físicas e psicológicas que por vezes 

não podem ser evitados, por isso é importante que o profissional de saúde conheça essas 

mudanças para que possa prevenir possíveis complicações que possam surgir durante esse 

período. 

Deste modo Caron (2000) aponta o período da gestação como um terramoto hormonal, 

físico e psicológico que encerra os maiores desafios, segredos e incertezas do ser humano. 

Para Filho et al (2006) “a gravidez é o período de crescimento e desenvolvimento de 

um ou mais embriões no interior do útero. Para que ocorra a gravidez é necessário que o 

óvulo, gâmeta feminino, seja fecundado pelo espermatozoide, gâmeta masculino. O resultado 

dessa fecundação dá origem ao zigoto, que após várias mitoses se transforma no embrião.” 

 

Ainda este mesmo autor diz que  

“Quando esse embrião chega ao útero, ele se fixa na parede uterina em um processo que 

conhecemos como nidação, que ocorre geralmente no 7º dia após a fecundação. Assim 

que ocorre a nidação, tem-se o início da gravidez, também chamada de gestação. Na 

espécie humana, a gravidez dura aproximadamente nove meses ou cerca de 40 semanas” 
(ibidem). 

 

Segundo Santos e Cardoso (2010) 

 A gravidez é considerada, uma experiência gratificante e excitante, na vida da mulher e 

também uma fase de grandes transformações psicológicas e físicas, que envolvem 

mudanças e adaptações da grávida, do companheiro e da respetiva família. Assim, 

compreender o processo de gravidez e as necessidades de adaptação a esta, torna-se 

essencial, para os profissionais de saúde, para a família, e para a própria grávida, para que 

esta viva em pleno a sua gravidez. 
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A gravidez é um período que contempla cerca de 38-40 semanas em que se dá a criação 

de um novo ser. Neste período dão-se inúmeras alterações fisiológicas e psicológicas na 

mulher, das mais importante que o corpo humano pode sofrer. (Bobak, 1999) 

Para complementar esta ideia Bobak et al (1999) afirmam que “a gravidez tem duração 

de 9 meses, 10 meses lunares, ou aproximadamente 40 semanas. A gravidez divide-se em 

três grandes períodos de três meses ou trimestres.” 

O primeiro trimestre vai desde a semana 1 até à semana 13, é a fase onde a mulher tem 

de integrar a gravidez dentro de si, ou seja é o período onde a aceitação da gravidez, onde 

implica mudança nos hábitos de vida preparação da sua própria pessoa, do organismo e da 

sua família para a chegada de um novo membro. 

“A partir do momento em que há a perceção da gravidez instala-se a vivência básica da 

gravidez que é a ambivalência entre o querer e não querer estar grávida. Existe um conflito 

básico em todos os pais em potencial os desejos contraditórios quanto a ter ou não o bebé 

estão sempre presentes. A maioria dos futuros pais sentirá que deve negar o desejo de não 

terem o filho, sendo então o desejo traduzido em medos mais aceitáveis, tais como medo 

pela segurança e saúde do bebé” (Bruschweiller. Stern 2000) 

 

No 1° trimestre, as alterações corporal da mulher são ténues e, em termos físicos, 

corresponde ao aparecimento das náuseas e vómitos, os quais segundo Brazelton (1992) estão 

relacionados com a ambivalência da futura mãe face à criança e à maternidade. O feto não é 

ainda sentido, no entanto como refere Biscaia (1994), já influencia a mãe, modificando-lhe, 

(...) os sentimentos, e o equilíbrio hormonal, os gostos, os desejos. A mãe é modificada pela 

presença do feto, que dialoga com ela através de múltiplos e variados mecanismos hormonais 

e enzimáticos. 

A gravidez é vista como um processo fisiológico, durante o qual ocorrem várias 

transformações (Costa & Assis, 2009).  

 

Para Lee (2006)  

A primeira transformação no organismo da mulher neste trimestre de gravidez é: ausências 

de período menstrual, outros sintomas são o cansaço, a sensibilidade nos seios, vontade 

de urinar com mas frequência, elas podem sentir enjoos ou vómitos irritabilidade, um 

incómodo ou mesmo dores na região pélvica. Pode ainda ocorrer obstipação, pois os 

músculos do intestino estão relaxados, tornando os movimentos intestinais mais lentos.  

 

Este período também é caracterizado por oscilações de humor da mulher, que esta 

relacionado com alterações do metabolismo, fazendo com que a gestante torna-se mais 

vulnerável a certos estímulos que antes da gravidez não afetavam tanto. (Maldonado 1997). 
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Nesta fase muitos casais se preocupam com a relação sexual, pois tem medo de 

prejudicar o bebé. Deste modo Àvila (1998) afirma que, “manter o relacionamento sexual 

durante a gestação, aumenta a união do casal e proporciona à mulher exercitar e fortalecer a 

musculatura vaginoperineal. A atividade sexual durante a gestação, também traz benefícios 

ao casal, pois desfaz fantasias de não sentirem-se amados e atraídos um pelo outro”.  

 

O segundo trimestre vai desde os 14 a 26 semana, é caracterizado pelo início dos 

movimentos fetais, despertando, na gestante, os sentimentos de personalidade do feto. Pode-

se dizer, então, que ele começa a comunicar-se com a mãe através de movimentos. 

Portanto para Saunders (2002) “a perceção dos movimentos fetais, durante o 2° 

trimestre faz com que a mulher volte sua atenção para a gestação e para os relacionamentos 

com a sua mãe, ou com outras pessoas que já estiveram gravidas”.    

A partir desta altura, as fantasias relacionadas com a grávidez intensificam-se: a mãe 

começa a falar para o bebé, a cantar-lhe a acariciar a barriga. Nesta sentido Canavarro (2001) 

“afirma que as manifestações de comunicação verbal e táctil com o feto são o sinal exterior, 

da ocorrência dos processos de aceitação intrapsíquica”. 

Rato (1998) refere que a ambivalência, neste segundo trimestre, pode manifestar-se na 

representação dos movimentos fetais de várias formas: pelo alívio de sentir os movimentos, 

sinais de que o feto está vivo. E ansiedade, quando a mulher não consegue perceber os 

movimentos, surgindo o temor de que algo não esteja bem. 

 

O terceiro trimestre vai desde a semana 27 até ao fim da gestação (38 a 40 semanas), 

que corresponde à fase da separação do objeto materno. Começa-se a pensar no trabalho de 

parto, a mulher prepara-se para a separação que ocorre no momento do parto.  

Colman & Colman (1994) refere que 

 Antes desta separação biológica a mulher deve ser capaz de fazer uma separação 

psicológica do seu bebé. Os últimos meses de gravidez são cruciais para concretizar a 

separação do feto, como ser real e distinto da mãe. Observa-se um investimento na 

personificação do bebé, para que não seja um estranho no momento do nascimento. É 

nesta fase que a mulher começa a fazer planos concretos para o bebé e a pensar em nomes. 

 

As alterações físicas do corpo durante a gravidez são uma grande ajuda na preparação 

mental da maternidade. Durante estes 40 semanas ela vive com a realidade constante de um 
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corpo em mudança está alterações destabilizam a imagem física de uma mulher 

(Bruschwellier 2000)  

 

Pois segundo Lee (2006),  

Neste último trimestre de gravidez o peso do feto é cada vez maior o que causa muitos 

desconfortos a gravida, o útero está cada vez maior, começando a comprimir os órgãos 

internos a empurrar o estomago para cima, com esse aumento de peso e de volume do 

útero, o cento de gravidade do mulher altera-se, o que provoca uma alteração de postura. 

A mulher começa a reter líquidos o que fará com que com que particularmente no final do 

dia a gravida tenha os pés inchados.  

 

1.2 Breve história de enfermagem em Cabo Verde 

 

A história de enfermagem em Cabo Verde teve início em 1585, em que houve a 

necessidade de prestar de cuidados de enfermagem a uma tripulação de um navio que escalou 

em Cabo Verde, (na ilha de Santiago). Este navio trazia alguns tripulantes doentes, que foram 

tratados pelo próprio capitão e pelo padre da ilha, que se ofereceu como enfermeiro. 

 

Deste modo Gomes (2010) afirma que “a enfermagem em Cabo Verde teve início em 

1585 a quando de um navio que se encontrava em viagem e viu-se perante a necessidade de 

um porto por causa da doença que se apoderava dos seus tripulantes, na esperança de serem 

cuidados e medicados, e na ausência de um enfermeiro foram então atendidos por um padre”. 

Ainda o mesmo autor afirma que antes da independência havia acesso à saúde, mas não 

existiam muitas condições para prestar cuidados às pessoas, por falta de recursos e pessoal 

especializado. (ibidem) 

Em reforço a ideia Martins (2008) diz que em 1549 já existia hospitais, mas a

 assistência aos doentes não eram praticada por pessoas qualificadas. 

 

Em 1862 os serviços de saúde, em Cabo Verde, sofre uma reorganização pois antes 

desta data podia-se dizer que enfermagem era exercida apenas no meio familiar.   

“A partir desta data criou-se uma companhia de Serviços Militares que permaneceu até 

por volta de 1898, após a entrada em vigor dos regulamentos da companhia dos Serviços 

de Saúde. E esta companhia constitui-se numa única unidade de saúde para Cabo Verde e 

Guiné Bissau, ficando com a sede na cidade da Praia, o que contribuiu para que fosse 

criado no Hospital da Praia um curso que competia os enfermeiros para o tratamento dos 

doentes baseando-se, em ensinar as essenciais noções de pequena cirurgia e o 

conhecimento sobre o uso de medicamentos” (Gomes, 2010). 
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Em 1912 foi aprovado o regulamento e o programa do curso de enfermeiros de cabo 

verde, pela portaria n°45, pela direção dos serviços de saúde, após essa aprovação foi criado 

um curso de enfermeiros destinados aos sargentes e um curso de auxiliares de enfermagem 

destinados aos cabos e soldados. (Martins 2008) 

Ainda o mesmo autor realça que o curso de enfermagem abrangia os conhecimentos 

práticos de medicina, cirurgia e de farmácia. Cada um dos cursos era ministrado durante hora 

e meia por dia e três vezes por semana. Os ajudantes de enfermeiros recebiam conhecimentos 

gerais de limpeza e de manutenção e como cuidar dos ferros cirúrgicos e outros materiais. 

(ibidem) 

 

Segundo (Gomes, 2010) 

“Em Novembro de 1946, foi criada dois cursos de enfermagem no Hospital da Praia por 

determinação do Governador da Colónia de Cabo Verde. Na qual um curso era para 

habilitar enfermeiros de ambos os sexos e o outro para habilitar auxiliar de enfermeiros. 

E em 1951, aproximadamente, esses cursos começariam a funcionar também em São 

Vicente. Porém, foi em 1960 que iniciou o 1º Curso Geral de Enfermagem no Hospital de 

São Vicente. Formaram-se enfermeiros gerais, auxiliares de enfermagem e auxiliares de 

parteiras. E a partir de 1967 até a independência os cursos passaram a ser feitos na Praia”.  

 

Ainda o mesmo autor afirma que: 

 Em Maio de 1977, foi aberto o curso de enfermagem em São Vicente, mas não foi fácil 

uma vez que as condições de funcionamento ainda não estavam criadas. No segundo ano 

a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura) doaram equipamentos (máquinas de escrever, stencil 

e máquinas de projeções), pois antes disso os apontamentos eram ditados aos alunos. 

(ibidem) 

A escola de enfermagem da Praia e a de S. Vicente funcionam com o mesmo programa, 

sendo objeto de acerto e consenso antes do início de cada curso. A carga horária nos 3 

anos teórico-prática e prática é de 5566 horas. Os estágios práticos são efetuados no 

hospital, centros de saúde, postos sanitários e centro de saúde reprodutiva. Martins (2008) 

 

Em Novembro de 1982, foi inaugurada o Hospital Dr. Baptista de Sousa. Foram 

também criados vários serviços no domínio dos cuidados de saúde primários como PMI-PF 

que mais tarde alargou-se para todas as ilhas de Cabo Verde. E como todas essas melhorias 

os enfermeiros passaram a ter melhores condições de trabalho. Gomes (2008) 
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1.3  Breve História da Enfermagem Obstétrica  

Segundo Ziegel (1985) a prática da enfermagem obstétrica, da mesma maneira que 

qualquer outra profissão, é substancialmente influenciada por numerosos fatores dentro da 

própria profissão e na sociedade em geral, fato este evidenciado no decorrer da história da 

obstetrícia. 

Ainda este mesmo autor afirma que a obstetrícia, enquanto conjunto de práticas 

tocológicas, teve sua origem no conhecimento acumulado pelas parteiras, sendo a 

participação destas predominantemente feminina. Desconhece-se registros na literatura feitos 

pelas parteiras em relação aos primórdios da sua prática (ibidem). 

Seguindo a mesma linha de pensamento Osava & Mamede (1995) afirmam que  

O nascimento da obstetrícia sob tutela cirúrgica direcionou um saber mais voltado para a 

técnica, como a sutura e a drenagem, deixando de lado as particularidades da gestação e 

do parto. O fórcipe obstétrico foi o evento influenciador na aceitação da obstetrícia como 

uma área técnica e científica, onde foi incorporado o conceito de que o parto era perigoso 

e a presença de um médico era imprescindível, inaugurando o estopim da disputa 

profissional entre médicos e parteiras. No imaginário do homem comum, instalava-se a 

noção de que é possível comandar o nascimento. 

Conforme afirma Miller e Brooten (1987) ” a maioria das mulheres davam a luz 

assistidas por parteiras cujo conhecimento se baseava exclusivamente na experiencia. O 

nascimento das crianças era associado a superstição e mistério.”   

Ainda Osava & Tanaka (1997) relatam que o declínio da prática da parteira no final do 

século XIX ocorreu quando se instalou o paradigma médico de que a atenção ao parto é 

estritamente intervencionista, cirúrgico. A partir daí, a profissional de enfermagem passou 

por várias designações de parteira, obstetriz, enfermeira obstetra, o que reflete a inconstância 

que a profissão passou durante anos. 

Na Grécia, Roma, culturas indígenas e egípcias, Hipócrates e outros cientistas 

começaram a escrever a teoria da obstetrícia. Porém durante a Idade Media o 

desenvolvimento dessa ciência, Obstetrícia, teve algum atraso. 
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Entre os séculos XVII e XIX foram realizadas grandes avanços no campo da 

obstetrícia. “Foi realizado a primeira operação de cesariana, se descobriu as febres puerperais 

e se introduziu o uso de fórceps obstétrico e do clorofórmio como anestésico” Carraro e 

Westphalen, (2001).“ Porém os avanços foram muito maiores durante o século XX, em que 

entre 1900 e 1910, os cuidados pré-natais passaram a ser prestados por médicos e 

enfermeiros”. (Miller e Brooten 1987). 

O modelo de cuidado utilizado pela enfermagem obstétrica atualmente está pautado na 

humanização da assistência e tem como base as políticas públicas de saúde, na perspetiva da 

integralidade, utilização de tecnologias apropriadas e necessárias, valorizando as crenças e 

modos de vida. 

Segundo Guimarães Filho (1941) 

 A partir de 1949, as modificações, que já vinham ocorrendo na prática, acabaram sendo 

incorporadas à legislação. As escolas de enfermagem passaram, oficialmente, a formar 

enfermeiras obstétricas. A portadora de diploma de enfermeira poderia frequentar o curso 

de especialização em enfermagem obstétrica e, ao final de um ano, receber o certificado 

de enfermeira obstétrica. 

Na atualidade, o único curso previsto para formação específica de profissionais não-

médicos na área obstétrica consiste na especialização em enfermagem, nível de pós-

graduação. (Mott, 2002) 

Diogo (2006) reforça dizendo que” as primeiras enfermeiras obstétricas se formaram 

na Inglaterra e trabalharam pela primeira vez nos Estados Unidos em 1925. E em 1931 se 

abriu a primeira escola de enfermeiras obstétricas em Nova Iorque, porém as parteiras 

profissionais não entraram no Sistema de Segurança Social até 1955.” 

 

 

 



 

27 

 

1.4 Gestantes de Alto Risco  

 

Algumas gestantes, por terem características específicas, ou por sofrerem algum agravo 

durante a gestação, apresentam maiores probabilidades de evolução desfavoráveis, tanto para 

o feto como para a mãe, denominando gestante de alto risco (Brasil, 2012). 

 Merck. M, (2005) diz que uma gestante é considerada de alto risco quando o risco de 

doença ou de morte antes ou após o parto é maior que o habitual tanto para o feto quanto para 

a mãe. Ainda Schirmer, et al (2002) reforça a ideia dizendo que a gestação é considerada de 

alto risco quando há algum fator de risco materno ou fetal que afetará de forma adversa seu 

resultado. 

De acordo com o mesmo autor a classificação dos fatores de risco são determinados de 

acordo com o grau de risco. O médico deve realizar uma avaliação para determinar se a 

gestante apresenta condições ou características que a tornam (ou seu feto) mais propensa a 

adoencer ou morrer durante a gestação. (ibidem) 

 

Para Souza et al. (2007),  

 
“Diversos sentimentos surgem quando a gestante descobre que sua gestação é considerada 

de alto risco ou quando é hospitalizada em decorrência de alguma patologia associada a 

sua gravidez: solidão devido ao isolamento, inatividade forçada, consumação inesperada 

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

prematuridade, culpabilidade por não ser capaz de ter uma gravidez normal”. 
 

Portanto para Buchabqui. A et al (2006): 

 A identificação de casos de alto risco exige das equipes cuidados diferenciados, os grupos 

de alto risco requerem atendimento especializado dos serviços de referência. Desta forma, 

identificar precocemente a mulher com risco gestacional é essencial para que as 

intervenções apropriadas possam ser instituídas imediatamente, aumentando a 

probabilidade de alterar a evolução e proporcionar um desfecho positivo. 

 

A educação e a informação são essenciais na condução da gestação de alto risco, sendo 

que a Enfermagem, profissão do cuidar, deveria explorar mais a dimensão do educar, na 

perspetiva de auxiliar a gestante a vivenciar a gestação de forma mais saudável, e tranquila. 

 

É nesta linha de pensamento que Rodríguez PCG (2007): 

 Afirma que o acesso a informações genéricas sobre todo o desenrolar da gravidez, da 

conceção ao parto, prepara melhor a mulher, física e emocionalmente, para que ela saiba 

o que está acontecendo com o seu bebê, com o corpo e com suas emoções. Podendo 
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esclarecer suas dúvidas, ela enfrentará melhor as preocupações, ansiedades e medos 

normais desse processo e também definirá hábitos mais saudáveis a serem seguidos. 

 

 No dizer de Tedesco JJ, (1998): 

 A mulher identificada como GAR apresenta dificuldades para as adaptações emocionais 

exigidas pelo novo papel, acrescendo-se várias outras emoções. Em decorrência do fator 

de risco, surge o medo real em relação a si própria e ao seu filho, ao que está ocorrendo 

com seu corpo, ou ao temor de que seu filho nasça com anormalidades. Soma- se a todos 

esses fatores a perda de controlo em relação à gravidez e a si mesma. 

 

1.5 Fatores Geradores de Risco na Gestação 

 

Conforme o Ministério da Saúde do Brasil (2000) os fatores geradores de risco podem ser 

agrupados em quatro categorias: 

a) Características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis tais como 

idade menor de 17 e maior que 35 anos; exposição a agentes químicos, físicos e biológicos; 

exposição a fatores que geram estresse; baixa escolaridade; situação conjugal insegura; 

dependência química; peso inferior a 45kg e superior a 75kg; altura menor do que 1,45m; 

historia reprodutiva anterior à gestação atual que tenha apresentado morte perinatal 

explicada ou não; recém-nascido com retardo de crescimento intra-uterina, pré-termo ou 

com malformações; esterilidade ou infertilidade; 

b) Intervalo entre as gestações menor que dois anos ou superior a cinco anos; 

nuliparidede e multiparidade; história de cirurgia uterina; síndrome hemorrágica ou 

hipertensiva; 

c) Presença de doença obstétrica na gravidez atual, tais como os desvios de crescimento 

intra-uterina, gestação múltipla e volume aumentado de líquido amniótico; trabalho de 

parto prematuro e pós datismo; ganho ponderal inadequado; diabetes gestacional; rutura 

prematura da membrana; hemorragias da gestação; isoimunização materno fetal; óbito 

fetal;  

d) Intercorrências clinicas como: hipertensão arterial, cardiopatias, pneumopatias, 

doenças infecciosas, doenças auto-imunes; nefropatias e ginecopatias. 

Baseada na gama de fatores acima, compreende-se que a maioria das gestantes seria 

classificada como de risco.   

Conforme Burroughs (1995), os problemas de saúde decorrentes da gestação, podem 

associar danos não só a mulher mas também ao feto. A autora acredita que a identificação, 

avaliação e manejo de problemas são fundamentais para um bom resultado da gestação. 
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Os fatores considerados relevantes no alto risco da gestação são divididos conforme as 

seguintes categorias: 

1.5.1 Fatores socio-econômicos  

 

A vários fatores que colocam a gestante em risco e estão inter-relacionados. Pode-se 

dizer à promiscuidade, más condições habitacionais, higiene e alimentação contribuem com 

altas taxas de mortalidade materna. 

Segundo Garrett (2002) a pobreza intensifica vários outros fatores de risco, pois resulta 

na diminuição dos recursos financeiros para a alimentação e cuidado pré-natal. Ainda na 

mesma linha de pensamento o mesmo autor diz que o ambiente social da gestante gera efeitos 

variados e profundos no resultado da gestação. A soma de diversos fatores como padrões 

familiares de saúde e higiene; moradia e situação financeira; suporte nutricional e social 

interfere no processo de gestação. (ibidem) 

Ayllon et al (1993) afirma que: 

Em famílias com um baixo nível socio-econômico a uma maior incidência de GAR, muitas 

vezes a prematuridade e recém-nascidos de baixo peso ao nascer e a mortalidade se 

acentua marcadamente neste grupo pois a uma falta de um bom controlo pré-natal, esse 

controlo é dificultado pela falta de instrução, medo e dificuldade de acesso aos serviços 

de saúde, necessidade de cuidados a outros filhos e tempo insuficiente para cuidar de si e 

da sua gravidez.  

 

Oliveira (1992) veio reforçar a ideia afirmando que o baixo nível socio-econômicos é 

um fator predominante para a mortalidade infantil e materna, pois mulheres com baixo 

escolaridade e com baixo nível socio-econômico e aquelas pertencentes a forca de trabalho 

livro apresentam maior frequência de doenças complicações na gestação e crianças 

prematuras. 

“Estudos têm demostrado que fatores de risco maternos existem em todas as classes 

sociais, mas há forte evidência de que em famílias de baixo nível socioecónomico esses 

fatores são acentuadamente agravados, estando, portanto, o baixo nível socio-econômico 

relacionado com perfil de risco mais alto para as mães e crianças.” (Teberg et al, 1989) 
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1.5.2 Fatores demográficos  

 

Neste item estão incluídos a idade, a estrutura e o peso da gestante. 

A idade ideal para ter filhos situa-se entre 20 e os 30 anos. Índice de morte materna elevado 

é diretamente proporcional com o aumento da idade gravida acima dos 30 anos. Os filhos 

de mulheres até 19 anos de idade e os primogénitos das de 35 anos ou mais apresentam 

um maior risco de prematuridade e de outras complicações da gestação tais com anomalias 

congénitas, e hipertensão induzida pela gestação. As mulheres com peso abaixo ou acima 

do indicado para a altura e idade, no início da gestação correm o risco de maus resultados 

tanto perinatais como maternos. (Aumann 1996) 
 

 Portanto Burroughs (1995) afirma que o bem-estar da gestante e do feto esta associado 

ao estado nutricional da mulher. As mães com baixo peso ou as que tem pouco ganho de peso 

durante a gestação, aumenta a chance de recém-nascidos de baixo peso, de prematuridade e 

de morbidade.  

Ainda o mesmo autor recomenda que o ganho de peso durante a gravidez deve ser de 

aproximadamente, 12kg, pois isso evita complicações durante a gestação, como a pré-

eclampsia e bebé microssómicos. 

 

1.5.3 Historia obstétrica 

 

Fatores associados com a ocorrência de alto risco na gestação, devem ser investigados 

e avaliados através do passado obstétrico da gestante pois isso possibilitara a prevenção e o 

tratamento das complicações. Muito tem-se falado de situações de enfermidades maternas 

durante a gravidez e, apesar dos avanços conquistados pela medicina ao longo dos tempos, 

ainda há muito por fazer em relação a essas patologias. Os problemas mais frequentes são os 

seguintes: 

a)  A gestação ectópica e abortamento espontâneo: gestação ectópica é a implementação 

anormal de um óvulo fertilizado fora da cavidade uterina, podendo se alojar em alguma 

porção da trompa de falópio, nos ovários, na cavidade abdominal ou na pelve. 

Burroughs (1995); conforme Aumann e Baird (1996), mulheres que apresentam 

gestação ectópica, podem tornar-se inférteis ou repetirem o problema em gestações 

seguintes. Passos et al (2001) considera abortamento, o término da gravidez antes 20 

semanas de gestação ou com o peso fetal abaixo de 500g.  
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b) Grande Multiparidade: o aumento da paridade aumenta o risco de perdas gestacionais, 

gerando um aumento das taxas de mortalidade fetal, anomalias neurológicas e 

congénitas. As mulheres com paridade superior a quatro aumentam a incidência de 

anemia, doença hipertensiva gestacional e hemorragias antes e pós-parto comparados 

com as de menor paridade. (Aumann e Baird, 1996) 

c) Doença específica da gestação: segundo Martins Costa et al (2001), a hipertensão 

arterial sistémica abrange 10% das gestações, resultando muitas vezes em 

morbimortalidade materna. 

Segundo Nettina, (2003) doença hipertensiva especifica da gestação (DHEG): 

 Se manifesta no último trimestre de gravidez, começando aproximadamente depois 

da 20ª semana e desaparecendo 6 semanas após o parto. Ela apresenta sinais clínicos 

característicos que evidenciam o aparecimento da doença, estes sinais dividem-se 

conforme a gravidade em três tipos distintos que são a hipertensão sem proteinúria 

e/ou edema, pré-eclâmpsia com a tríade instalada (hipertensão, proteinúria e edema) 

e classificada como leve ou grave, e a eclâmpsia. 

 

d) Diabetes gestacional: Segundo Graça (2010) a diabetes gestacional (DG) é uma 

condição patológica que com maior frequência complica a gestação, com influência no 

futuro da mulher e do filho. Em 2 a 3% de todas as grávidas se descobre que a mulher 

já tinha diabetes antes da gestação. A diabetes gestacional complica em 1 a 14% da 

gravidez e uma grande parte das complicações podem ser reduzidas com um pré-natal 

adequado. 

Conforme explica Duarte (2002), o termo utiliza-se apenas para os casos em que a 

intolerância à glicose se inicia ou é, pela primeira vez, reconhecida durante a gravidez‖. 

Ainda segundo o mesmo autor, (ibidem) esta assume características particulares pelo 

facto a hiperglicemia estar associada a um aumento do risco de morte fetal, obrigando 

a uma intervenção terapêutica e de vigilância rigorosa objetivando a normoglicemia. 

Alberti, e Zimmet (1998) definem diabetes gestacional como é a intolerância aos 

carboidratos, de graus variados de intensidade, diagnosticada pela primeira vez durante a 

gestação, podendo ou não persistir após o parto  

Vieira (2009), afirma que a diabetes gestacional, significa que surgiu pela primeira vez, 

durante a gravidez, uma intolerância aos hidratos de carbono, necessitando ou não de 

tratamento com insulina e que pode ou não persistir após o parto.  
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e) Crescimento intrauterino restrito (CIUR): é definido por Magalhães, Lemos e Carvalho 

(2001) quando o feto apresenta um peso inferior ao que corresponderia a sua idade 

gestacional (IG) com peso de nascimento abaixo do limite inferior da curva de peso 

neonatal, segundo a IG. Usualmente, o limite inferior corresponde ao percentil 10 dessa 

curva. Aumann e Baird (1996) complementam a ideia dizendo que CIUR ocorrem em 

3 a 7% das gestações. Os recém-nascidos com peso medio de 10 percentil ou abaixo 

dele, tem a probabilidade de apresentar morte antenasal, asfixia perinatal, morbidade 

neonatal problemas de desenvolvimento futuras, e mortalidade perinatal oito vezes 

maior do que a dos bebês com peso adequado a IG.    

 

f) Rutura prematura da membrana: rutura prematura da membrana para Accetta e Jiménez 

(2001), é a rutura no âmnio antes do início do trabalho de parto, independentemente da 

IG sabe-se pouco sobre a sua etiologia, e seu diagnóstico é complicado. A incidência 

desse problema aproxima-se de 10% de todas as gestações, surgindo, geralmente, após 

37ºsemanas de gestação e é a principal causa de trabalho de parto prematuro. 

 

g) Incompatibilidade Rh: a incompatibilidade Rh segundo Burroughs (1995) é um 

problema que:  

 

Surge quando uma mulher Rh- engravida de um homem Rh +. No momento em que 

algumas células Rh+ do feto transpõem a barreira placentária e entrem no corrente 

sanguíneo da mãe, elas se tornam antígenos, estimulando a formação de anticorpos contras 

as células Rh+. Uma vez que a mulher produza anticorpos no seu sangue, ela sempre os 

terá e nas gestações subsequentes, com fetos Rh+, alguns destes anticorpos entram na 

circulação do feto, atacarão e destruirão os seus glóbulos vermelhos. A destruição destes 

glóbulos vermelhos provoca a anemia no feto, e, em casos graves como na eritroblastose 

fetal, podendo ocorrer a morte fetal. 

 

Segundo Circular normativa da Direção Geral da Saúde em Portugal relativa à 

profilaxia da isoimunização RH (2007): 

 Durante a gravidez, o tecido que separa os vasos placentários (onde circula sangue do 

feto) do espaço interviloso (onde circula sangue materno) vai diminuindo de espessura, 

permitindo que as trocas de sangue entre mãe e feto vão aumentando até ao termo da 

gestação. A partir da 6ª semana de gravidez, quando o feto Rh + começa a ter antigénio 

Rh em circulação, é induzida a produção de anticorpos anti-D, nas grávidas Rh-, ficando 

estas sensibilizadas. Numa futura gestação, a consequência desta sensibilização será a 

doença hemolítica perinatal (DHPN), situação responsável por uma morbilidade e 
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mortalidade perinatal significativa. A incompatibilidade do sistema Rh, entre mãe e feto, 

é responsável por 95% dos casos de DHPN; os restantes 5% estão relacionados com 

anticorpos irregulares que podem ocorrer mesmo nas grávidas Rh +. 

 

h) Placenta prévia:  

É o resultado da implantação e do desenvolvimento da placenta na porção inferior do 

útero, com incidência de um em cada 2000 partos. As complicações decorrentes a esse 

distúrbio, podem gerar hemorragia grave com choque e morte materna. Tratando-se do feto, 

pode ocasionar hemorragia, prematuridade, morbimortalidade perinatal. (Ramos et al, 2001). 

 

i) Deslocamento prematuro da placenta (DPP): deslocamento da placenta é descrito pelo 

Aumann e Baird (1996), como a separação prematura da placenta, normalmente 

implantada na parede uterina, com sangramento retroplacentária, podendo provocar, 

ou não, hemorragia vaginal. Geralmente, ocorre em multíparas de alta paridade e com 

idade avançada, podendo estar associada à hipertensão materna. 

 

Para Nardozza; Camano, (2003) o DPP é caracterizado pela separação repentina, 

intempestiva e prematura da placenta normalmente inserta após a 20-22ªsemanas de 

gestação. As principais queixas das pacientes são: sangramento (80% dos casos) e dor 

abdominal súbita e de intensidade variável (60%). 

 

j) Hipertensão arterial na gravidez: a hipertensão arterial na gravidez (HTA) não deixa de 

ser uma dessas enfermidades, que tem sido um problema que afeta as gestantes durante 

a gestação, e tem sido uma preocupação dos profissionais de saúde em prevenir as suas 

complicações que podem colocar em risco a vida da mãe e do feto. 

Segundo Pascoal (2002) HTA na gravidez é a circunstância em que ocorre elevação da 

pressão arterial durante a gravidez, ou nas primeiras 24 horas após o parto, sem outros sinais 

de pré-eclâmpsia ou hipertensão pré-existente. Esta condição parece ser preditiva do 

desenvolvimento posterior de hipertensão essencial e tende a recorrer em gestações 

subsequentes. Já Neto e Wartchow (2012) considera que HTA na gravidez são os valores 

absolutos de PA sistólica> 140 mmHg e/ou diastólica> 90mmHg. O diagnóstico é feito pela 

medida seriada dos níveis pressóricos durante o acompanhamento pré-natal. 
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Ainda não são conhecidas as causas que levam ao desenvolvimento de uma tensão 

arterial (TA) elevada na gravidez, assim Lowdermilk e Perry (2006) afirma que “a etiologia 

da TA elevada na gravidez é desconhecida. O que se sabe é que com o aumento da TA 

materna os fluidos saem pode ser do sistema vascular para os espaços intravasculares. O 

sangue torna-se hemoconcentrado com a diminuição do fluxo renal plasmática e da taxa de 

filtração glomerular.” 

Ainda na mesma linha de pensamento Marques (2006) afirma que “o diagnóstico 

ocorre geralmente após as 20 semanas de gravidez quando em pelo menos duas leituras de 

pressão arterial separadas por 6 horas, se verificam valores de 140/90 mmHg ou superiores” 

 

 

k) Pré-eclâmpsia:  

Lowdermilk, Perry e Bobak (2002)  

Apontam a pré eclâmpsia com sendo uma condição específica da gestação na qual a 

hipertensão desenvolve-se após as 20 semanas de gestação numa mulher previamente 

normotensa, é um processo de doença multissistêmico, vasoespástico, caracterizado pela 

hemoconcentração, pela hipertensão e pela proteinúria. O diagnóstico da pré eclâmpsia 

baseia-se tradicionalmente na presença de hipertensão com proteinúria, no edema 

patológico ou ambos. A pré-eclâmpsia pode ser caracterizada como leve ou como grave. 

 

Zanotti, Zambom e Cruz (2009) definem pré-eclâmpsia leve quando “existe 

hipertensão com valores maiores ou iguais a 140/90 mmHg, associado a proteinúria e ao 

edema que não cede com repouso, e apresenta início súbito, ou ainda quando há um ganho 

de 500g ou mais por semana.” 

Pré-eclampsia grave é definida por Banknowsk (2006) quando apresentar TA em 

repouso no leito de 160 mmHg de sistólica ou 110 mmHg de diastólica; proteinúria maior 

que 5g em uma amostra de urina em 24 horas, oligúria indicada por um débito menor que 

400ml ou pela creatinina sericá maior que 1,2 mg/dl alem dos seguintes sintomas: cefaleia, 

alterações visuais e cerebrais, náuseas, vómito, falta de ar. 

“As características da pré-eclampsia têm origem na invasão trofoblástica, anómala, da 

placenta durante a fase inicial da gravidez. A habitual baixa resistência e elevado fluxo não 

se desenvolve nas artérias espirais do útero, daí resultando uma disfunção vascular endotelial 

difusa materna com vasoconstrição e agregação plaquetária.” (Bottomley, O’Reilly e Rymer, 

2008) 
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Segundo Rezende (1996) 

A causa exata da pré-eclâmpsia ainda não foi identificada, sendo uma enfermidade 

peculiar á espécie humana. Existem teorias e fatores que têm sido sugeridos para explicar 

sua etiologia incluindo anormalidades na coagulação, fatores diabéticos, metabolismo 

prostaglandinas anormal, aspetos imunológicos, genéticos e falha na placenta, são as 

teorias atualmente aceitas. 

 

l) Eclampsia: 

 A ocorrência de convulsões em mulheres com pré-eclampsia caracteriza o quadro de 

eclampsia. A conduta clínica visa ao tratamento das convulsões, da hipertensão e dos 

distúrbios metabólicos, além de cuidados e controles gerais. 

 De acordo com Rezende e Montenegro (2005) a Eclâmpsia é definida como “ a 

presença de convulsões em mulheres com Pré-Eclâmpsia podendo ser seguida de coma ou 

não. Alguns cuidados pode ajudar a estabilizar o quadro, como refere o Ministério da Saúde 

do Brasil (2010) a grávida deve permanecer “num ambiente tranquilo, o mais silencioso 

possível; Decúbito elevado a 30º e face lateralizada; Cateter nasal com oxigénio (5 l/min); 

Punção de veia central ou periférica calibrosa; Cateter vesical contínuo.” 

 A terapia anti convulsionante é indicada para prevenir convulsões recorrentes em 

mulheres com eclâmpsia, assim como no aparecimento de convulsões naquelas com pré- 

eclampsia.  

O sulfato de magnésio é a droga de eleição para tal. Deve ser utilizada nas seguintes 

situações: “Grávidas com eclâmpsia; Grávida com pré-eclâmpsia grave admitidas para 

conduta expectante nas primeiras 24 horas; Grávidas com pré-eclâmpsia grave nas quais se 

considera a interrupção da gestação; Grávidas com pré-eclâmpsia nas quais se indica a 

interrupção da gravidez e existe dúvida se a terapia anti convulsionante deve ser utilizado (o 

critério do médico assistente) ”. Ministério de Saúde do Brasil, (2010). 

 “O sulfato de magnésio pode ser utilizado durante o trabalho de parto, parto e 

puerpério, devendo ser mantido por 24 horas após o parto se iniciado antes do mesmo. 

Quando iniciado no puerpério, deve ser mantido por 24 horas após a primeira dose. (ibidem).” 
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1.5.4 Historia clinica  

 

No início da gestação, podem ser identificas algumas doenças maternas que podem 

influenciar significativamente no resultado da gestação, tanto para a mãe como para o feto. 

Abaixo estão citadas algumas delas: 

a) Infeção do Trato Urinário: segundo Duarte G, (2004) as infeções no trato 

urinário (ITU) presença e replicação de bactérias no trato urinário, provocando danos aos 

tecidos do sistema urinário. Ainda o mesmo autor reforça dizendo que, durante a gravidez, o 

entendimento desta definição deve ser ampliado, considerando-se os riscos potenciais de 

complicações decorrentes da bacteriúria assintomática. (ibidem) 

Conforme realça Fernandes, F. A. et al (2015) as ITUs representam a forma mais 

recorrente de infecção bacteriana durante o período gestacional. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), as taxas de morbimortalidade materna e perinatal são elevadas, 

causando um embate financeiro considerável tanto para a sociedade quanto para o sistema de 

saúde, devido ao aumento do número de internamentos.  

Portanto Figueiró Filho, E. A. et al, (2009) refere que as alterações anatômicas e 

fisiológicas impostas ao trato urinário no período gestacional predispõem a transformação de 

mulheres bacteriúricas assintomáticas em gestantes com ITU sintomáticas, deixando a 

impressão de que o número seja maior neste período da vida. 

As complicações maternas das ITUs são secundárias ao dano tecidual causado por 

endotoxinas bacterianas, ocorrendo principalmente nos quadros de pielonefrite. (Neal, 2008). 

Segundo Nowicki (2002): 

 “Para o diagnóstico clínico das ITU durante a gravidez é necessário relembrar que alguns 

sintomas da infecção são difíceis de caracterizar, visto que, durante a gravidez, alguns 

deles podem estar presentes, a exemplo da polaciúria. Por sua vez, a bacteriúria 

assintomática não apresenta nenhuma manifestação clínica. No entanto, a anamnese 

permite identificar gestantes com maior risco para ITU.” 

A infecção eleva o risco de parto prematuro e pode aumentar a mortalidade fetal 

entre as gestantes. (Foxman, 2003). 

b)   Doenças cardíacas na gestação: para Rosa DP (1996): 

Os aspetos psicológicos mais encontrados no binômio cardiopatia e gravidez são o medo 

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

aguentar o trabalho de parto e medo de morrer. Para a mulher cardiopata, a possibilidade 
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de morte está mais próxima em face do significado que o coração possui. A ansiedade é 

também um outro aspeto psicológico observado na mulher cardiopata que engravida. Esta 

se torna mais vulnerável e mais dependente, sem falar na angústia de separação devido às 

constantes internações para monitoração da gestação. 

De acordo com Hibbard, L.T (1975) as doenças cardíacas situam-se entre o quarto e o 

sexto lugar, revezando-se com os acidentes anestésicos e complicações do abortamento, 

sendo a principal causa obstétrica indireta de mortalidade materna. 

Portanto para Swiet M. (2000) “a associação entre doença cardíaca e gravidez é 

reconhecidamente fator de risco obstétrico e fetal em potencial durante o ciclo gravídico e 

puerperal. Além disso, as cardiopatias são consideradas a principal causa indireta de 

mortalidade materna em nível mundial.” 

1.6 Acolhimento a gestante de alto risco 

É imprescindível que o profissional esteja ciente de que o primeiro contato constitui 

um ato decisório para o prosseguir do processo de relação/confiança com a gestante, daí que 

é necessária uma atenção individual e personalizado a cada mulher. 

Deste modo para Santos (2000) “o acolhimento é um fator primordial que pode levar à 

aceitação ou rejeição”. A esse respeito, Martins apud Santos (2000) aponta que (…) as 

condições de acolhimento a GAR são fundamentais para aceitação dos cuidados, em geral 

devem ser planeadas detalhadamente para garantir o bem - estar da gestante e da família e 

evitar consequências prejudiciais resultantes das condições em que é realizado esse 

acolhimento. 

Portanto para, Sorensen e Luckmann (1998) possivelmente mais que qualquer outra 

atividade, que afeta a perceção da gestante em relação a sua permanência constante no 

hospital é a visão da forma como foi acolhida que prevalece. 

Assim, na perspetiva de Silva (2010), o conceito de acolhimento a GAR pode definir-

se como a relação estabelecida com a gestante que se inicia no momento da admissão no 

serviço. 

Para Horta (1979) Durante o acolhimento a esse grupo de gestante o enfermeiro deve 

ter uma postura ética e profissional levando assim a segurança a mulher na hora da prestação 
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de cuidado, um comportamento ético significa um trabalho desenvolvido com respeito e de 

maneira correta. 

Para complementa esta ideia este mesmo autor afirma que, para facilitar o acolhimento 

a GAR o enfermeiro deve respeitar a cultura, os costumes e os valores da gestante sem por 

em causa o processo de enfermagem utilizando as etapas para a construção de um plano de 

cuidado e prioridades. (ibidem) 

A enfermagem se destaca no processo de acolhimento, criando ações e estratégias para 

ofertar cuidados qualificado, através de um plano assistencial e educativo levando 

informações importantes para um melhor conhecimento do diagnostico vívido por cada 

gestante, promovendo através destas informações de saúde, o cuidado de enfermagem 

objetivando o bem-estar o conforto, o alivio de tensões, contribuindo para cura de doenças 

e a prevenção de agravos (Ferreira, 2006). 

 

Na perspetiva de, Hesbeen (2001) 

 “(…) aquilo que mais ajuda , o que mais contribui para criar o sentimento de se estar a 

ser considerado como uma pessoa e não como um objeto de cuidados, é antes de tudo, um 

acolhimento  caloroso  acompanhado  por  palavras  reconfortantes  e  por  algumas 

informações quer sobre a enfermaria e sobre o funcionamento do serviço, quer sobre o 

modo que irão decorrer a estadia”.     

Nessa ótica, Pinafo (2008) esclarece que o acolhimento favorece a participação da 

gestante durante a oferta de cuidados, tornando-o corresponsável e protagonista nos cuidados 

com sua saúde, o que, consequentemente amplia a eficácia dos serviços prestados. 

Na S.P da maternidade do H.B.S o acolhimento é feito da seguinte forma: 

A enfermeira de serviço recebe a gestante solicita o caderno de atenção integral a saúde 

da mulher para tirar as informações necessárias acerca da gestação avalia os sinais vitais, 

coloca a mulher em cardiocaptografia (CTG), feitas todas as intervenções que tem de ser 

feitas, chama o médico obstétrico de serviço, depois da avaliação médica são seguidos os 

procedimentos escritos pelo mesmo de acordo com as necessidades e/ou patologia de cada 

gestante. 
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1.7 Cuidar em Enfermagem 

 

O cuidado de enfermagem durante uma gestação de alto risco deve estar pautado na 

suscetibilidade dessa mulher às complicações da gestação, pode ter seu poder vital abalado. 

Ao olhar da enfermagem, a gestante, deve tornar-se foco de cuidados necessários durante o 

período de alto risco. 

Nightingale (1989) defende que a enfermagem deve se basear em cuidados relativos ao 

uso apropriado de ar puro, iluminação, aquecimento, silêncio e a seleção adequada tanto da 

dieta quanto da maneira de servi-la, evitando um mínimo de desgaste do poder vital do ser 

cuidado, facilitando assim a restauração da saúde. 

Ainda este mesmo autor aponta que: 

 (...) todo enfermeiro deve ser uma pessoa com quem se pode contar, isto é, capaz de ser 

um enfermeiro de confiança. (...), não conversa futilidades; não responde perguntas sobre 

seu doente exceto àqueles que têm o direito de fazê-las. (...) deve ser estritamente sóbrio, 

honesto (...) um observador seguro, direto e rápido, e ser uma pessoa de sentimentos 

delicados e modestos. (ibidem) 

 

Amaro Cano (2004) afirmou, que a Enfermagem tem como responsabilidade garantir 

ações de cuidados a partir do desenvolvimento de competências como observação, 

perseverança e inteligência. 

Em reforço a ideia anterior Watson (2002) diz que cuidar é o ideal moral de 

enfermagem, pelo que o seu principal objetivo é proteger, melhorar e preservar a dignidade 

humana. O cuidar em enfermagem envolve valores, vontade, um compromisso para o cuidar, 

conhecimentos ações carinhosos e as suas competências. 

Tendo em conta a visão holística que se deve ter perante o utente, Pacheco (2002) realça 

que o, cuidar é considerar a pessoa como um todo, o que exige ser sensível aos sentimentos 

da outra pessoa, manifestar interesse por ela, respeita-la e demonstrar atenção, compreensão, 

consideração e afeto. A presença de quem cuida não deve ser meramente profissional, mas 

sim a presença de uma pessoa humana, capaz de escutar, compreender e ajudar.   

Torna-se no entanto pertinente realçar que para além de conhecimentos científicos 

validos o enfermeiro deve ser dotado de princípios e valores humanos necessários a sua 

prática profissional pois, segundo Vieira (2009), o cuidado envolve um conjunto de valores, 

vontade, compromissos conhecimentos e carinho, por outras palavras Boykin e Schoenhofer 
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(2001) citado em Fernandes (2007), o cuidar envolve cinco “C”, traduzindo: compromisso, 

compaixão, competência, confidencialidade, consciência. 

Deste modo Potter e Perry afirmam (2006) que “ cuidar é um fenómeno que influencia 

a forma como pensamos, sentimos e nos comportamos em relação aos outros”, entretanto 

Collière (1999) diz que “ cuidar é um ato individual que prestamos a nós próprios, desde que 

adquirimos autonomia mas é, igualmente, um ato de reciprocidade que somos levados a 

prestar a toda a pessoa que, temporária ou definitivamente, tem necessidade de ajuda para 

assumir as suas necessidades vitais”. 

 

1.8 Cuidar na Maternidade 

 

Uma gestante em si já é vulnerável e torna-se mais ainda com uma patologia que 

complica a gestação, bem como os familiares e amigos envolventes, por isso os cuidados têm 

que ser extensivos a todos e o enfermeiro tem que ter em conta não só o aspeto físico ou seja 

a doença em si mas também o aspeto psicológico e emocional. O enfermeiro tem de 

estabelecer uma relação não só de cuidado mas também de confiança para minimizar o 

sofrimento, para que estas mulheres possam vivenciar este momento com segurança, 

tranquilidade e satisfação. 

Segundo Boff (1999), tudo o que existe e vive precisa de cuidado para continuar a 

existir e viver. Não temos cuidado, somos cuidados, isto significa que o cuidado possui uma 

dimensão ontológica que entra na constituição do ser humano. É um modo de ser singular do 

homem e da mulher. Sem cuidado deixamos de ser humano. 

Nunes, Amaral, & Gonçalves, Código Deontológico do Enfermeiro: dos Comentários 

à Análise dos Casos, (2005). Afirma que: 

O enfermeiro, no exercício da sua profissão, observa os valores humanos pelos quais se 

regem o indivíduo e os grupos em que este se integra e assume o dever de abster-se de 

juízos de valor sobre o comportamento da mulher assistida e não lhe impor os seus 

próprios critérios e valores no âmbito da consciência e da filosofia de vida; respeitar e 

fazer respeitar as opções políticas, culturais, morais e religiosas da gestante e criar 

condições para que ela possa exercer, nestas áreas, os seus direitos. 

 

O enfermeiro deverá estabelecer com a grávida uma relação de proximidade facilitando 

a relação de ajuda. Segundo Preto e Oliveira (2003), o enfermeiro deverá esclarecer todas as 

dúvidas a gestante de forma a reduzir os seus medos, transmitindo-lhe confiança e segurança 
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em reforço a ideia Fenwick et al. (2005) realça que os enfermeiros especialistas em saúde 

materna e obstétrica precisam de conhecer quais os receios que as mulheres têm em relação 

à sua gestação atual e qual a sua influência para poderem ajudar as mulheres a prepararem-

se para esta experiência de uma perspetiva positiva a partir das suas expectativas sobre o 

parto. 

Portanto para Tedesco (2000), o cuidado e o acolhimento a uma GAR deve ser feito 

com dignidade e respeito, no sentido de compreender os sentimentos de angústia e medo a 

com que a mulher se depara no momento fazendo com que ela fique mais tranquila. 

Couto (2003) diz que, uma GAR deve ser encarada como alguém que precisa de 

cuidados e de ensinos relativos à gestação. 

 Desta forma, cabe aos Enfermeiros a promoção e educação da GAR no decorrer da 

gravidez, de modo a possibilitar que a ela tenha experiências positivas. Com as informações 

que são transmitidas a grávida sente-se mais acompanhada, diminuindo os níveis de 

ansiedade e medo, capacitando-a no momento do parto para um controlo mais eficaz da dor. 

(Figueiredo, Costa e Pacheco, 2003). 

 

1.9 Atuação do Enfermeiro no Acolhimento a Gestantes de Alto Risco 

 

O objetivo da assistência no acolhimento à GAR é acolher e apoiar a mulher, 

implementando uma assistência efetiva e segura nas diferentes indicações clínicas, que levam 

as mulheres à internação para vigilância, o controle e a redução dos agravos à saúde materna 

e neonatal (Brasil, 2010). As gestantes de alto risco requerem atendimento especializado dos 

serviços de referência. O enfermeiro deve dar maior ênfase nos aspetos preventivos do 

cuidado, motivando a mulher no autocuidado e a detetar precocemente possíveis alterações 

(Luciano, 2011).  

É de extrema importância orientar sobre as condições de saúde e os aspetos que 

envolvem a gestação. O acesso às informações de todo o andamento da gestação, do 

momento da conceção ao parto, prepara melhor a mulher, física e emocionalmente, de modo 

que ela saiba o que acontece com o bebê, com o seu corpo e as emoções.  

Esclarecer as dúvidas desta mulher sobre a sua patologia facilitará o enfrentamento das 

situações, as preocupações, ansiedades e medos durante este processo (Luciano, 2011). 
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Orientar sobre a importância de uma alimentação saudável na gestação, evitando excessos 

como o sal, gorduras e açúcares faz parte da atuação da enfermagem, visto que a alimentação 

influencia nos processos patológicos mais frequentes na gestação de alto risco. Desta forma, 

é possível prevenir grandes complicações no decorrer da gestação. 

 

 O controlo nutricional é primordial em doenças como diabetes, hipertensão, anemia e 

obesidade. No momento de admissão, cabe à enfermagem avaliar os níveis de 

complexidade de cuidado, estabelecendo as prioridades; instituir a sistematização da 

assistência de enfermagem na avaliação materno-fetal, que consiste em: identificar sinais 

e sintomas clínicos, queixas referidas, idade gestacional, peso, alergias alimentares e 

medicamentosas, estado nutricional, uso de drogas lícitas e ilícitas, exame físico completo, 

presença e características das eliminações vesicais e intestinais, presença de perdas 

transvaginais e suas características, condições de higiene, atividade e tônus uterino, altura 

uterina, movimentos fetais e batimentos cardiofetais (Brasil, 2010).  

 

Durante a internação, é importante avaliar diariamente as condições materno-fetais e a 

eficácia dos cuidados prestados, promovendo, se necessário, a adequação do planejamento 

de enfermagem. Torna-se necessário manter a gestante informada sobre seu estado de saúde 

diariamente e prestar um cuidado individualizado e especializado às gestantes nas diferentes 

patologias (BRASIL, 2010). 

É necessário que os profissionais de saúde estejam preparados para o acolhimento desta 

gestante de risco para que estes possam contribuir, de maneira significativa, na melhora do 

quadro geral de ansiedade desta gestante, proporcionando um acompanhamento de 

qualidade. 

É neste sentido que Cechin (2002) acredita que a atuação do enfermeiro não consiste 

apenas no cuidado da patologia em si mas também na forma que como acolhe a gestante, 

oferecer ambiente seguro, um acompanhamento adequado, respeitando a sua individualidade. 
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1.10 Sentimentos vivenciados pelas mulheres frente a uma gestação de 

alto risco 

 

Embora saiba-se que a gestação seja um período permeado por uma expectativa alegre 

e positiva, a gestante pode vivenciar uma variedade de sentimentos e emoções que são 

originadas pelas mudanças físicas, psicológicas e sociais próprias do ciclo gravídico-

puerperal. 

Os fatores psicológicos, principalmente estresse e ansiedade presentes durante a 

gravidez podem ocasionar complicações durante a gestação (Kerr Correa e Fàvero, 1991). 

Zampieri (2001) identificou que muitas mulheres sentiam medo em relação a 

sobrevivência dos seus filhos, representando uma das maiores preocupações para as gestantes 

e os seus acompanhantes, pois tinha consciência de que as intercorrências na gravidez 

poderiam gerar agravos tanto para ela como para o feto. 

 

 

 

 Em reforço a ideia Moreto (2001) 

 Afirma que a maioria das gestantes relataram medo por estarem vivenciando uma 

gestação de alto risco e o medo em relação a saúde e ao futuro do seu bebé. Identificou 

também uma constante instabilidade emocional nestas gestantes, pois verificou que o 

medo relatado por elas relacionava-se com a probabilidade de o seu bebê nascer com 

algum problema saúde físico ou falecer logo após o nascimento.   

 

Portanto Zampieri (2001) Afirma que: 

“Algumas gestantes, ao vivenciarem o processo de gravidez de alto risco, acabam não se 

olhando como mulheres e nem se sentido como tais. Elas acabam centrando suas vidas na 

gravidez e na sobrevivência de seus filhos. Porém, expressam ansiedades relacionadas às 

alterações do seu corpo, preocupando-se com a sua autoimagem e o reflexo disto em suas 

vidas. “ 

 

No dizer de Costa (2002)  

“ (…) Estas gestantes fiquem preocupadas com a sua família, principalmente com os filhos 

e/ou, marido. Elas relatam que os outros filhos que ficam em casa precisam de cuidados 

maternos, mesmo sabendo que eles estão com parentes ou em creches. As gestantes 

sentem-se culpadas por não conseguirem dar atenção e carinho para os outros filhos, 

sentindo-se incapazes de desempenhar o seu papel de mãe”. 

 

Vivenciar uma gestação de risco é sinonimo de ansiedade, preocupações, aflições e 

medo que perfazem o ciclo gravídico das mulheres que enfrentam esse problema. Portanto 
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de acordo com Gouveia e Lopes (2004) “as gestantes de risco devem ser consideradas como 

um grupo que possui necessidades específicas, em que a esperança do sucesso da evolução 

da gestação até o termo se confronta com as complicações presentes ou potenciais.” 

 

1.11 Comunicação como atividade facilitadora no processo de acolhimento 

a gestante de alto risco 

 

A devida comunicação no acolhimento a gestante proporciona a qualidade dos 

cuidados prestados, uma vez que garante a necessária relação de confiança entre a gestante e 

o enfermeiro para que se consiga um cuidar exemplar e mutuamente satisfatório. 

Santos (2000) refere qua na relação que o enfermeiro estabelece com as gestantes é 

importante que à sua competência técnica esteja aliada a uma atitude de atenção pois (…) a 

gestante sentir-se-á em segurança e diminuirá a sua ansiedade, logo encontrar-se-á o caminho 

aberto para uma boa relação comunicativa.  

Portanto para Rios e Vieras (2007) uma boa acolhimento as GAR é considerado o 

primeiro passo para um desfecho positivo o qual requer dos profissionais envolvidos uma 

efetiva comunicação tanto com as gravidas como com as suas famílias, contribuindo assim 

com as ações de promoção para a saúde favorecendo o autocuidado e o exercício da 

autonomia.  

Nessa ótica Guedes (2008) refere que, no exercício dos profissionais de saúde, a 

comunicação é aceite como crucial, uma vez que constitui uma componente essencial do 

relacionamento entre o profissional de saúde, e as gestantes. 

 Aida este mesmo autor afirma que “a presença ou ausência de uma comunicação eficaz 

determina o ambiente em que os cuidados de saúde são prestados e recebidos”. (ibidem) 

Segundo, Phaneuf (2002), a qualidade da comunicação e o acolhimento prestada pelos 

profissionais de saúde devem ser evidente para a gestante, qualquer que seja o seu estado de 

saúde físico ou psicológico. 

Para Sorensen e Luckmann (1998) os enfermeiros que utilizam as competências de 

comunicação verbal e não-verbal quando acolhem as gestantes, familiares e pessoas 

significativas a execução dos cuidados de enfermagem é bem-sucedida, salientando que estas 

competências comunicacionais são cruciais para a diminuição da ansiedade e dos seus medos. 
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CAPÍTULO II – FASE METODÓLOGICA 
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2.1 Metodologia de Investigação 

 
Este capítulo pretende apresentar a metodologia da investigação em estudo, tem como 

objetivo apresentar as questões metodológicas, fazer a descrição de todo o processo 

metodológico que foi usado no decorrer do trabalho. Isto permite também a realização de um 

estudo prático com o qual se pretende alcançar os objetivos propostos. 

Fortin (2009) define esta fase como sendo: “a fase de apresentar a metodologia de 

investigação formulada. É nesta fase que o investigador determina as estratégias e os 

procedimentos, com o objetivo de apresentar as questões metodológicas como o instrumento 

de recolha de dados, a amostra selecionada e os procedimentos efetuados para a elaboração 

do estudo.”     

A presente investigação foi realizada em duas etapas, primeiramente foi elaborado o 

projeto do trabalho de conclusão do curso (TCC) onde se abordou de uma forma muito 

superficial alguns conceitos, mas que se revelou muito importante, na medida que permitiu 

escolher, delimitar e fundamentar o tema a ser abordado, nesta etapa também houve a 

necessidade de efetuar uma breve revisão de literatura do tema que permitisse a identificação 

de alguns conceitos chaves, e ainda definir os objetivos gerais e específicos da investigacão. 

É neste sentido que Fortin (2009) afirma que “a revisão inicial da literatura consiste em 

inventariar, com a ajuda de técnicas de pesquisa documental, a informação respeitante à 

questão preliminar que foi enunciada, tendo em vista saber o que foi escrito sobre o tema e 

adapta-lo ao estado atual dos conhecimentos.” 

A segunda etapa deste trabalho trata-se da conceção da investigação ou seja nesta 

fase a necessidade de concluir a fundamentação teórica do tema em estudo e para dar resposta 

aos objetivos já estabelecidos. 

Para fazer a fundamentação teórica do estudo houve a necessidade de se recorrer a 

fontes bibliográficas como livros expostos na biblioteca da Universidade do Mindelo, artigos 

publicados, trabalhos de investigação produzidos no âmbito académico e em bases de dados 

on-line (RCAAP, SCIELO entre outros).      
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2.2 Tipo de Pesquisa 

 

A investigação científica possibilita aos investigadores obter respostas a certas 

questões e definições acerca de um dado problema ou problemática levando assim a melhoria 

na resolução do mesmo. Assim, Fortin (2009) ” refere que a investigação científica é um 

método de aquisição de conhecimentos que permite encontrar respostas para questões 

precisas. Ela consiste em descrever, explicar, predizer e verificar factos, acontecimentos ou 

fenómenos”. 

Tendo em conta que o objetivo da investigação que se pretende realizar é conhecer 

como se processa o acolhimento de enfermagem a gestantes de alto risco na S.P do serviço 

da maternidade do H.B.S considerou-se pertinente delinear um estudo de natureza 

exploratório e descritivo, utilizando metodologia qualitativa de abordagem fenomenológica, 

com recuso a entrevista estruturada.   

Baseando no tipo de pesquisa que se pretende realizar e nos objetivos que se pretende 

alcançar acredita-se que o desenho traçado é o que mais se adequa a essa investigação, uma 

vez que o objetivo do mesmo é qualitativo ou seja analisar as perceções individuais dos 

participantes sobre o fenómeno em estudo. O presente trabalho trata-se de um estudo 

descritivo, na medida em que se pretende descrever, identificar, e verificar como é que 

processa o acolhimento de enfermagem a gestantes de alto risco na S.P do serviço da 

Maternidade.  

Deste modo Fortin (2009) defende que, “ a investigação qualitativa explora fenómenos 

e visa a sua compreensão alargada, com vista á elaboração de teorias”.  

Com o estudo desta temática tentou-se perceber o que é que os enfermeiros pensam 

acerca do tema, as suas contribuições para melhoria da problemática e as suas experiências 

vivenciada. Trata-se assim de uma abordagem fenomenológica, tendo em conta, que são 

dados sobre os conhecimentos que os entrevistados possuem, sem no entanto provar se são 

dados sobre conhecimentos empíricos ou científicos.   

O estudo ainda abarca um carater exploratória, visto que permite alcançar os objetivos 

estabelecidos, através de resolução das questões de investigacão, e também por ser uma 

questão pouco explorado. 
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2.3 Instrumento de Recolha de Informações 

 

Para a realização do estudo foi necessário colher informações no campo de pesquisa. 

Tendo em conta o desenho metodológico escolhido e considerando o objetivo geral para o 

estudo, a entrevista estruturada com perguntas abertas foi o instrumento eleito para colheita 

de informações, pois crê-se ser o mais indicado para atingir os objetivos permitindo ressaltar 

o ponto de vista de cada participante tendo uma ideia mas precisa do que constitui a sua 

experiência através das respostas facultados pelo mesmo.  

As informações foram recolhidas pelo próprio investigador durante o mês de Agosto 

do corrente ano através da utilização de um guião de entrevista (Apêndice II), que foi 

destinado aos enfermeiros da S.P da Maternidade do HBS, mas antes foi feito uma explicação 

sobre o estudo e os seus objetivos, seguido da assinatura de um termo de consentimento 

informado. (Apêndice III). 

Antes da aplicação das entrevistas foi realizado um pré-teste do guião, que foi corrigido 

pela orientadora. A entrevista sendo um instrumento de recolha de informações, constitui 

uma ferramenta essencial ao processo de investigação.  
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2.4 População Alvo  

 

A população alvo são os enfermeiros da S.P da Maternidade do HBS. A população 

escolhida são quatro enfermeiras da S.P. A importância desta população centra-se 

principalmente, na riqueza dos dados que revelam, nas experiências individuais, ou 

específicos de cada um. 

Para Fortim (2009) “ a população alvo refere-se a população que o investigador quer 

estudar o propósito da qual deseja fazer generalização ou seja é um grupo de pessoas que tem 

características comuns ou permite delinear com precisão o tema de estudo e assim obter 

dados juntos da pessoa ou grupo homogéneo”.  

Neste sentido para escolher a população para participar no estudo foram necessário 

selecionar os enfermeiros que preenchiam alguns critérios de inclusão estabelecidos para o 

mesmo que foram: 

 Ser enfermeiro da Sala de Parto; 

 Ter no mínimo dois anos de experiência nesta área; 

 Ter vontade para participar no estudo; 

 

2.5 Descrição do Campo Empírico 

 

Segue-se a descrição da entidade acolhedora: Hospital Dr. Baptista de Sousa, situa-se 

no centro da cidade do Mindelo, é o hospital central da região de Barlavento. 

O Hospital Dr. Baptista de Sousa designado HBS é um estabelecimento publico de 

regime especial dotado de órgãos, serviços e património próprio, e de autonomia 

administrativa nos termos do decreto-lei nº 83\2005 de 19 de Dezembro, com sede na ilha 

de, São Vicente Cabo Verde. O Hospital Dr. Baptista de Sousa é considerado como serviço 

de referência da região Barlavento com prestação de serviços diferenciados.   

Este estudo foi realizado concretamente na S.P da Maternidade, é o único da ilha, fica 

localizado no segundo andar, atende todo a população de São Vicente e evacuados de outras 

ilhas de cabo verde.    
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2.5.1 Descrição da estrutura física da Sala de Parto    

 

O serviço é estruturado da seguinte forma uma sala de espera, uma sala de urgência, 

duas salas de pré parto, duas salas de parto, uma sala de enfermeiro, uma sala de CTG, uma 

sala de stock, uma sala de arrumação dos pertences das gestantes, uma sala de materiais para 

sujos.  

 

2.5.1 Equipas de Serviço  

 

No momento da realização do estudo encontrava-se a trabalhar nove enfermeiras, 

distribuídas da seguinte forma:   

A enfermeira chefe que esta todos os dias de manhã, dois enfermeiros por turno, sendo 

que uma é responsável para receber o bebé. 

Há 1 médicos de urgência a cada 24h de trabalho, mas no período manha há 4 médicos 

que fazem os seguintes serviços: consulta de GAR, ecografia, e cirurgias programadas. 

Ainda tem os auxiliares que também fazem a mesma escala que os enfermeiros 

consoante o turno em que esta inserido. 

2.6 Procedimentos Éticos 

A pesquisa envolve pessoas, por isso é necessário ter em atenção questões éticas, que 

garantem a proteção dos direitos dos participantes do estudo. Todo o participante deve ser 

informado sobre a natureza, a finalidade e a duração da investigação, portanto foi necessário 

fazer um pedido de autorização carimbado com o símbolo da Universidade do Mindelo, que 

posteriormente foi autorizada pela direção do Hospital Dr. Baptista de Sousa (Apêndice IV).    

Para que a colheita de informações fosse possível, e para garantir os direitos de desistir 

a qualquer momento e o anonimado dos participantes, foi-lhes disponibilizado um termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice III) onde foi solicitada a sua assinatura e a 

autorização verbal para utilizar as informações recolhidas para o estudo, esclarecendo-lhes 

que a sua participação era totalmente voluntária, e que seriam respeitada a fidelidade das 
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palavras utilizadas pelos participantes, que podiam recusar a participar ou desistir a qualquer 

momento sem que isso pudesse acarretar qualquer constrangimento ou consequência.   

Para Fortin (2009) “qualquer que seja os aspetos estudados, a investigação deve ser 

conduzida no respeito dos direitos da pessoa. As decisões conforme a ética são as que se 

fundamentam sobre princípios do respeito pela pessoa e pela beneficência.” 

É de realça-se ainda que foi entre cada participante um guião entrevistas com o 

respetivo consentimento onde ficou no critério de cade um responde onde sentia mais a 

vontade, apenas uma enfermeira optou-se para uma conversa informal que foi feita no 

crioulo, tendo em conta que é a língua materna e dai sentir-se mais a vontade para se 

expressar. A transcrição foi feita na língua Portuguesa, respeitando a fidelidade das palavras 

utilizada pelo mesmo. 

  Para salvaguardar a confidencialidade dos elementos recolhidos foi-lhes atribuído 

nomes fictícios, sendo identificadas de (Santo Antão, São Vicente, São Nicolau e Santa 

Luzia)  
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CAPÍTULO III- FASE EMPIRICA 
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3. Apresentação e interpretação dos resultados 

 
Este capítulo é dedicado a analisar e interpretar as informações obtidas, apresentando 

os resultados através do guião de entrevista e de acordo com os objetivos do trabalho de 

pesquisa pode-se concluir que todo o plano de investigação foi colocado em prática, onde as 

informações colhidas vão ser analisadas e discutidas para interpretação dos mesmos, após a 

recolha de dados torna-se necessário ordená-las e tratá-las por forma a obter os resultados. 

Para Fortim (2009) na interpretação dos dados, “o investigador empenha-se em explicar 

os resultados, apoiando-se nos trabalhos anteriores e na teoria “. 

3.1 Análise e discursão dos resultados obtidos 

 

Em qualquer trabalho de investigação implica a recolha de dados que permitam dar 

respostas aos objetivos traçados, permitindo assim aprofundar os conhecimentos. 

Fortin (1996) diz que “ (…) a análise de dados permite produzir resultados que possam 

ser interpretados pelo investigador. Os dados são analisados em função do objeto de estudo”.  

Para Polit e Hungler (1995) (…) a finalidade da análise dos dados é organizar, fornecer, 

estruturar e extrair significado dos dados de pesquisa.” Nesta mesma linha de pensamento, 

Quivy (1995) refere que os resultados das análises constituem a execução do instrumento de 

observação, e ainda consistem em recolher ou reunir concretamente determinadas 

informações junto das pessoas ou das unidades de observação incluídas na amostra. 
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3.2 Categorias  

 

Para melhor compreensão dos resultados obtidos foi necessária a divisão das 

entrevistas em categorias de modo a ter uma exposição de forma sintetizada e bem 

compreensiva da pesquisa. Da análise das entrevistas feitas achou-se pertinente considerar 

os resultados de acordo com quatro categorias:   

 Categoria I- Perceção do conceito de acolhimento;   

 Categoria II- Fatores que interferem no acolhimento a gestante faça a sua 

hospitalização; 

 Categoria III- Importância do acolhimento atribuída pelos enfermeiros; 

 Categoria IV- Como enfermeiro sente capacidade para realizar um bom acolhimento 

a gestante; 

 Categoria V- Como se processa o acolhimento de enfermagem a gestantes de alto 

risco. 

 

Categoria I: Perceção do conceito de acolhimento 

Nesta categoria buscou-se identificar a perceção dos enfermeiros da Sala de Parto da 

Maternidade sobre o acolhimento em enfermagem. Sendo assim passa-se a transcrição na 

perspetiva dos participantes sobre o acolhimento em enfermagem: 

“ Saber acolher, saber ouvir e fazer com que o utente sente bem e tenha mais confiança 

para abrir com o profissional de enfermagem”. Santa Antão 

“ Receber da melhor forma possível a utente da maneira que ela se sente aconchegada 

e bem cuidada”. São Vicente 

“ Receber a utente no serviço com simpatia, avaliar o seu estado físico, psicológico e 

social ajuda-la a adaptar-se ao serviço informá-la do seu estado de saúde de forma que ela 

possa contribuir na sua melhoria e recuperação”. Santa Luzia 

“ É um processo que permite o profissional de saúde ouvir a utente, de forma a resolver 

de melhor forma o seu estado de saúde” São Nicolau 

O que se pode constatar nesta categoria é que todas as respostas de um modo geral 

seguem a mesma linha de pensamento, que os participantes deste estudo responderam de 

forma semelhantes em relação ao conceito de acolhimento em enfermagem. Com estas 
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informações podem-se concluir que estas respostas vão de encontro com a literatura e tem 

uma fundamentação científica lógica. 

A realização do acolhimento de enfermagem a gestante de alto risco é percebida como 

um processo em que se considera uma continuidade durante toda a sua permanência no 

serviço, assim conclui-se que o acolhimento é realizado ao longo da estadia da mulher no 

serviço, permitindo a detenção de necessidades afetadas e a seu posterior plano de 

intervenção.  

No que tange a capacidade para um bom acolhimento os resultados do estudo fazem 

perceber que os enfermeiros sentem-se capacitados e apontam as habilidades e competências, 

adquirida ao longo dos tempos para realiza-la adequadamente. 

Portante é notável que os enfermeiros são um elemento importante no bom acolhimento 

em enfermagem. 

“ (…) mostrar empatia, fazer a devida apresentação pessoal, mostrar disponibilidade, 

ser assertiva nas informações disponibilizas (…)” S. Antão  

“ Estar preparada para acolher a gestante independentemente da sua patologia, 

orienta-la e acalma-la (…) ” S. Vicente 

 “ (…) obtenção de bons resultados na melhoria da saúde da utente, ou seja paciente 

satisfeita, disposto a colaborar, e empenhada na sua recuperação, criar um ambiente de 

empatia enfermeiro/ gestante”. S. Luzia  

“ Baseia-se na identificação de prioridades no acolhimento de acordo com a 

necessidade de cada gestante, fazendo com que ela se sinta bem acolhida/acompanhada 

colaborando assim no tratamento”. S. Nicolau 

De acordo com as respostas obtidas constatou-se que o bom acolhimento passa por 

mostrar empatia com a gestante para que ela possa sentir bem cuidada colaborando no 

tratamento para um desfecho positivo. É de frisar também que, mais uma vez a perceção dos 

enfermeiros vai de encontro com a literatura. 

 Um bom acolhimento é a principal condição para uma relação interpessoal eficiente 

como simples atitude através de demostração de empatia com a gestante, disponibilidade e 

ainda a devida apresentação pessoal. 

É de realçar que apenas S. Antão frisou a apresentação individual como sendo um dos 

pontos indispensáveis para um bom acolhimento. 
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Categoria II- Fatores que interferem no acolhimento da gestante fase a sua 

hospitalização  

Nesta categoria pretende-se saber quais os fatores que poderão interferir no 

acolhimento de enfermagem a gestantes de alto risco, ou seja saber até que ponto a forma 

como é feita o acolhimento interfere no momento da realização do acolhimento. 

“ Para min não existe limitações no acolhimento”. S. Antão 

“ Seguir os protocolos e prescrições médicas ” S. Vicente 

“ Gestante pouco entusiasmada ou motivada com a gravidez, falta de espaço 

adequado, falta de tempo do enfermeiro motivado pelo método de trabalho” S. Luzia 

“ Recursos económicos e sociais para que a gestante tenha um diagnóstico 

diferenciado (exames complementares de diagnostico) ” S. Nicolau 

Pode-se concluir que nesta categoria os participantes não são da mesma opinião, 

enquanto S. Antão refere que para ela não existe limitações no acolhimento, para S. Luzia a 

motivação, falta de espaço são fatores que interferem no acolhimento, conclui-se também 

que falta de recursos financeiras e poucas condições sociais, interferem muito no momento 

do acolhimento isto porque como refere uma participante a falto de recursos financeiras 

impeça que a gestante um diagnóstico diferenciado através de outros meios como por 

exemplo (exames complementares). 

 

Categoria III- Importância do acolhimento atribuída pelos enfermeiros 

Relativamente a esta categoria, pretendeu-se saber qual a importância do acolhimento 

atribuída pelos participantes. Segue-se as transcrições. 

“ É importante visto que permite conversar com a gestante fazendo com que ela se 

sinta mais a vontade para exprimir os seus medos e inquietações, ajudando o 

enfermeiro/profissional de saúde chegar a um diagnóstico precoce da sua patologia”. S. 

Antão  

“ O acolhimento é importante isto, porque ajuda a gestante sentir-se mais confiante 

fazendo com que ela espoe as suas inquietações levando assim a um bom diagnostico, 

prevenindo complicações”. S. Vicente 

“ Para mim, atribui a importância em detetar e prevenir complicações precocemente 

e alcançar o bem-estar da gestante”. S. Luzia 
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“ (…) ajuda no diagnóstico precoce de patologias que possam interferir com a 

gestação, garantindo assim a segurança da mulher e o seu bebé”. S. Nicolau 

Constatou-se que todos os participantes são da mesma opinião quando dizem que o 

acolhimento é importante pois ajuda no diagnóstico precoce de complicações maternas, é 

importante referir que todas essas observações feitas pelos participantes permite afirmar que 

o acolhimento beneficia toda a relação enfermeiro/utente, ajudando no processo de cuidado 

não, representando nenhum dano quando realizado adequadamente.  

Ainda durante as entrevista constatou-se que os enfermeiros estão cientes da 

importância dessa atividade não só no processo de relação enfermeiro/utente, mas também 

na medida em que o acolhimento minimiza impacto da sua permanecia no hospital e da 

doença.  

Deste modo permite o investigador afirmar que os enfermeiros da S.P da maternidade 

do H.B.S. têm uma visão acertada sobre a importância do acolhimento a gestante de alto 

risco. 

 

Categoria IV- Como enfermeiro sente capacidade para realizar um bom 

acolhimento a gestante 

Neste categoria tentou-se perceber o nível de capacidade dos enfermeiros em relação 

ao acolhimento a gestante de alto risco, perceber como é que eles fazem para estar a 

capacitada para dar resposta a demande das gestantes de GAR, sabendo que nesta fase a 

mulher tem muitas duvidas, medos e anseios que podem prejudicar no momento do 

acolhimento. 

“Sim sinto-me capacitada porque mais do que seguir as prescrições medicas é preciso 

fazer com que a gestante confia em min através de conversas deixando que ela espoe as suas 

inquietações e medo perspetivando assim um desfecho positivo com a sua colaboração na 

prestação dos cuidados”. S. Antão  

“Sim estou capacitada para fazer um bom acolhimento a gestantes porque conheço 

todas as patologias que podem tornar uma gestação normal em uma gestação de risco e 

sinto preparada para agir no momento certo para manter a gestante e o feto fora de perigo”. 

S. Vicente  
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“Sim porque estou sempre a pesquisar, estudar de forma a capacitar-me para prestar 

um bom acolhimento e consequentemente um cuidado de qualidade a essas gestantes”. S. 

Luzia 

“ Sim estou preparada para fazer um acolhimento de qualidade contribuindo assim 

para a redução da mortalidade materno-infantil”. S. Nicolau 

Todos os enfermeiros que participaram no estudo sentem que estão capacitadas para 

fazer um bom acolhimento na medida em que segundo as respostas obtidas um bom 

acolhimento é o primeiro passo para a redução de mortalidade materna. 

A capacitação do enfermeiro no momento do acolhimento permite que gestante e o seu 

acompanhante estejam abertos a aceitarem o plano de cuidado traçado para ela, indo 

adaptando o mesmo na medida das necessidades de cada mulher através da troca de 

informação que se faz essencial no desenvolvimento da relação de ajuda e a todo o processo 

de cuidado. 

Deste modo pode-se concluir que as enfermeiras da SP de maternidade do H.B.S. estão 

capacitadas para realizarem um bom acolhimento a todas as gestantes que procuram este 

serviço seja qual for as suas necessidades. 

 

Categoria V- Como se processa o acolhimento de enfermagem a gestantes de alto 

risco 

Esta última categoria tem a finalidade de descrever o processo de acolhimento em 

enfermagem na perspetiva dos participantes do estudo. 

“ Para mim é receber a mulher e efetuar todos os procedimentos de acordo com a 

necessidade da gestante e ser acertiva na disponibilização das informações ” S. Antão 

“ Acolher a mulher e o acompanhante dando todas as informações necessárias”. S. Vicente 

“ Para min é acolher a gestante seja de risco ou não efetuar todos os procedimentos 

necessários mostrando empatia e disponibilidade para ouvi-la e tirar todas as suas dúvidas”. 

S. Luzia    

“ Para min o acolhimento se processa através do estabelecimento de relação de confiança 

enfermeiro/utente através conversa dando espaço para a gestante expor os seus medos, 

inquietações e angustia ajudando assim no processo de cuidado”. S. Antão   
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Nesta categoria conclui-se que todos os participantes acolhem as gestantes da mesma 

forma seja ela de risco ou não dando atenção de uma forma individual as necessidades de 

cada gestante, ou seja constatou-se que a maioria dos participantes afirma que fazem o 

acolhimento através do estabelecimento de uma relação de confiança com o utente dando-

lhe espaço para expor as suas dúvidas, medos e angústias, deste modo possam transmitir 

informações de forma acertiva.  

3.3 Discursão dos Resultados 

 

Chegando no término da interpretação dos dados é indispensável proceder a conclusão 

dos resultados para uma maior compreensão dos mesmos, pode-se afirmar que tanto o 

objetivo geral como os específicos foram atingidos.   

Analisando o objetivo geral: Conhecer como se processa o acolhimento de enfermagem a 

gestantes de alto risco na sala de parto do serviço da maternidade do Hospital Baptista de 

Sousa, é pertinente demostrar que de acordo com os dados obtidos através das informações 

das enfermeiras, ficou claro que o acolhimento nesse serviço passa por primeiramente receber 

a gestante, seja ela de risco ou não, só depois passar para a identificação e avaliação dos 

riscos, esclarecimento de possíveis dúvidas, definindo assim o plano de cuidado que mais de 

adequa a ela juntamento com o medico. 

Focando no primeiro objetivo específico: Descrever como se processa o acolhimento a 

gestantes de alto risco na S.P maternidade do H.B.S, pode-se contatar que todos os 

enfermeiros estão de acordo que o acolhimento da gestante deve ser feito em todos os 

momentos, ou seja todas as vezes que a mulher tiver dúvidas e se dirigir ao profissional de 

saúde este tem de estar disposta a acolhe-la de melhor forma possível (ouvindo-a, tirar os 

parâmetros vitais se for necessário, tirando todas as duvidas) de modo que ela possa sentir 

acolhida e cuidado. 

Analisando o segundo objetivo: Identificar as limitações encontradas pelos enfermeiros 

da S.P da maternidade do H.B.S. no acolhimento a gestantes de alto risco, constatou-se que 

que apenas uma entrevistada disse não existir limitações, que e faze o que tende de fazer com 

todos as gravidas que chega na sala de parto e depois chama o medico que se encontra de 

urgência na sala de parto 24 horas por dia. 
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Em relação aos outros enfermeiros a falta de espaço adequado, o nível económico e 

social da gestante, o seguimento das prescrições médicas e ainda a falta de entusiasmo da 

mulher em relação a sua gestação interferem imenso no momento do acolhimento. 

Quanto ao último objetivo: Verificar a importância atribuída pelos enfermeiros da S.P 

do serviço da maternidade do H.B.S. ao acolhimento como atividade facilitadora do processo 

de hospitalização da gestante de alto risco, verificou-se que os enfermeiros mostram-se 

cientes do impacto que este acarreta na gestante, desde a entrada no serviço em que, ao 

acomodarem a mulher no respetivo leito e realizarem a avaliação física, prosseguem na busca 

de mais informações além dos contidos no processo clínico consideradas importantes ao 

planeamento dos cuidados.  

Ainda referem que a troca de informações permite um planeamento dos cuidados de 

forma individual e personaliza, em prol da satisfação da gestante, deste modo na perspetiva 

dos enfermeiros, o acolhimento constitui uma atividade facilitadora do processo de 

hospitalização uma vez que atenua o impacto da hospitalização nas tocantes as resistências, 

que podem surgir bem como na tranquilização da gestante, face a experiência da 

hospitalização. 

Durante as entrevista constatou-se que todos os enfermeiros têm noção do conceito de 

acolhimento em enfermagem, da sua importância, dos fatores que interferem nesse 

acolhimento, da capacidade de fizeram esse acolhimento e como se processa o acolhimento. 
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Considerações Finais 

 

Este estudo teve como finalidade perceber como é que se processa o acolhimento de 

enfermagem a gestante de alto risco na S.P da enfermaria da maternidade do H.B.S. 

É de salientar que a enfermagem como ciência da saúde está permanentemente em 

mudança, por isso devem ser seguidas as essências dessa profissão, atendendo as 

necessidades de cada utente de forma holístico, particular e individualizado.  

Portanto a medida que as novas práticas clínicas e mais investigações aumentam as 

perceções do profissional, este percebe a necessidade de atender a essas alterações, 

principalmente nas ações interventivas, em prol do acompanhamento das evoluções que vão 

acontecendo. Essas ações interventivas compreendem sempre o objetivo de alcançar um 

desfecho positivo e consequentemente a satisfação da utente. 

Deste modo é de realçar que o enfermeiro deve estar mais próximo possível da utente 

e da família prestando-lhes cuidados hospitalares e apoia psicológico de modo a encoraja-los 

a ultrapassar de melhor forma possível os seus medos, preocupações e angústias. 

A forma como é feito o acolhimento a gestante de alto risco, é um ato fundamental na 

assistência de enfermagem, pelo carater humanístico que acarreta ao longo da sua 

concretização, o que é evidenciada ao longo da exposição literária apresentada na fase 

conceptual, demonstrando assim, a pertinência do tema.  

A realização de um bom acolhimento, não deve permear somente na receção de quem 

chega para hospitalizar, mas também para que procura as unidades de saúde em busca de 

alguma informação e deve perdurar até a saída do indivíduo daquela unidade de saúde. 

Deste modo, esta investigação é de grande importância na medida em que demonstra o 

carater autónomo da ciência de enfermagem, através dessa abordagem que lhe confere 

exclusividade, além da explanação do processo de enfermagem através dos instrumentos 

exclusivos da ciência, em torno do utente, cuja vulnerabilidade torna-se mais evidente, nas 

esferas biopsicossocial, enquanto ser holístico, a partir do momento da sua permanência no 

hospital, independentemente do motivo que o confere. 

No que toca a metodologia utilizada considera-se que, esta foi adequada, uma vez que 

alcançou todos os objetivos, oferecendo uma nítida e elucidativa noção dos conhecimentos 
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que possuem os enfermeiros que trabalham na S.P da enfermaria do serviço de maternidade 

do HBS quanto ao processo de acolhimento a GAR.   

 Durante o decorrer desta investigação deparou-se com alguns obstáculos, mas foram 

ultrapassados com sucesso.   

Um dos obstáculos encontrados foi a não entrega de alguns dados que são essenciais 

para a realização do estudo. Também durante a realização da pesquisa deparou-se com a 

dificuldade em encontrar fontes bibliográficos a nível de Cabo Verde, visto que, ainda não 

há dados registados no que tange ao acolhimento de GAR.  

Não obstante a todos os obstáculos acima referidos, em suma pode-se afirmar que todos 

os objetivos delineados foram alcançados com sucesso.  

 

Recomendações  

 

 Criar condições para que a mulher tenha um acompanhante a sua escolha que possa 

acompanha-la no momento de trabalho de parto e parto; 

 Dotar o serviço de condições (materiais, humanas, ambiente físico etc.), que possam 

proporcionar a gravida e acompanhante um acolhimento mais convidativo e 

agradável; 

 Criar protocolos de acolhimento no serviço da maternidade. 
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Apêndices 

Apêndice I- Cronograma 
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Apêndice II- Guião de Entrevista 

 

Rotineiro para entrevista 
Grupo I- caracterização geral: 

Idade: 

Sexo: 

Estado civil: 

Habilitações Académicas: Bacharel (  ) Licenciatura (  ) Especialidade (  ) Mestrado (  ) 

Tempo de atividade profissional: 

Tempo de atividade profissional no HBS: 

Tempo de atividade na Sala de Parto: 

Qual o Cargo que desempenha neste Serviço: 

 

Grupo II – Questões: 

1- O que entende por acolhimento em enfermagem? 

2- Com que frequência realiza o acolhimento de enfermagem a gestante de alto risco? 

3- O que é um bom acolhimento em enfermagem? Refira características.   

4- A nível da obstetrícia, que motivos repletem a necessidade da realização de um bom 

acolhimento? 

5- Em que momento deve ser realizado o acolhimento a uma gravida? 

6-Enquanto enfermeira(o), considera-se capacitada(o) para realizar um bom acolhimento a 

uma gestante com a classificação de alto risco? Justifique. 

7-Considera existirem limitações que interferem no acolhimento de enfermagem a uma 

gestante de alto risco face a sua hospitalização no serviço? Quais? 

8- Como é realizado o acolhimento de enfermagem a uma gestante de alto risco neste serviço? 

9- Atribui importância ao realizar acolhimento a uma gestante de alto risco face a sua 

hospitalização? Como demonstra essa importância?   

10-De que forma o método de trabalho adotado na sala de parto pode interferir na realização 

do acolhimento a uma gestante de alto risco e que limitações encontram-se presentes, 

aquando de tal atividade? 
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Apêndice III- Termo de consentimento informado 

 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE e ESCLARECIDO 
 

No âmbito do trabalho de conclusão de curso da Licenciatura em Enfermagem na Universidade 

do Mindelo a aluna, Suelene Costa Lopes n.º3032 pretende realizar um estudo intitulado 

Acolhimento de enfermagem a gestantes de alto risco no serviço da maternidade do Hospital 

Baptista de Sousa com o objetivo de conhecer como se processa o acolhimento de 

enfermagem a gestantes de alto risco no serviço da maternidade do Hospital Baptista de 

Sousa Neste sentido, gostaria de ouvir as suas opiniões sobre o tema em estudo pelo que se 

solicita a sua participação para o mesmo.  

Informa-se que a sua participação na investigação é livre e voluntária, podendo desistir a qualquer 

momento. A sua tarefa consiste em responder algumas questões pelo que as suas respostas 

sinceras serão de mais-valia para o desenvolvimento do estudo.  

Informa-se ainda, que as respostas serão gravadas em áudio, e usadas somente neste estudo pelo 

que o material colhido será destruído após o uso no estudo. Garante-se ainda a confidencialidade 

dos dados colhidos e a garantia do anonimato tanto no decorrer e como após o estudo.  

O estudo não comporta qualquer risco, porém, no que diz respeito às vantagens poderá contribuir 

para uma melhor perceção do processo de acolhimento de enfermagem a gestantes de alto risco 

e melhorar assim essa prática. 

Este documento apenas deverá ser assinado no caso de todas as suas dúvidas referentemente à 

participação no estudo já tiverem sido esclarecidas. E caso houver alguma dúvida e necessite de 

alguma explicação não hesite em perguntar antes de autorizar a participação no estudo. A 

assinatura no presente documento representa seu consentimento para participação.  

Eu,__________________________________________ declaro que aceito participar no estudo 

por minha livre e espontânea vontade.  

Mindelo, _______________ 

 

Assinatura do(a) participante  

_____________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador 

______________________________________ 
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Apêndice IV- Requerimento 

 


