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0 - INTRODUÇÃO 

 

A Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras (APEO) no seu percurso tem 

vindo a realizar anualmente o Encontro Nacional APEO.  

O XVI Encontro realizou-se na cidade de Aveiro, dias 9 e 10 de maio 2013. 

Vários foram os assuntos tratados neste evento que retrataram muitas das 

necessidades sentidas na profissão. Diversas foram as comunicações submetidas ao 

encontro que mostraram a energia e o entusiasmo em fortificar a profissão bem como 

a imagem de marca dos cuidados da Enfermagem Obstétrica em Portugal. 

Graças a uma equipa de revisores e a um grupo de investigadores, professores, 

enfermeiros e estudantes empenhados na divulgação do conhecimento foi possível 

selecionar 18 comunicações e 15 pósteres … pois divulgar experiências profissionais 

e académicas pautadas pela qualidade científica é um dos propósitos deste encontro.  

 om a publicação deste primeiro ebook “                L da     : Livro de 

 esumos” com registo de     : 978-989-97008-2-6, pretendemos perpetuar o estado 

da arte da Enfermagem Obstétrica. 

Felicitamos todos os que contribuíram para a produção e registo deste evento, que 

com a sua presença o tornaram memorável. 

A Presidente do XVI Encontro Nacional APEO 

Dolores Sardo11 

 

 

 

  

                                                
1
 EEESMO, Professora Adjunta da Escola Superior de Enfermagem do Porto 
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1 - PROGRAMA 

 

XVI ENCONTRO NACIONAL APEO 

Hotel Meliã, AVEIRO, 9 e 10 Maio 2013 

PROGRAMA  

9 Maio 2013 

8:30 – Comunicações Livres e Posters 
Moderadora: Arminda Pinheiro, EESMO, ESE-UM, Braga 
 
10:00 - Sessão de Abertura 
 
10:15 - Conferencia Inaugural  
Apresentador: João Franco, EESMO, ESEnfC, Coimbra 

- La intervención y el reconocimiento de la matrona de acuerdo con sus competencias en España. 
Fátima León Larios, Matrona, Professora Universidade de Sevilha, Espanha 

 
10:45 – Café 
 
11:00 – Mutilação Genital Feminina 
- Unidos pelo fim da MGF: uma estratégia europeia. Yasmine Gonçalves & Isabel Serra, Lisboa 

 
11:20 – Células Mesenquimatosas: Terapias celulares em desenvolvimento com base em 

células estaminais mesenquimatosas do tecido do cordão umbilical. Hélder Cruz, Lic. 

Química / Biotecnologia, Cytothera 
 
11:40 – Promover o AM: da investigação aos resultados 
 Moderadora: Benvinda Bento, EESMO, CHS-HSB, Setúbal 
- Dificuldades e estratégias das mães no AM entre 2ª e 6ª semana. Graça Santos, EESMO, ACES 

Pinhal Interior Norte, Penela 
- IHAB: uma estratégia para a melhoria da qualidade. Célia Magro, EESMO, CHS-HSB, Setúbal 
- Resultados e constrangimentos de uma experiência da linha de apoio ao AM. Carmo Gamboa, 

EESIP, ULSM-HPH, Matosinhos 
 
13:00 – Almoço livre 

 
14:00 – Comunicações Livres e Posters 
Moderadora: Emília Coutinho, EESMO, ESSV-IPV, Viseu 
 
15:15 - Diagnóstico Pré natal e patologia da gravidez Moderadora: Alexandra Amaral, EESMO, 
HSJ-EPE, Porto 
- Diagnóstico pré natal. Carla Ramalho, Obstetra, HSJ-EPE, Porto 
- Doença Hipertensiva: novas abordagens na vigilância e tratamento. Ana Paula Machado, 

Obstetra, HSJ-EPE, Porto 
- Micronutrientes na gravidez. Que intervenções? Ana Lúcia Torgal, EESMO, DGS, Lisboa 

 
16:15 – Café 
 
16:30  -  Espaço Empresa Angelini 
 
16:45 - Cuidar no pós parto  
Moderadora: Arminda Pinheiro, EESMO, ESE-UM, Braga 
- Experiencias vivenciadas pelos pais no posparto. Isabel Mendes, EESMO, ESEnfC, Coimbra 
- Como dar visibilidade à intervenção do EESMO no pos parto? João Franco, EESMO, ESEnfC, 

Coimbra 
- Reabilitação do períneo. Laira Ramos, Fisioterapeuta, Lisboa 
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10 Maio 2013 

8.30 - Comunicações Livres e Posters 
Moderadora: Paula Nelas, EESMO, ESSV-IPV, Viseu 
 
10:00 – Saúde sexual e reprodutiva 
Moderadora: Otília Zangão, EESMO, ESESJD-UE, Évora 
- Contraceção e risco de tromboembolismo. Ana Rosa Costa HSJ-EPE, Obstetra, Porto 
- Terapia de substituição hormonal: que consensos? Arminda Pinheiro, EESMO, ESE-UM, Braga 

 
10:45 – Outros pensares … outro cuidar: Saberes e práticas 
Moderadora: Manuela Ferreira, EESMO, ESS-IPV, Viseu 
- A influência das experiências Pré e Perinatais no desenvolvimento do ser humano. Alexandra 

Duque, Psicóloga, Lisboa 
- Hipnoterapia na gravidez e parto. Rosa Basto, Psicóloga, Lisboa 

 
11:30 - Café 
 
11:45 - Prevenção de contaminações na recolha de sangue e do tecido do cordão umbilical. 
Mónica Brito, responsável do Laboratório Crioestaminal. 

 
12:00 – Conferencia 
Apresentadora: Rosália Marques, EESMO, HGO, Almada 

- Novas abordagens na educação antenatal: Empoderando mães e pais/ New Approaches to 
Antenatal Education: Empowering Mothers and Fathers. Mary Nolan, Professora, University of 

Worcester, UK 
 
13:00 – Almoço livre 

 
14.00 – Comunicações Livres e Posters Moderadora: Manuela Pastor, EESMO, HGO, Almada 

 
14:30 – A Saúde Materno-infantil em Portugal na atualidade e seus atores: Olhares sobre o 

impacto da crise económica, demografia, constrangimentos e eficiência. 
Moderadora: Dolores Sardo, EESMO, ESEP, Porto 
- Miguel Veiga, Representante do Grupo Parlamentar  PCP 
- M Filomena Mendes, Presidente da Associação Portuguesa  de Demografia  
- Ana Jorge, Pediatra, Hospital Garcia de Orta  
- Francisco George, Diretor Geral da Saúde 
- Vítor Varela, Presidente Colégio da Especialidade Enfermagem Saúde Materna e Obstétrica da 

OE 
 
15:45 – Entrega de Prémios 
 
16:00 - Sessão de encerramento 
 
16:30 -18:30  
Workshop: Parto verticalizado. Carina Sousa & Vera Cardoso, EESMOs, HGO, Almada 

 
 
 

Idoneidade conferida pelo Conselho Cientifico da Escola Superior de Saúde de Viseu do 
Instituto Politécnico de Viseu 
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LA INTERVENCIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE LA MATRONA DE 
ACUERDO CON SUS COMPETENCIAS EN ESPAÑA. 

Fátima León Lario21 

Durante muchos años el acceso al doctorado para las enfermeras y por ende para las 

matronas ha estado limitado por los estudios de diplomatura. Para poder tener acceso 

a un programa de doctorado y consecuentemente conseguir el grado de doctor era 

necesario realizar unos estudios que conllevaran al grado de licenciado.  

Fue así como durante unos años las enfermeras y las matronas tuvieron que cursar 

estudios de Antropología Social, Sociología y Psicología siendo las disciplinas a las 

que se aproximaron antes de iniciar su carrera hacia el doctorado.  

Asimismo, los cursos de doctorado tenían que ser cursados en otros departamentos 

distintos al de Enfermería. Durante los años 80 y finales de los 90 era inusual 

encontrar una enfermera doctora. Rol que estaba reservado para los médicos 

docentes que impartían docencia en las Escuelas de Ciencias de la Salud y de 

Enfermería de España.  

En el año 2004 en la Universidad de Sevilla se empezó a ofertar un programa de 

doctorado destinado a enfermeras, contando ya entre sus filas con enfermeras 

doctoras que habían realizado sus tesis doctorales en otros departamentos de 

Ciencias Sociales habitualmente. Al inicio, dado que no eran suficiente número los 

doctores de la disciplina enfermera, se realizó un programa de doctorado 

interdepartamental en el que se incluyeron las disciplinas de Podología y Fisioterapia.  

Mientras que las enfermeras solían acceder a estudios derivados de las Ciencias 

Sociales, los podólogos y fisioterapeutas accedían mediante los estudios de 

licenciatura realizados en países como Portugal, que tras convalidación europea de 

estudios permitían el acceso.  

Fue en el año 2008 cuando se empezaron a defender las primeras tesis en la Escuela 

de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla ampliándose el número de 

doctores de Enfermería, Fisioterapia y Podología.  

Actualmente, con la entrada en vigor de los estudios de Máster Oficial en las 

Universidades Españolas y con la implantación del grado en Enfermería se han 

facilitado los estudios de doctorado de las enfermeras españolas.  

Hoy día los estudios de doctorado requieren el estudio del Grado en Enfermería, 

aunque también se puede tener acceso siendo Diplomado en Enfermería. Una vez 

cursado los estudios de máster y tras haber superado con éxito el trabajo fin de máster 

(60 créditos ECTS) se puede inscribir el proyecto de tesis que llevará a la obtención de 

grado de doctor por la Universidad correspondiente.  

                                                
1
 Matrona, Professora na Universidade de Sevilha, Espanha 
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Aún está pendiente si reconocer las especialidades de enfermería a nivel de máster 

oficial, de modo que una enfermera que haya realizado su periodo de especialización 

como matrona mediante el sistema EIR (Enfermera Interna Residente) podría realizar 

directamente la tesis doctoral sin la necesidad de superar los estudios de máster. 

Además, se puede optar a ser doctor con Mención Internacional, mención a la que se 

accede tras concurrir en los siguientes méritos: estancia de al menos 3 meses en un 

centro europeo o internacional de reconocido prestigio en la materia, defensa de al 

menos un tercio de la tesis doctoral en otro idioma comunitario; y que la tesis haya 

sido informada por dos expertos distintos de los responsables de la estancia en el 

extranjero. La mención internacional de doctorado supone la validez del título de 

doctor más allá de las fronteras del país donde se han realizado.  

Los estudios de máster oficial en las distintas provincias de la Comunidad Andaluza, 

donde la oferta de máster oficial es de al menos un máster de 60 créditos ECTS por 

cada provincia.  

La Universidad de Sevilla ofrece el máster oficial denominado “ uevas tendencias 

asistenciales y de investigación en  iencias de la  alud” al que pueden acceder 

profesionales enfermeros, podólogos y fisioterapeutas.  

Tras cursar estos estudios y superar el trabajo fin de máster comienza el período para 

realizar la tesis doctoral. Puede ser realizada como tradicionalmente se venía 

haciendo, presentado un manuscrito que recoja los aspectos más relevantes y 

detallados de la investigación original realizada o bien, se puede realizar según la 

nueva modalidad de tesis por compendio de artículos que consistiría en presentar al 

tribunal evaluador el trabajo realizado mediante el formato de artículo original 

publicado en revistas de alto impacto incluidas en el Journal Citation Report (JCR). 

Para alcanzar el grado de doctor se tendrán que presentar, al menos, 2 artículos 

publicados en revistas de alto impacto, preferiblemente del primer cuartil. También se 

puede presentar la tesis publicada como libro siempre y cuando el primer autor sea el 

propio doctorando.  

Si nos remitimos al citado informe que recoge las principales revistas publicadas en el 

área de enfermería encontramos varias revistas de perfil destinado para las matronas. 

En el ranking de las 100 mejores de Enfermería, encontramos en el primer cuartil, que 

la segunda es una revista llamada Birth (factor impacto = 2.182); la quinta es Midwifery 

(factor impacto = 1.777); la octava Journal of Pediatric Health Care (factor impacto 

=1.661) y la decimoctava es Perinatal and Neonatal Nursing (factor impacto = 1.364). 

En estas revistas se suelen publicar los mejores estudios de investigación 

relacionados con la disciplina que son realizados a nivel internacional.  

El acceso al doctorado y la consecución de los estudios de doctorado supone un gran 

avance para la disciplina enfermera y para las matronas pues supone ser las 
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principales productoras de nuestro cuerpo de conocimientos. Supone situar a las 

matronas a un nivel de evidencia y reconocimiento científico similar a otras disciplinas 

como las médicas. Supone elevar a la misma categoría la investigación realizada por 

las matronas que hasta hace muy pocos años era considerada de segunda categoría. 

Con los estudios de doctorado, las matronas realizan investigaciones de interés para 

las matronas y llevadas a cabo por ellas.  

Es cierto que aún este reconocimiento no tiene su máxima expresión en la práctica 

profesional pero si queremos reivindicar nuestro papel como personal más cualificado 

para el abordaje del parto normal tenemos que hacerlo desde la evidencia científica 

que apoya que las matronas somos los profesionales más cualificados para la 

asistencia de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio normal (Hatem, 

2009). 
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DIFICULDADES E ESTRATÉGIAS DAS MÃES NO ALEITAMENTO 
MATERNO ENTRE 2ª E 6ª SEMANA 

Graça Santos31, João Franco42 

As políticas de saúde visam a promoção do aleitamento materno exclusivo até ao 6º 

mês de vida e a amamentação até aos 2 anos (OMS, 1994; MS, 2009), a qual é 

influenciada por múltiplos fatores (Almeida, 2004).  

Apesar das recomendações e informações acerca dos benefícios do aleitamento 

materno, muitas mulheres deixam de amamentar os seus filhos precocemente, por 

diversos problemas que ocorrem durante a amamentação. O PNS incentiva esta 

prática, estabelecendo-a como um critério de qualidade dos cuidados de saúde 

perinatais. Por seu lado a DGS refere que, aquando da alta hospitalar a maioria das 

puérperas e seus recém-nascidos têm como plano AM exclusivo, o que permite falar 

numa taxa de 90% de iniciação. No entanto, a taxa de AM exclusivo à alta, apresenta 

um acentuado declínio logo no primeiro mês de vida, passando a ser inferior a 50% 

aos três/quatro meses (MS, 2002).  

Alguns estudos sustentam que as primeiras duas semanas de amamentação podem 

ser uma fase muito difícil (OMS, 1994, Lothrop, 2000, Galvão, 2006, citados, por 

Cardoso, 2006). Sustentado por Galvão (2006), a maioria das mães quando tiveram 

de esclarecer dúvidas ou sentiram dificuldades na amamentação dos seus filhos 

recorreram ao Centro de Saúde da sua área.  

Enquanto enfermeira dos CSP e conselheira em amamentação, despertou-me 

interesse pelo tema do aleitamento materno, em particular pelo conhecimento das 

estratégias que podem ser potenciadoras de uma melhor taxa de aleitamento materno.  

Considerou-se o problema de partida “o abandono do aleitamento materno nas 

primeiras semanas pós-parto” e como questão de  nvestigação: quais as estratégias 

que as mulheres que amamentam utilizam entre a 2ª e a 6ª semana pós-parto, para 

manter o aleitamento do seu filho de termo?  

A determinação do período específico de vida do bebé deve-se ao facto, de ser um 

período crítico como o exposto atrás, e é a partir da 2ª semana que a mãe se adapta 

melhor, e experiencia algumas dificuldades que não surgiram na primeira semana. Por 

outro lado, queríamos entrevistar as mães num momento em que ainda recordassem 

bem as suas vivências, principalmente nas estratégias que utilizaram para superar 

essas dificuldades e assim definiu-se a 6ª semana.  

Definiram-se os seguintes objetivos:  

a) Identificar as dificuldades das mães na fase inicial (entre a 2ª e a 6ª semana) da 

amamentação do filho de termo;  

                                                
1 
EEESMO, ACES Pinhal Interior Norte, Penela 

2 
EEESMO, Professor Coordenador da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
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b) Identificar as estratégias utilizadas pelas mães para superar as dificuldades que 

surgem nesta fase inicial da amamentação do filho de termo.  

Realizou-se um estudo qualitativo, descritivo, com 9 mães, inscritas no C.S. de 

Penela, entrevistadas no mês de Setembro de 2012. As entrevistas foram analisadas 

com técnica de análise de conteúdo, do tipo temático e frequencial (Bardin, 2007).  

Da análise resultaram três categorias: a) Dificuldades na amamentação: que se 

dividem em “ ísicas”  “ elacionadas com o  ebé” e “ sicológicas/ mocionais”; b) 

Estratégias para superar as dificuldades: a “ reparação e experiência”  as “ écnicas 

de conforto” e o “ poio dos outros”; c) Motivações para a amamentação: “ sicológicas/ 

 mocionais” e “ ísicas/  ráticas”.  

Este estudo permitiu, identificar dificuldades apresentadas pelas mães no início da 

amamentação e obter o conhecimento das estratégias para lhes fazer face, podendo 

esta informação ser uma mais-valia para cuidados de enfermagem á puérpera e 

recém-nascido a nível dos Cuidados de Saúde Primários. 
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IHAB: UMA ESTRATÉGIA PARA A MELHORIA DA QUALIDADE 

Célia Magro51, Benvinda Bento62 

Cada vez mais, as instituições preocupam-se com a qualidade dos cuidados de saúde, 

mas o conceito de qualidade é complexo e engloba diversas dimensões, no entanto 

podemos definir qualidade como “a prestação de cuidados acessíveis e equitativos, 

com um nível profissional ótimo, que tenha em conta os recursos disponíveis e 

consiga a adesão e satisfação dos utentes” (Conselho Ibérico, 2009).  

A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno (AM) exclusivo 

até ao sexto mês de vida e aleitamento materno complementado até aos dois anos ou 

mais, pelos benefícios que daí decorrem para a saúde e bem-estar do bebé, da mãe, 

para o ambiente e para a sociedade. Assim as práticas de incentivo ao AM assumem 

um papel relevante nos critérios de qualidade dos cuidados de saúde perinatais.  

Apesar destas recomendações, as taxas de incidência e prevalência do aleitamento 

materno, nem sempre são as desejáveis. Para contrariar estes dados, dos esforços 

desenvolvidos pela OMS em conjunto com a UNICEF resultou a IHAB (Iniciativa 

Hospital Amigo dos Bebés) que tem como objetivo: a promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno, através da mobilização dos serviços obstétricos e pediátricos 

dos hospitais.  

As 10 medidas para ser considerado Hospital Amigo dos Bebés, não poderão ser 

alcançadas se não tivermos em consideração as boas práticas no cuidar da 

mulher/família do pré-natal ao pós-natal. Neste contexto podemos considerar a adesão 

à IHAB uma estratégia de melhoria de qualidade em saúde. Tal como é apresentado 

no programa de acreditação Internacional para as organizações de saúde (CHKS) 

(2010) através da Norma 53.76- “Os Serviços de Maternidade atingiram ou trabalham 

para atingir o estatuto de Hospital Amigo das Crianças, segundo as recomendações 

da UNICEF/OMS.” 

A prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade, pressupõe um investimento 

na formação e valorização de competências técnicas e humanas dos profissionais, 

para dar resposta às necessidades dos cidadãos, às suas expetativas e à sua 

capacitação, conduzindo a uma maior participação nas suas decisões de saúde. 

Só no final de 2009, o Centro Hospitalar de Setúbal, alcançou a primeira etapa de um 

longo e esperado desafio, ou seja a possibilidade de ter 2 profissionais com formação 

de formadores em aleitamento materno, certificadas pela CNIHAB/UNICEF. Assim em 
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2010 iniciou a expansão da formação em aleitamento materno no CHS e ACES da 

área de referência. A aposta na formação, na complementaridade entre os cuidados 

de saúde primários e os hospitalares, na discussão dos casos clínicos, nas 

dificuldades em amamentação, refletiu-se numa mudança de atitudes, na melhor 

sintonia das equipas profissionais, na maior capacitação da nossa prática de cuidar e 

apoiar a amamentação. 

 

Perante um objetivo comum de toda a equipa multidisciplinar, só com o empenho e 

colaboração de todos se conseguiu chegar ao fim com resultados práticos visíveis, 

que culminaram na certificação como HAB em 2011. 

 

Sensibilizados com os resultados, mas tendo em conta as evidências baseadas nos 

dados estatísticos, temos consciência da necessidade de continuar a trabalhar neste 

grande objetivo, no sentido de melhorar os resultados alcançados promovendo uma 

intervenção especializada, com a finalidade de desenvolver as competências 

parentais, assim como o empoderamento das famílias na área do aleitamento 

materno. 
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RESULTADOS E CONSTRANGIMENTOS DE UMA EXPERIÊNCIA DA 
LINHA DE APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO 

Carmo Gamboa71 

O regresso a casa, após o parto é feito na ULSM tal como na maioria dos hospitais, 

entre os 2 e 4 dias. Nesta altura, na maioria dos casos, a amamentação ainda não se 

encontra bem estabelecida necessitando as puérperas de acompanhamento e 

atendimento qualificado. Assim, continuar a prestar apoio às puérperas após a alta no 

âmbito da amamentação e o reconhecimento das evidências existentes sobre o facto 

de que a prevalência do aleitamento materno aumenta com o aumento dos contactos 

entre profissionais de saúde habilitados nesta matéria e as puérperas que, no regresso 

a casa, sentem maior necessidade de apoio competente, foram as necessidades que 

estiveram na base deste projeto. 

O projeto consiste em disponibilizar uma linha telefónica durante 24h dia cujo 

atendimento é feito pelos enfermeiros do S. de Obstetrícia do HPH da ULSM 

pretendendo-se a resolução imediata dos problemas das puérperas. Em todas as 

chamadas são feitos registos dos contactos. Decorridos 30 dias após o primeiro 

contacto é feito um contacto por parte do serviço no sentido de verificar a eficácia da 

intervenção (aconselhamento por telefone). Antes do contacto são consultados os 

dados do processo de enfermagem no SAPE para confirmação do status para 

conhecimentos e habilidades no âmbito do amamentar no momento da alta. 

Os recursos humanos envolvidos são apenas os Enf. do Serviço de Obstetrícia com 

pelo menos 40 h de formação em aleitamento materno (AM). Em termos de custos 

associados passam pelos consumos em chamadas aquando da chamada de retorno 

após os 30 dias. 

O público-alvo são todas as utentes com alta do S. de obstetrícia (independentemente 

da sua área de residência) e também todas aquelas mulheres que tendo 

conhecimento da linha nos contactam. 

Ao disporem de uma linha de apoio permanente permite às utentes esclarecer dúvidas 

que, de outra forma podem ser obstáculos graves para a decisão de continuar a 

amamentar. 

Sendo uma estratégia simples, ao alcance de equipas formadas no âmbito da 

amamentação permite a sustentabilidade e possibilidade de replicação para promoção 

do AM. O facto de as utentes na sua maioria conhecerem os interlocutores desta linha, 

aumenta o grau de confiança e facilita a personalização das medidas. 

Os objetivos do projeto: 
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1 - Perceber os principais problemas relacionados com a amamentação e intervir 

precocemente nos mesmos 

2 - Servir de complemento a todas as outras estratégias de apoio a amamentação 

em curso na ULSM 

3 - Promover a articulação dos cuidados entre o hospital e unidades de saúde da 

ULSM ou outra se necessário 

4 - Promover a adesão ao aleitamento materno 

O Hospital Pedro Hispano da ULS de Matosinhos adquiriu o título de Hospital Amigo 

do Bebe em 30/9/2011 tendo sido o culminar de um trabalho que se vem 

desenvolvendo deste 2007. Este projeto enquadra-se assim também nas estratégias 

definidas pela Iniciativa Hospital Amigo dos Bebes (IHAB) e na política interna de 

promoção, proteção e apoio do aleitamento materno. 

O facto de sermos uma unidade local de saúde (ULS) facilita a articulação dos 

cuidados. 

Em mais ano e meio de atividade da linha registamos mais de 650 contacto o que 

equivale a um contacto por dia que foi a nossa expetativa no início do projeto. 
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DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL 

Carla Ramalho81 

 

O diagnóstico pré-natal é uma área cada vez mais importante na Obstetrícia. 

Tem como objetivo avaliar o estado de saúde do feto, recorrendo para isso a vários 

exames. Possibilita a realização do diagnóstico e o estabelecimento do prognóstico, o 

que condiciona a vigilância e ajuda a determinar o desfecho da gravidez. Em algumas 

situações é possível recorrer à terapêutica in útero enquanto noutras é necessário 

programar atuações específicas no período perinatal. Quando o prognóstico é mau 

possibilita o recurso à interrupção da gravidez. Em alguns casos vai contribuir para o 

estabelecimento do risco de recorrência. 

São vários os exames a que é possível recorrer em diagnóstico pré-natal, uns de 

diagnóstico e outros de rastreio. Alguns têm um período ideal para serem aplicados, 

enquanto outros podem ser usados em qualquer idade gestacional.  

São exemplos: 

- Exames de imagem: ecografia, ecocardiograma, RMN 

- Estudos bioquímicos no sangue materno 

- Técnicas invasivas: amniocentese, biopsia das vilosidades coriónicas, cordocentese 

- Estudos genéticos 

- Exames microbiológicos 

- Estudo material genético fetal no sangue materno 

A atividade do diagnóstico pré-natal, enquadrando-se no sentido lato dos cuidados 

pré-natais, pode iniciar-se antes da conceção ou continua-se com o estudo da 

placenta e em casos de mau desfecho com o estudo embriofetal. 
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DOENÇA HIPERTENSIVA: NOVAS ABORDAGENS NA VIGILÂNCIA E 
TRATAMENTO 

Ana Paula Machado9 

 

A hipertensão arterial é uma das principais causas de morbimortalidade materna e 

perinatal em países desenvolvidos complicando cerca de 10% das gestações. Na 

gravidez, esta patologia constitui um problema clínico de abordagem particular, visto 

que as modificações fisiológicas da gestação, a existência de um ou mais fetos e a 

forma de apresentação da patologia hipertensiva condicionam atuações específicas e 

que variam dependendo da idade gestacional. 

A classificação mais usada das doenças hipertensivas na gravidez foi proposta em 

2000, pelo National High Blood Pressure Education Program e que considera as 

seguintes divisões: a) hipertensão gestacional, b) pré-eclampsia/eclâmpsia, c) 

hipertensão crónica e d) pré-eclâmpsia sobreposta em hipertensão crónica. 

Existem atualmente vários grupos de trabalho a tentar avaliar quais as grávidas em 

risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Este rastreio é feito às 12 semanas com base na 

conjunção da história materna, avaliação da pressão arterial, fluxometria doppler das 

artérias uterinas e doseamento de marcadores bioquímicos, nomeadamente a proteína 

plasmática associada à gravidez e o fator de crescimento placentar. Nas grávidas com 

rastreio positivo, existe evidência científica que comprova que a toma de aspirina em 

baixa dose desde o início da gravidez reduz a probabilidade do aparecimento desta 

patologia. 

A principal morbimortalidade materna está associada ao desenvolvimento de 

hipertensão grave (descompensação cardíaca e acidentes cerebrovasculares) ou de 

pré-eclampsia (descolamento prematuro da placenta, insuficiência renal aguda, 

coagulação intravascular disseminada, eclâmpsia). O desfecho perinatal está 

condicionado pelo aparecimento de restrição de crescimento fetal ou pela 

prematuridade e suas complicações. 

A terapêutica antihipertensiva na gravidez tem como objetivo a redução do risco de 

uma crise hipertensiva materna. No entanto, o controlo da tensão arterial não elimina a 

morbimortalidade materna ou fetal. O desfecho perinatal e as complicações da pré-

eclâmpsia não são alterados com a instituição desta terapêutica.  

A programação do parto é muitas vezes necessária como forma de tratar a patologia 

hipertensiva, visto que a terminação da gravidez põe fim aos mecanismos 

fisiopatológicos que estão na base da doença. No entanto, esta patologia nem sempre 
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se resolve imediatamente após o parto e há situações em que se verifica um 

agravamento ou mesmo aparecimento posterior ao nascimento. 

A vigilância da grávida hipertensa deve ser feita a nível hospitalar, por vezes por 

equipas multidisciplinares. Na presença de complicações deverá ser considerada a 

necessidade de apoio em unidades de cuidados intensivos com o objetivo de 

minimizar os riscos e as sequelas desta patologia. 
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EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS PELOS PAIS NO PÓS-PARTO 

Isabel Margarida Marques Monteiro Dias Mendes101 
 
Problemática: O pós-parto é um período marcado pela grande vulnerabilidade 

emocional para ambos os pais em geral. Em consequência, comporta mudanças e 

reajustamentos nomeadamente, àqueles referentes ao ajustamento ao papel parental.  

Objetivo: Compreender o processo de construção do ajustamento materno e paterno 

ao período de pós-parto, a partir da perspectiva das experiências vivenciadas por 

ambos os pais. 

Material e Métodos: Estudo qualitativo fenomenológico descritivo. A amostra 

intencional é constituída por vinte e cinco casais de acordo com critérios de inclusão 

definidos. A recolha de dados realizou-se através de entrevistas abertas, de onde se 

obtiveram os relatos das mães e dos pais acerca das suas experiências ao 

ajustamento materno e paterno nos diferentes contextos do pós-parto: interação com o 

bebé, recuperação funcional (somente na vertente materna), relação conjugal, 

contexto social, família alargada e amigos e o apoio dos profissionais de saúde. Os 

dados foram analisados de acordo com o método fenomenológico descritivo de 

Amadeo Giorgi (1985, 1997, 2003).  

Resultados: Duas estruturas essenciais emergiram das unidades de significado das 

experiências vivenciadas por ambos os pais ao seu processo de ajustamento materno 

e paterno no período pós-parto, a primeira é constituída pelas experiências positivas e 

a segunda pelas experiências negativas.  

De acordo com a sequência dos diferentes contextos mencionados acima, 

destacamos os seguintes constituintes chave positivos: a gravidez e o parto como 

períodos de construção do papel parental, consciencialização da responsabilidade do 

papel parental, construção do sentimento de família, interação com o bebé, 

identificando o temperamento, os ritmos e os tipos de choro maior cooperação na 

partilha das tarefas domésticas, maior união do casal, suporte emocional e 

instrumental da avó materna, e o reforço dos laços familiares.  

Como constituintes chave negativos salientamos: inexperiência e insegurança no 

cuidar do bebé, experiência esgotante no cuidar do bebé, vulnerabilidade emocional, 

dificuldade em conciliar o tempo para o autocuidado, menos tempo para o casal e 

menor convívio social.  

Conclusão: Por último, salientamos quanto ao apoio dos profissionais de saúde que 

este está aquém das necessidades/expectativas de ambos os pais, sugerindo mais 

apoio técnico e relacional por parte destes. Referiram-se à importância da prática da 

visita domiciliária, linha telefónica de apoio, e grupos de apoio nas Maternidades ou 
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Centros de Saúde como aspetos que facilitariam o seu processo de ajustamento 

materno e paterno no pós-parto. 
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COMO DAR VISIBILIDADE À INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO 
ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM DE SAÚDE MATERNA NO PÓS-PARTO 

João José de Sousa Franco111 

 

A visibilidade é um conceito complexo, que abrange uma multiplicidade de fatores, que 

se articulam e potencializam. Neste sentido dar visibilidade não se resume a mostrar 

ou estar visível, mas revelar pela nossa ação a intervenção de enfermagem como 

estruturante para a saúde das pessoas e das comunidades. 

Para a visibilidade contribuem: fatores individuais (prática sustentada em evidência 

científica); académicos (formação e investigação); grupais (associações); 

organizacionais (instituições de saúde e ensino); políticos (legislação, normas e 

diretivas) e sociais (classe). De entre os vários fatores existem dois que são basilares: 

fatores individuais (prática de cuidados) e académicos (formação e investigação). 

Estes suportam a autonomia profissional a qual por sua vez é sustentada pelo saber 

pela competência técnica e pelo seu contributo para a obtenção dos objetivos dos 

serviços. Neste sentido ao se falar de visibilidade de uma profissão ou dos 

profissionais de uma determinada área implica considerarmos o seu empoderamento, 

ou seja da sua autonomia de decisão e de responsabilidade. 

Realizou-se um estudo quantitativo com os objetivos: conhecer o nível de 

empoderamento dos enfermeiros especialistas, determinar a relação entre o nível de 

empoderamento com algumas características sociodemográficas e algumas 

características dos enfermeiros especialistas. 

A amostragem foi não probabilista em rede, com 309 enfermeiros especialista em 

Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia, portugueses, reconhecidos pela Ordem 

dos Enfermeiros e que desenvolviam cuidados no âmbito da sua área de 

especialização. A colheita de dados foi feita por questionário tendo-se utilizada a 

escala da Perceção do Empoderamento dos Enfermeiros Especialistas em 

Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica (PEMS), validada para Portugal. 

Os resultados sugerem no global um baixo empoderamento dos enfermeiros, 

aumentando o empoderamento com a idade e com os anos de exercícioo profissional 

nas dimensões “ rática  ustentada e  utónoma” e “ ormação e  ducação”.  mbora 

não seja estatisticamente significativo verifica-se que os enfermeiros com mestrado 

têm mais empoderamento nas dimensões “ rática  ustentada e  utónoma” e 

“ econhecimento na  quipa de  aúde”.  e acordo com os resultados sugere-se que 

as equipas de enfermagem integrem elementos mais jovens e com menor experiência 

profissional e elementos mais velhos com maior experiência profissional; as equipas 
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de enfermagem tenham formação académica mais elevada; e que haja estabilidade 

vinculativa dos profissionais nas instituições de saúde. 

A visibilidade no pós-parto deve integrar respostas individuais e coletivas integradoras. 

As respostas individuais devem integrar uma formação académica mais elevada, a 

prática sustentada na investigação para o desenvolvimento de competências com 

evidência a nível técnico, científico e relacional, capaz de possibilitarem a 

emancipação das atitudes e ações, de forma a contribuírem para uma representação 

social da profissão que melhor a sua visibilidade. Por seu turno a nível coletivo, o 

ensino as associações profissionais e sindicais e a ordem dos enfermeiros devem dar 

o seu contributo político, social e profissional a visibilidade profissional  
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REABILITAÇÃO DO PERÍNEO. 

Laira Ramos121
 

  períneo; também chamado de pavimento pélvico  (a)soalho pélvico ou na forma 

inglesa pelvic floor muscle; é um grupo muscular que se encontra na base da bacia 

fazendo um suporte para dar sustentação para a bexiga  o útero e o reto.  stes 

músculos também têm a função de fechar a uretra  a vagina e o ânus sendo assim 

responsáveis pela continência urinária e fecal; o bom funcionamento desta 

musculatura está relacionado com a satisfação sexual feminina e masculina.   

fraqueza destes músculos é uma das causas da incontinência urinária  dos prolapsos 

e de algumas disfunções sexuais. 

 urante a gravidez o períneo sofre com a sobrecarga causada pelo aumento de peso  

com as alterações biomecânicas e hormonais; estas alterações podem ser causa de 

algumas patologias do períneo no pré e pós-parto.   episiotomia também é um fator 

prejudicial a função destes músculos.  om o avançar da idade estes músculos  se não 

trabalhados  ficam mais fracos  assim como acontece com toda a nossa musculatura  

essa fraqueza é uma das principais causas da incontinência urinária feminina e dos 

prolapsos  grande parte das mulheres com mais de 40 anos sofrem com as disfunções 

do períneo. 

 rganização  undial de  aúde considera a incontinência urinária um problema de 

saúde público  esta patologia atinge homens e mulheres e; assim como a 

incontinência anal  os prolapsos  as disfunções sexuais; tem grande impacto negativo 

na qualidade de vida levando ao isolamento social e familiar.  ntigamente estas 

patologias eram vistas como consequência natural da idade e as pessoas se 

adaptavam às mudanças por elas impostas: aderiam ao uso de fraudas  diminuíam as 

atividades físicas e sexuais  evitavam o convívio social e acabavam por isolar-se.   

sociedade moderna e o aumento da expectativa de vida fez com que as pessoas se 

preocupassem com a qualidade de vida e o bem estar procurando soluções eficientes 

e práticas para seus problemas. 

  retirada da próstata para o tratamento do cancro pode deixar como sequela a 

incontinência urinária e a disfunção erétil  essa sequela acontece porque o nervo que 

irriga esta região pode sofrer alguma lesão.   fisioterapia pode tratar esses homens 

com a reabilitação do nervo pudendo. 

 onhecer a anatomia e o funcionamento destes músculos é uma mais valia para que 

os profissionais da área da saúde possam orientar na prevenção e ajudar os pacientes 

a escolher o melhor tratamento para estas patologias.  
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INFLUÊNCIA PRÉ E PERINATAL NO DESENVOLVIMENTO HUMANO - 
TRAUMA DE NASCIMENTO: MITO OU REALIDADE? 

Alexandra Freches Duque
131 

Egas Moniz – Centro de Investigação Multidisciplinar em Psicologia da Saúde 

ConVidaNascer 

Será possível que a experiência pré e perinatal tenham um impacto na vida futura do 

bebé? Será a experiência do nascimento traumática? Terá o bebé capacidade de 

“sentir” durante a gravidez e o parto? 

As neurociências têm vindo a comprovar a importância da gestação, olhando-a como 

um momento de particular vulnerabilidade, com poderosa influência sobre a 

plasticidade cerebral e desenvolvimento do feto, com repercussões no 

comportamento, desenvolvimento mental e intelectual e ajustamento emocional da 

criança e do adulto. A exposição do feto a níveis elevados e prolongados de stress, 

conduz à programação cerebral de alterações neuroanatómicas, vulnerabilidade 

vascular e metabólica e vulnerabilidade a doenças psiquiátricas, crónicas e 

autoimunes. 

Quando pensamos no nascimento, tendemos a focar-nos nas potenciais 

complicações, para a mãe e bebé, ou na experiência materna (alvo de preocupação 

dos profissionais que pretendem uma maior qualidade experiencial para o parto), 

acabando por deixar para segundo plano a experiência do “nascimento do bebé”.   

presente conferência tem por objetivo refletir a perspetiva do bebé acerca dos 

acontecimentos que, normalmente, ocorrem num parto eutócico, sem complicações ou 

intervenções médicas, obviamente menos traumático que partos intervencionados ou 

cesarianas.  oderemos  ainda assim  falar em “trauma de nascimento”?  

Durante muito tempo as comunidades médicas trataram o bebé como um ser 

incompleto, incapaz de se exprimir ou sentir, em virtude de uma incompleta maturação 

cerebral. Esta suposta incapacidade deu origem a verdadeiras torturas médicas, por 

exemplo, cirurgias em bebés recém-nascidos sem qualquer tipo de anestesia. 

Contudo, hoje em dia, a capacidade de o feto sentir dor no terceiro trimestre de 

gestação está demonstrada, apesar de não poder ser excluída a partir da segunda 

metade da gravidez.  

No processo de nascimento, o corpo do bebé é submetido a fortes pressões 

direcionais a partir de várias pontos, útero materno, estruturas pélvicas (promontório 

lombossacral, sínfise púbica, coxis) ou canal vaginal, condicionando múltiplos 

ajustamentos físicos do corpo do bebé no caminho até ao nascimento, nomeadamente 
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com separações, sobreposições e torções de ossos cranianos e do rosto que poderão 

conduzir a lesões intraósseas ou mesmo de estruturas cerebrais, eventuais lesões 

cervicais, torácicas, das costelas, clavícula e/ou ombro, ou outras. Apesar das 

barreiras anatómicas que o bebé enfrenta ao nascer, que potenciam tais lesões, 

também algumas vezes os próprios profissionais que auxiliam o nascimento, 

inadvertidamente, potenciam a ocorrência dessas (ou outras) lesões, por agirem 

mecanicamente com excessiva força ou rapidez. Se tivermos em linha de conta a 

capacidade de sentir do bebé  não será a experiência “normal” do nascimento algo 

traumática?  

Então o que fazer? Se o nascimento é um processo normal, mas não isento de 

trauma, e se as intervenções, mesmo quando necessárias, tendem a agravar o trauma 

do bebé, o que podemos fazer enquanto profissionais de saúde para facilitar sua a 

chegada?  

 colhimento  relação  tempo  paciência  segurança emocional  empatia e “cuidar-em-

cuidado” serão bons chavões... se os profissionais os conseguirem implementar  

também os potenciam no bebé e na mãe, facilitando o trabalho natural 

neurofisiológico, de ambos, que permite dar um maior sentido a todo este processo e 

criar o ambiente favorável ao desenvolvimento de uma relação única de vinculação - a 

natureza do amor. 
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NEW APPROACHES TO ANTENATAL EDUCATION: EMPOWERING 
MOTHERS AND FATHERS 

Mary Nolan141 

 he last 20 years have produced increasing evidence that the unborn baby’s brain is 

strongly influenced by the mother’s emotional wellbeing during pregnancy as well as by 

his genetic heritage and the mother’s intake of micronutrients and toxic substances. 

Reviews of the evidence from independent prospective studies suggest that if a mother 

is stressed while pregnant, her child is substantially more likely to have emotional, 

cognitive and physical problems. Prolonged activation of the mother’s stress response 

system adversely affects the unborn baby’s developing organs  including his brain  and 

may lead to the child and adult having impaired stress management capacity. There is 

also strong evidence that the new baby’s earliest relationships influence the 

architecture of his developing brain and that it is the way in which mothers and fathers 

respond to their babies’ cues that lay the foundations for a lifetime of positive or 

negative mental and physical health. Given this new understanding, the importance of 

antenatal education that helps the mother and her family acquire knowledge and skills 

to make a smooth and fulfilling transition to parenthood has been increasingly 

recognised. During pregnancy, the combination of identity crisis, coupled with an 

increased sense of risk, makes the pregnant woman highly receptive to learning about 

herself, her baby and her relationships. New antenatal education programmes have 

been developed across the world with the aim of supporting parental wellbeing and 

therefore, the wellbeing of the next generation of children. All these programmes 

emphasise the need to help new parents identify how they can maintain their own 

physical and mental health as individuals and their relationship as a couple. Equally 

importantly, they aim to develop the relationship between the unborn baby and his or 

her parents and to help parents understand how they can communicate with their new 

baby by recognising and responding to his signals of distress, by engaging in mutual 

gaze and by talking and singing. Research into the effectiveness of antenatal education 

stresses the importance of interactive sessions, tailored to the individual needs of 

group members  respectful of people’s cultural backgrounds  and which are equally 

responsive to the needs of mothers and fathers.  

 iven the link between maternal prenatal stress and the unborn baby’s cerebral 

development, it appears vital to teach relaxation skills during pregnancy and to 

emphasise that these are life skills that will help the mother during labour and birth, and 

in the postnatal period. Stress during labour may lead to dysfunctional uterine action 

with increased risk of intervention and negative impact on birth hormones that prime 

both mother and baby (and father, if he is present) for bonding and attachment. 
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Childbirth and parent educators need to be skilful facilitators with an excellent 

understanding of how to promote networking and optimum learning in groups. These 

skills, coupled with an evidence-based agenda for antenatal sessions, should have a 

short and long-term impact on parental and family wellbeing. Strong evidence about 

the importance of early intervention suggests that providing educational opportunities 

during pregnancy may be cost-effective in terms of reducing demands on mental health 

and family services in the postnatal period and increasing the likelihood of children 

being ‘school-ready’ when they are three or four.  
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  S           O-INFANTIL EM PORTUGAL NA ATUALIDADE E SEUS 
ATORES: OLHA  S SO    O       O       S    O        

DEMOGRAFIA, CONSTRANGIMENTOS E EFICIÊNCIA 

Maria Filomena Mendes151 

Atualmente, Portugal regista uma das mais baixas taxas de fecundidade do mundo. 

Esta situação deve-se a uma tendência de diminuição do número de filhos tidos, por 

mulher, desde o início dos anos 80, e a um gradual aumento da idade em que, em 

média, nascem esses filhos.  

Os dados registados nos últimos anos mostram que, a generalidade das mulheres 

portuguesas que deram à luz, tiveram apenas um filho, o seu primogénito, em regra, 

numa idade próxima dos 30 anos. O modelo português de fecundidade determina que 

se tenha em particular atenção um grupo alargado de futuras mães de um único filho 

tido numa idade tardia, com todas as implicações de carácter emocional e 

comportamental, mas igualmente de natureza de saúde materno-infantil, que daí 

advêm. 

Os cuidados de saúde neste domínio acompanharam o investimento psicológico e 

afetivo dos casais em relação aos filhos. Se os Pais vêm investindo cada vez mais no 

seu único filho, os ganhos em termos de saúde materno-infantil fizeram do nosso país 

uma referência na área, em especial, no respeitante ao baixíssimo nível da 

mortalidade infantil registado nos últimos anos. 

A recente crise económico-financeira pode vir a influenciar grandemente a demografia 

portuguesa, reduzindo o número de filhos e/ou aumentando ainda mais o adiamento. A 

consequência será uma maior depressão no número de nascimentos que pode vir a 

ocorrer já nos próximos anos. Num horizonte um pouco mais longo, o adiamento pode 

originar diminuição de nascimentos, por infertilidade dos pais, ocasionando um maior 

afastamento entre o número de filhos desejado e o tido, renunciando para sempre aos 

nascimentos adiados. 

A diminuição da imigração e a forte emigração que se perspetivam num futuro 

próximo, pelo seu lado, contribuirão, no mesmo sentido, para um agravamento da 

quebra do número de nascimentos em Portugal. 

Finalmente, a deterioração do nível de vida das famílias, devido ao aumento do 

desemprego e da precaridade com a inevitável baixa de rendimento que lhes está 

associada, pode, independentemente da garantia de manutenção dos níveis de 

acesso e de qualidade dos serviços de saúde, causar sérios danos no bem-estar e 
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saúde das populações, com consequente impacto negativo nos resultados de 

mortalidade materno-infantil. 

Tendo em consideração que para o País poderá vir a ser extremamente negativo um 

tal declínio no número de nascimentos, é fundamental que os bebés do futuro sejam 

crianças felizes e desejadas no seio das suas famílias. Ao País compete, ainda, 

manter a evolução positiva das condições gerais de saúde, conseguindo maior 

eficiência e eficácia nos modelos de gestão, uma adequada reorganização hospitalar e 

dos cuidados de saúde primários, tal como, assegurar o acesso e a qualidade 

assistencial a mães e a filhos, numa área tão especial quanto relevante. 
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A COMPETÊNCIA MATERNA AUTO-PERCEBIDA: A INFLUÊNCIA DO 
CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO 

Susana Cristina Gomes Ferreira161; Emília de Carvalho Coutinho; João Carvalho 
Duarte; Betty Fernández Arias 

9 de maio de 2013 às 08:30 h 

 

Introdução 

O puerpério é um período, não só de grandes transformações biológicas e hormonais, 

como também exige o desenvolvimento de novas competências maternas, na 

adaptação familiar e no cuidar do recém-nascido (Mendes, Cortesão, Sousa & 

Carvalho, 2011). Espera-se que o Enfermeiro Especialista em Saúde Materna, 

Obstetrícia e Ginecologia, promova a capacitação e autonomia do casal, indo de 

encontro às suas necessidades educacionais, na aquisição de competências 

parentais, com informação bem estruturada e uniformidade de critérios. São os pais 

que se sentem mais competentes que estão mais capacitados para enfrentar os 

problemas (Farkas-Klein, 2008).  

Objetivo 

Determinar a relação entre as variáveis sociodemográficas (nacionalidade, idade, 

estado civil, habilitações literárias, atividade laboral, agregado familiar e número de 

filhos) e a competência materna auto-percebia (CMAP) das puérperas no cuidar do RN 

de termo entre as 24 e as 72 horas pós-parto. 

Participantes e Métodos 

Estudo quantitativo, descritivo, analítico-correlacional, de corte transversal. 

A amostra é constituída por 212 puérperas, que aceitaram participar no estudo, 

internadas no serviço de Obstetrícia de um hospital da Região Centro do país, através 

de uma amostragem não probabilística e por conveniência, no período de 5 de 

fevereiro a 31 de março de 2011. Critérios de exclusão: puérperas com RN pré-termo, 

ou internados em cuidados intensivos neonatais.   

Foi elaborado um questionário como instrumento de colheita de dados que permitiu 

caracterizar a amostra no contexto sociodemográfico e que inclui a Escala de Auto-

percepção Materna das Competências Cuidativas Neonatais (EAPMCCN) criada por 

Marques & Sá (2004) e adaptada por Santos & Mendes (2004) para estudar o RN de 

termo.  

                                                
1
 EEESMO, Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna, Obstetrícia e Ginecologia, Enfermeira Especialista no 

Serviço: Núcleo de Partos - Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga – Unidade de Santa Mª da Feira 

 



 

34 

Resultados 

As puérperas que vivem com o companheiro/filhos e as que têm mais filhos ostentam 

uma maior      em todas as subescalas e nas duas dimensões (“alimentação”  p 

<0 001; “higiene e conforto”  p <0 001; “manutenção da temperatura corporal” p 

<0 001; “evitar os perigos”  p <0 001; “sono e repouso”  p <0 001; 

“comunicação/estimulação”  p <0 001; “dimensão cognitiva motora”  p <0 001; 

“dimensão cognitiva afetiva”  p <0 001).  s mulheres imigrantes apresentam uma 

maior      no que se refere à “alimentação” (p=0 014)  “evitar os perigos” (p=0 015)  

“sono e repouso” (p=0 028)  “comunicação/estimulação” (p=0 011) e na dimensão 

cognitivo-afectiva (p=0,009). São as mulheres com menos habilitações literárias (até 

ao 9º ano) as que mostram uma maior      na “alimentação” (p <0 001), na 

“comunicação/estimulação” (p=0 020) e nas duas dimensões  cognitivo-motora 

(p=0,023) e cognitivo-afectiva (p=0,020). Por outro lado, as variáveis em estudo, idade, 

estado civil e situação profissional não influenciam a CMAP. 

Conclusão 

O desenvolvimento de CMAP parece ser influenciado pela rede de apoio familiar, com 

a inerente estabilidade emocional daí decorrente, e com a experiência prévia no cuidar 

de outros filhos, como já apontado na literatura, contrariamente à condição de 

imigrante e de menor habilitação literária. Este e outro conhecimento orientam o 

enfermeiro na educação para a saúde dirigida às necessidades do casal, colmatando 

as suas dificuldades e capacitando-o para a prestação de cuidados ao seu filho.  
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ADESÃO AO RASTREIO DO CANCRO DA MAMA DA MULHER  

Sofia Marques Grilo Ferreira171; Nuno Miguel Oliveira Ferreira; Manuela Ferreira 

9 de maio de 2013 às 08:30 h 

 

A gravidez caracteriza-se por inúmeras alterações/adaptações físicas e emocionais 

que requerem uma vigilância adequada. A gravidez de alto risco é definida como uma 

gravidez com risco aumentado de anomalias fetais, ameaça significativa para o feto, 

para a mulher ou para ambos. Perante a gravidez de alto – risco, o acompanhamento 

torna-se mais exigente mobilizando um maior número de elementos da equipe 

multidisciplinar para a avaliação e monitorização do bem-estar materno-fetal. 

Estas grávidas podem-se encontrar perante a impossibilidade de se prepararem 

adequadamente para a maternidade, quer pela componente psicofisiológica quer 

mesmo relativamente à organização e reestruturação da dinâmica familiar e dos 

recursos necessários. 

Com este estudo teve como meta atingir os seguintes objetivos: compreender as 

experiências/vivências das mulheres com gestação de alto risco durante o período de 

internamento; identificar os fatores que influenciam positiva ou negativamente as 

vivências na gravidez de alto risco durante o período de internamento; identificar as 

necessidades de cuidados de enfermagem relativos à grávida, durante o período de 

internamento. 

Para a consecução destes objetivos e no sentido de responder ao objeto de estudo 

“vivências das mulheres com gravidez de alto risco sujeitas a internamento”  os 

pressupostos teóricos que sustentaram a investigação são: gravidez e maternidade, 

gravidez de alto risco, vivências e sentimentos associados à gravidez de alto risco e a 

abordagem ao modelo de Callista Roy.  

A realização desta investigação teve por base o paradigma qualitativo, tratando-se de 

um estudo exploratório-descritivo, sendo a amostra selecionada por conveniência, 

constituída por nove mulheres. Como instrumento de recolha de dados foi utilizada a 

entrevista semi- estruturada. A interpretação dos dados teve em consideração a 

análise de conteúdo, tendo subjacente os pressupostos de Bardin (2009). 

Da análise e interpretação dos dados emergiram as principais categorias: sentimentos 

associados ao internamento por gravidez de alto risco; expectativas associadas à 

gravidez de alto risco; conhecimento sobre gravidez de alto - risco e 

experiências/vivências durante o internamento. 
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Os resultados do estudo permitiram compreender o processo de vida das mulheres 

que enfrentam uma gravidez de risco com necessidade de internamento evidenciando 

profundas vulnerabilidades nesta transição. 

Conclui-se que o internamento da mulher por gravidez de alto risco foi percebido como 

muito difícil, mas as mulheres mostraram mecanismos de adaptação ao ambiente 

hospitalar.  

A participação neste Encontro da APEO, tem como objectivo principal a divulgação 

junto da comunidade cientifica nacional e internacional, de um trabalho cientifico, 

inédito em Portugal, realizado por uma enfermeira de saúde materna e obstetrícia, 

com inquietações inerentes à prática. Pretende-se também lançar pontes para futuros 

trabalhos de investigação nesta área. 

 

Palavras-chave: Gravidez e maternidade, gravidez de alto risco, vivências e 

sentimentos associados à gravidez de alto risco, modelo de adaptação. 
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DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS DO AFETO MATERNO 

Bruno Gomes181; Paula Nelas; João Carvalho Duarte 

9 de maio de 2013 às 08:30 h 

 

Introdução: O afecto materno é uma relação emocional única, específica e duradoura, 

que se estabelece de um modo gradual, desde os primeiros contactos entre a mãe e o 

bebé, traduzindo-se num processo de adaptação mútuo, no qual, mãe e bebé, 

participam activamente. A maneira como a gestação se inscreve no meio social 

repercute emocionalmente no modo como a mãe se posiciona diante do mundo e 

como irá se relacionar com o bebé, o pai, a sua família de origem e a família 

constituída a partir do nascimento do novo ser (Soifer, 1992; Barbieri, 2002; 

Maldonado, 2002; Pergher; Cardoso, 2008 Levy; Jonathan, 2010) citados por 

(Barbosa, Machado, Souza, & Scorsolini-Comin, 2010). 

Objectivos: Determinar quais as variáveis sociodemográficas que têm impacto no 

afeto materno. 

Métodos: Estudo de natureza quantitativa, transversal, de carácter descritivo-

correlacional e explicativo, com uma amostra não probabilística por conveniência de 

312 participantes. O protocolo de avaliação é um questionário que permite fazer a 

caracterização sociodemográfica da amostra, neste caso, mulheres que foram mães 

há dois anos. 

Resultados: Constatamos que a escolaridade materna (p=0,010), a escolaridade 

paterna (p=0,006) tem poder explicativo sobre o afecto materno. Em contraponto com 

a idade materna, idade paterna, estado civil, nacionalidade, local de residência, e 

situação profissional paterna e materna que não possuem poder explicativo para o 

afeto materno. 

Conclusão: Os profissionais de saúde devem ter em consideração o contexto 

sociodemográfico, nomeadamente a escolaridade materna e paterna, no qual a mulher 

se insere no sentido de promover uma melhor adaptação à maternidade, 

proporcionando contexto que favoreçam a vinculação da díade/tríade.  
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O DISCURSO DAS JOVENS SOBRE A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO 
SEXUAL NA VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE 

Ana Paula Proença Simões Favas Morgado191; Emília de Carvalho Coutinho;João 
Carvalho Duarte 

9 de maio de 2013 às 08:30 h 

 

Introdução: A adolescência é um período rico em projetos, experiências, ideias e 

sonhos, mas assinala também as transformações do corpo e das relações afetivas, 

entre outras, as quais assumem uma importância relevante no desenvolvimento do 

indivíduo, e na qualidade de vida futura. Fonseca (2005) e Cordeiro (2009) realçam 

que as competências adquiridas nesta fase permitirão escolhas seguras e tomadas de 

decisão conscientes, diminuindo as consequências negativas de comportamentos de 

risco, nomeadamente, na vivência da sexualidade. A educação sexual dos jovens, no 

âmbito do projeto educativo, é uma responsabilidade partilhada por pais, professores, 

profissionais de saúde… que segundo  atos (2010  p. 25)  “(…) pode contribuir para 

ajudar os adolescentes a tomarem decisões mais adequadas na sua sexualidade”  o 

que se traduz em ganhos efetivos, em saúde e bem-estar  já que “todas as pessoas 

têm o direito a uma sexualidade responsável e gratificante, e a uma saúde reprodutiva 

de alta qualidade” (  ordeiro  2009  p.336). 

Objetivo: Desvendar as influências e necessidades das jovens na vivência da sua 

sexualidade. 

Metodologia: Estudo exploratório, descritivo de orientação fenomenológica. Recorreu-

se à aplicação de entrevistas semiestruturadas a vinte e três jovens do sexo feminino 

dos 15 aos 23 anos, clientes de um Gabinete de Apoio à sexualidade do Instituto 

Português da Juventude, da Região Centro. Na apreciação do verbatim foi utilizada a 

Análise Fenomenológica de Max Van Manen (1997). 

Resultados: O tema, formação e educação sobre sexualidade emergiu nas 

categorias: formas de obter informação, o papel dos pais na vida afetiva das jovens, 

constrangimentos em educação/formação sobre sexualidade, assunção da 

responsabilidade na vivência da sexualidade, e estratégias para melhorar a educação 

sobre sexualidade. No que concerne ao papel dos pais na vida afetiva da suas filhas, 

apesar de algumas jovens se sentirem censuradas por iniciarem a sua vida sexual, 

muitas revelaram sentirem-se afetivamente acompanhadas pela mãe e veem os pais 

como conselheiros que se preocupam com a sua saúde reprodutiva. Os 

constrangimentos da formação/educação sobre sexualidade, residem nos pais, que 
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pouco ou nada falam; nas jovens, por não sentirem abertura para falar com os pais; na 

escola, que não disponibiliza uma disciplina específica sobre a temática; nos 

professores, que fogem ao assunto; no facto de terem estado distraídas durante as 

aulas; e na informação não ser adequada à sua idade. Entendem que a assumpção da 

responsabilidade na vivência da sua sexualidade, apesar de dever ser assumida pelo 

casal, muitas vezes, só é assumida pela jovem. As jovens sugerem algumas 

estratégias para melhorar a educação sobre sexualidade: incentivar-se a vigilância de 

saúde; e os formadores terem formação específica, e serem sensíveis à perspetiva 

dos jovens, alertando-os para as complicações e riscos. Entendem que também os 

pais e filhos se deviam envolver em debates sobre sexualidade, e falar abertamente, 

com intencional repetição de conteúdos, por forma a acompanhar o desenvolvimento 

das jovens. 

Conclusão: Foram desocultados os significados que as jovens atribuíram à educação 

sexual e a sua repercussão na experiência vivida no âmbito da sua sexualidade, os 

quais fornecem um conjunto de conhecimentos que capacita os profissionais de 

saúde, e nomeadamente os enfermeiros, para a abordagem desta problemática com 

as jovens.  

Bibliografia:  

Cordeiro, Mário (2009). O grande livro do Adolescente: dos 10 aos 18 anos anos. 

Lisboa: A Esfera dos Livros. 

Fonseca, Helena (2005) – Viver com adolescentes. 3ª ed. Lisboa: Editorial Presença.  

Matos, Margarida Gaspar (2010). Sexualidade Afectos Cultura Gestão de problemas 

de saúde em meio escolar. Lisboa: Coisas de Ler. 

Van Manen, Max (1997). Researching lived experience - Human Science for an Action 

Sensitive Pedagogy. New York: State University of New York Press. 

 

 

  



41 

PERFIL DAS MULHERES QUE SOFRERAM ABORTAMENTO 
ESPONTÂNEO 

Amandina P.G. Borges201, Teresa I.G. Correia212, Adelaide Abrantes223 

9 de maio de 2013 às 08:30 h 

 

Introdução: A questão de saúde sexual e reprodutiva da mulher é uma preocupação 

de Saúde Pública, considerando-se saúde reprodutiva como um estado de bem-estar 

físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, em todos 

os aspetos relacionados com o sistema reprodutivo, suas funções e processos, 

implicando usufruto de uma vida sexual satisfatória e segura e decidir se, quando e 

com que frequência têm filhos, constituindo um desafio para os profissionais. 

O abortamento espontâneo é identificado clinicamente em ¼ das mulheres, tendo uma 

ocorrência de uma em cada sete das gestações, nas primeiras 12 semanas. 

Objetivo: Identificar o perfil sócio-demográfico e obstétrico das mulheres 

hospitalizadas por abortamento espontâneo. 

Metodologia: Estudo epidemiológico de corte transversal retrospetivo, de 165 

mulheres no período de 2010-2012, registadas com diagnóstico de abortamento 

espontâneo, na base de dados do Sistema Informático Hospitalar, internadas numa 

Unidade de Saúde do Norte de Portugal. 

A amostra final ficou constituída por 122 mulheres, após aplicação dos critérios de 

exclusão, registos incompletos (10,3%), outro diagnóstico (14,5%) e falta do processo 

clinico (0,6%). 

Quanto à recolha de informação, os dados relativos à ocorrência de abortamentos nos 

três anos definidos, foram colhidos pelas investigadoras, tendo como suporte um 

guião, sobre as variáveis a analisar. Esta recolha foi realizada nos dias úteis, entre 9 e 

17 horas, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2013, no serviço de arquivo da 

instituição. A informação recolhida foi analisada com a metodologia estatística usual, 

após a sua informatização, com recurso ao programa SPSS. Foi obtido parecer 

positivo da Comissão de Ética e autorização da instituição para desenvolvimento da 

investigação, garantido o anonimato e confidencialidade dos dados.  
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Resultados: O total de abortamentos ao longo do período avaliado foi de 122, com a 

seguinte distribuição: no ano 2010 foi de 49, em 2011 foi de 53 e em 2012 foi de 20.  

Os dados revelaram que 75,4% das mulheres eram casadas e que a maior frequência 

do abortamento foi em primigestas com 41,8%, em mulheres com atividade 

remunerada, 61,5% e sem história de abortamento 75,4%.  

A aceitação da gravidez constatou-se em 94,3%. Relativamente à idade gestacional 

houve predominância (66,4%) do abortamento abaixo das 12 semanas. 

Do total de mulheres, 26,2% passaram pela forma completa de expulsão do produto 

de conceção, no entanto, nas restantes isso não aconteceu e necessitaram de 

intervenção cirúrgica, curetagem 31,1% e AMIU 13,1%.  

De salientar que, 89,3% das mulheres não tiveram complicações pós-aborto, 

verificando-se nas restantes, infeções em 6,6% e hemorragia com 4,1%. A 

permanência hospitalar de um dia verificou-se em 86,1% e a ausência de orientações 

esteve evidente em 83% dos registos das mulheres. 

Conclusão: O perfil sócio-demografico e reprodutivo das mulheres com abortamento 

internadas no serviço parece não ser diferente do geral. A evidência permite a 

implementação de ações de educação relativamente ao abortamento quer no âmbito 

institucional quer noutros contextos. 
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A CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA COMO RECURSO DAS JOVENS NA 
PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ INDESEJADA 
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Introdução: O adolescente percorre um caminho de aprendizagem pessoal e social, 

como parte de um processo de construção de identidade e autonomia. A sexualidade 

constitui um dos elementos fundamentais da estrutura da pessoa humana e a sua 

abordagem exige uma atenção fulcral, na sociedade em que vivemos. Esta é uma 

sociedade mediatizada, onde a sexualidade está presente com mensagens fortemente 

apelativas e erotizadas, mas raramente educativas em termos de prevenção de 

comportamentos riscos.  rade citado por  atos (2010  p. 22) refere “ (…)  ortugal 

ocupa o lugar cimeiro entre os jovens europeus infetados com V H/    ” e apesar de 

a maternidade na adolescência no nosso país estar a diminuir  mantemos “ (…) o 

segundo lugar dos países europeus com maior taxa de gravidez na adolescência” (p. 

21). A mesma autora afirma que os adolescentes portugueses estão em geral bem 

informados no que se refere à prevenção da gravidez e infeções sexualmente 

transmissíveis, apresentando no entanto dificuldades em transformar os 

conhecimentos em comportamentos de vida saudáveis. Desde 2001 que a 

contraceção de emergência (  ) é de venda livre em  ortugal. “  grande 

popularidade da Contraceção de Emergência, reside essencialmente, em tornar 

possível o anonimato – pela venda livre e autoadministração” ( astro  2009  p. 894).         

Objectivos: Compreender os significados atribuídos pelas jovens à experiência de 

utilização da CE. 

Metodologia: Estudo exploratório, descritivo de orientação fenomenológica. Recorreu-

se à aplicação de entrevistas semiestruturadas a vinte e três jovens do sexo feminino 

dos 15 aos 23 anos, clientes dum Gabinete de Apoio à sexualidade do Instituto 

Português da Juventude na zona Centro. Na apreciação do verbatim foi utilizada a 

Análise Fenomenológica de Max Van Manen (1997). 

Resultados:  o tema “ ontraceção de  mergência como recurso na gravidez 

indesejada” emergiram dos discursos das jovens participantes duas categorias 

Motivos para a utilização da CE e Significados atribuídos pelas jovens à experiência 

de utilização da CE. Entrar em pânico, não ter utilizado o preservativo, ou falha na sua 

utilização, assim como a falta de confiança na utilização da pílula foram os principais 
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motivos referidos pelas jovens para recorrerem à CE. Dos significados atribuídos pelas 

jovens à experiência de recorrer à CE, emergiram: ser um bom método; não voltar a 

usar; só deve ser usada em último recurso; ter riscos para a saúde da mulher; não 

excluir a hipótese de recorrerer novamente, e, pensar que nunca iria precisar 

Conclusão: A grande preocupação presente no discurso das jovens é a prevenção da 

gravidez. Não emergem nos seus receios, as Infeções Sexualmente transmissíveis, o 

que é preocupante, já que a CE não as protege a esse nível. Cada pessoa e a sua 

circunstância são únicas, porém pensamos que neste afã de evitar as gravidezes 

indesejadas nesta etapa da vida, não podemos esquecer que o prioritário é a vivência 

por cada jovem de uma sexualidade informada, responsável e respeitadora de si e do 

outro, encontrando o desafio da felicidade a que tem direito. Os depoimentos obtidos 

das participantes foram significativos, sentidos e vividos comprovando que na área da 

saúde o uso da metodologia indutiva é importante na medida em que nos permite a 

reflexão e compreensão do Homem no seu todo. Assim, os significados encontrados 

dizem somente respeito às participantes entrevistadas, não sendo permitido a partir 

daqui fazer generalizações.  
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UM FILHO PARA A ETERNIDADE: UM TESTEMUNHO SOBRE UMA 
GRAVIDEZ DE FETO INVIÁVEL 
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Introdução: Para Isabelle de Mézerac, apesar de já ter quatro filhos, a notícia de uma 

nova gravidez foi um momento de grande alegria e emoção. Contudo, após exames 

médicos é informada que o filho é portador de uma deficiência grave e é recomendada 

a interrupção da gravidez, um aborto provocado. Ela, juntamente com a família e 

apoiada pelos amigos e profissionais de saúde, decide prosseguir com a gravidez e 

viver esse período amando o filho até ao termo da sua curta vida, permitindo que ele 

conste da sua árvore genealógica e se eternize no seu coração… 

Objetivo: Refletir sobre a vivência da aceitação do infortúnio (doença grave do feto) 

sensibilizando para novas possibilidades alternativas ao aborto. 

Metodologia:  eflexão crítica da obra “Um  ilho para a  ternidade”  de  sabelle de 

Mézerac. 

Resultados: Reportamos de grande importância vários aspetos, a saber: O processo 

de comunicação de más notícias, um feto com malformações graves, em que a 

serenidade e o desvelo do médico foram um forte ponto de apoio; O sentido humano e 

maduro da mãe que decide amar incondicionalmente o seu filho durante o seu curto 

período de vida, em vez da interrupção da gravidez proposta, o que a leva a não sentir 

remorsos, nem culpabilidade e a ultrapassar o processo de luto; O papel da família e 

de um psicólogo no sentido de dar apoio emocional e “resgatar da tempestade 

interior”(p.46)  fazendo companhia ou simplesmente ouvir as explorações de dor  

enquanto o bebé prosseguia com normalidade a sua vida escondida; O parto, 

carregado de emoções, pois estiveram presentes a incrível alegria do nascimento e o 

insuportável desgosto da sua morte próxima, mas que foram vividos com calma e 

numa redoma de amor; A vida de Emmanuel foram apenas 72 longos minutos em que 

foi acariciado, vestido e apresentado ao pai e irmãos, e o padre Jean-Luc celebrou o 

batismo com toda a delicadeza; Um processo de luto especial e tantas vezes 

desconhecido, pois trata-se de um recém-nascido, em que a separação do corpo a 

corpo unidos, o silêncio e a ausência total provocava uma dor lancinante; Emergem os 

cuidados paliativos neonatais. 
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Conclusão: Uma experiência aparentemente parodoxal onde o sentido da vida, do 

amor e verdade, se aliam para fazer resplandecer os laços fraternos e a exigência da 

humanidade perante a morte. Uma  lição para os profissionais de saúde 

proporcionarem às mães,  confrontadas com diagnósticos semelhantes, uma 

verdadeira escolha e fortalecerem o papel das maternidades como  lugares onde se 

desperta para a vida! 
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MOTIVAÇÃO DA GRÁVIDA PARA A AMAMENTAÇÃO E SUA RELAÇÃO 
COM VARIÁVEIS OBSTÉTRICAS E AUTOESTIMA DA GRÁVIDA 

Isabel Maria dos Santos Cascão Pedro251; João José de Sousa Franco262 

9 de maio de 2013 às 08:30 h 

 

A motivação é uma das estratégias consideradas no processo de decisão da mulher 

em direcção à prática do AM, assim como níveis elevados de autoestima têm sido 

apontados por estudos recentes como importante preditor de competências maternas 

e de alta qualidade na interação mãe/bebé. 

O objetivo deste estudo foi analisar relações entre a motivação da grávida para a 

amamentação e variáveis obstétricas, autoestima da grávida. 

O estudo realizado é de natureza quantitativa, não experimental, transversal e 

correlacional, com 130 grávidas entre as 12 e 40 semanas de gestação, do 

Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego III,. Aplicou-se um questionário 

constituído pela caracterização obstétrica, a Escala Motivação para Amamentação e a 

Rosenberg Self-Esteem Scale. Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da 

Unidade Investigação em Ciências da Saúde - Enfermagem da Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra, sob o parecer Nº P88-5/2012.  

De modo geral, a nossa amostra é homogénea e a maioria das participantes estão 

motivadas para a amamentação, sendo que a dimensão que mais motiva as grávidas 

para a amamentação é a dimensão crenças maternas sobre AM, seguida das 

dimensões das vantagens do AM, suporte familiar e social e fisiológica. As grávidas do 

nosso estudo, apresentam um nível de autoestima satisfatório. 

Os resultados sugerem que as grávidas mais motivadas para a amamentação na 

dimensão fisiológica são as grávidas com menores valores na intenção sobre a 

duração do AME, não existindo diferenças estatisticamente significativas entre a 

motivação para a amamentação e as demais variáveis obstétricas (paridade e idade 

gestacional). 

Relativamente à nossa variável independente, os resultados sugerem que as grávidas 

com um maior nível de autoestima apresentam valores mais elevados em todas as 

dimensões motivacionais da EMA (vantagens do AM com p= 0,001, crenças maternas 

sobre AM com p= 0,000, suporte familiar e social com p= 0,000 e dimensão fisiológica 

com p= 0,013), assim como no seu global (p=0,000). 
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No âmbito das intervenções de enfermagem, no sentido de aumentar a autoestima da 

grávida sugerimos o desenvolvimento do coaching para a amamentação, pois o 

coaching encoraja o indivíduo a definir metas, a criar opções, a ultrapassar problemas 

e a transformar crenças limitadoras em atitudes positivas. 
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Vários são os autores que referem que qualquer esforço no sentido de impulsionar a 

prática do AM inscreve-se no âmbito da educação para a saúde, e esta por sua vez 

implica lidar com variáveis psicológicas, entre as quais a motivação. 

O suporte social percebido relativamente ao marido/companheiro pode ser um fator 

determinante tanto positivamente como negativamente na motivação da grávida para a 

amamentação. 

O objetivo deste estudo foi analisar relações entre a motivação da grávida para a 

amamentação com variáveis sociodemográficas e envolvimento paterno na gravidez. 

É um estudo de natureza quantitativa, não experimental, transversal e correlacional, 

com 130 grávidas entre as 12 e 40 semanas de gestação, do Agrupamento de Centros 

de Saúde do Baixo Mondego III. Foi aplicado um questionário constituído pela 

caracterização sociodemográfica, a escala motivação para a amamentação e a escala 

de envolvimento paterno na gravidez. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética 

da Unidade Investigação em Ciências da Saúde – Enfermagem, da Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra, sob o parecer Nº P88-5/2012.  

Os resultados sugerem que as grávidas mais motivadas para a amamentação na 

dimensão fisiológica são as do grupo etário mais elevado, as com maiores habilitações 

literárias.  

Relativamente à nossa variável independente, é a dimensão do acompanhamento do 

inventário do envolvimento paterno na gravidez, que contribui para um maior resultado 

do global deste inventário (p=0,012), que por sua vez está relacionado a uma maior 

motivação da grávida para a amamentação na dimensão suporte familiar e social (p = 

0,009), sendo que esta, por sua vez também colabora para uma maior motivação da 

grávida para a amamentação no global da EMA (p=0,039).   

No âmbito das intervenções de enfermagem, no sentido de aumentar o envolvimento 

paterno na gravidez, sugerimos sessões com o casal, para fomentar a discussão 

sobre os preparativos para a chegada do bebé, para elaborar um projeto de 
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amamentação que sistematize os recursos necessários às metas que desejam 

alcançar e facilite a aceitação das transformações inerentes à amamentação. 
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Introdução: As atitudes dos profissionais de saúde exercem influência na decisão de 

amamentar (CALDEIRA et al., 2007). Estes podem persistir e apoiar o processo inicial 

da amamentação, ou, pelo contrário, pouco apoiam partindo para o aleitamento 

artificial, às vezes mesmo sem questionar a mulher sobre as suas expectativas neste 

âmbito. Atitudes intermédias também são observadas.  

É neste contexto que surge esta investigação que tem como objetivo identificar se 

determinados contextos (experiência profissional com mulheres que amamentam, 

duração da amamentação, formação na área do aleitamento, qualidade da experiência 

na amamentação) influenciam as atitudes dos profissionais de saúde face ao 

aleitamento materno (AM). 

Método: Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, descritiva, analítica-

correlacional, de corte transversal, onde a colheita de dados foi realizada através de 

um questionário que inclui as variáveis contextuais referidas e a escala de avaliação 

das atitudes dos profissionais de saúde face ao AM de MARINHO (2003). Esta escala 

consta de 43 afirmações que se distribuem em três categorias de respostas atitudinais 

(cognitivas  afetivas  comportamentais) e seis dimensões (“ renças sobre o 

aleitamento”  “ renças acerca dos benefícios da amamentação”  “ renças sobre os 

obstáculos à amamentação”  “ mportância/interesse em relação à amamentação”  

“ titudes face à decisão de não amamentar” e “ conselhamento geral sobre o    e 

orientações referentes aos 10 passos para o sucesso do AM preconizadas pela 

   /U     ”).   amostra  não probabilística de conveniência é formada por 408 

profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) a exercer funções a nível hospitalar e 

em Cuidados de Saúde Primários. 

Resultados: Os profissionais que no exercício profissional contactam com mulheres 

que amamentam têm melhor atitude em relação ao interesse/importância na 

amamentação. Os que frequentaram cursos sobre o AM no último ano têm melhor 

atitude “face à decisão de não amamentar”  à “importância/interesse em relação à 

amamentação”  e ao “aconselhamento geral sobre o   ”. Uma experiência prévia 
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agradável com a amamentação relaciona-se com uma atitude mais positiva no 

aconselhamento geral sobre o AM, nas crenças sobre o aleitamento, sobre os 

benefícios da amamentação e acerca dos obstáculos à amamentação. Os enfermeiros 

e médicos que amamentaram os seus filhos durante mais tempo (13-24 meses) 

apresentam uma atitude mais positiva em relação ao aconselhamento geral sobre o 

AM, sendo os que amamentaram durante menos tempo (1-3 meses) os que mostram 

as ordenações médias mais baixas.  

Conclusão: Propomos a elaboração de programas que promovam atitudes favoráveis 

e permitam mudanças no comportamento. Salientamos, a importância de investir na 

formação dos profissionais em AM que permita a uniformização da linguagem, a qual 

favorecerá a relação de ajuda com a lactante, evitando informações díspares entre os 

diferentes profissionais. A criação de políticas institucionais que possibilitem aderir à 

Iniciativa Hospital Amigo dos Bebés (nível hospitalar) ou Unidades de Saúde Amigas 

dos Bebés (Cuidados Saúde Primários). A necessidade de uma adequada e recíproca 

articulação entre os Cuidados de Saúde Primários e os Hospitais que facilitarão uma 

continuidade de cuidados. Também, todas as Unidades de Saúde devem proceder 

mensalmente ao registo do AM na base de dados disponível no site da Direcção Geral 

de Saúde, de forma a permitir a correcta monitorização do AM e artificial. 

Bibliografia: CALDEIRA, Antônio Prates; AGUIAR, Gabriel Nobre de; MAGALHAES, 

Weslane Almeida Cavalcanti; FAGUNDES, Gizele Carmem – Conhecimentos e 

práticas de promoção do aleitamento materno em Equipes de Saúde da Família em 

Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Cad. Saúde Pública [Em linha]. 2007, vol.23, n.8 

[Consult. 17-07-2011], p. 1965-1970. Disponível em WWW: <URL: 
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311X2007000800023&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0102-311X. 
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O COMPORTAMENTO DE CUIDAR NA SALA DE PARTOS: A PERCEÇÃO 
DAS PARTURIENTES E DOS ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EM SAÚDE 

MATERNA E OBSTETRÍCIA 

Paula Maria Martins Ferreira301; Ana Maria Poço dos Santos 

9 de maio de 2013 às 14 h 

Enquadramento: A situação de trabalho de parto pode ser acompanhada por uma 

diversidade de sentimentos, dos mais agradáveis aos mais dolorosos. Um 

acontecimento tão importante para a própria vida pode, muitas vezes, constituir-se em 

momento de festa ou de sofrimento, por influência de quem cuida.O cuidar deverá ser 

uma experiência vivida, comunicada intencionalmente numa presença autêntica. 

Objetivos: Este estudo procura estabelecer a relação entre as variáveis sócio-

demográficas, obstétricas e de trabalho de parto/parto das parturientes com a 

percepção do comportamento de cuidar em sala de partos, assim como analisar a 

percepção dos enfermeiros especialistas SMO quanto ao seu comportamento de 

cuidar no contexto da sala de partos. 

Método: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo-correlacional, não 

experimental. Participaram 89 mulheres, em situação de puerpério no Hospital Infante 

D. Pedro de Aveiro, com idades compreendidas entre os 18 e os 46 anos, a média 

calculada foi de 31,07 anos e o desvio padrão de 6,21. A maior parte das puérperas 

tem idades compreendidas entre os 31 e os 35 anos (29,2%). Para a mensuração das 

variáveis utilizou-se um instrumento de medida, de reconhecida fiabilidade, aferidos e 

validados para a população portuguesa: Inventário de Comportamentos de Cuidar 

para utentes (Loureiro, Ferreira e Fernandes, 2011) e para enfermeiros Loureiro 

(2010) - aplicados aos treze enfermeiros ESMO que exercem funções nos diferentes 

turnos da sala de partos. Foram também aplicados questionários de caracterização 

sociodemográfica, obstétrica, trabalho de parto/ parto para as parturientes e 

questionários de caracterização socioprofissional para os enfermeiros estudados. 

Resultados: Os resultados demonstram que o planeamento da gravidez (p =0,044), o 

tempo de gestação (p <0,05), a utilização de analgesia epidural (p =0,013) influenciam 

a percepção do comportamento de cuidar em sala de partos das mulheres. E, 

relativamente aos enfermeiros ESMO, a formação académica (p <0,05) destes tem 

poder explicativo sobre o comportamento de cuidar dos enfermeiros, nomeadamente 

quanto ao investimento comunicacional ” (p=0 036) e ético (p=0 024).  fectivamente  

as parturientes têm uma percepção positiva face ao comportamento de cuidar dos 
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enfermeiros, assim como, os enfermeiros estudados, na sua prática diária em sala de 

partos. 

Conclusão: Perante estes dados, é importante que o enfermeiro de saúde materna e 

obstétrica estabeleça um contacto interpessoal, interessado e insubstituível, 

permitindo o contacto próximo com a sua utente, captando as necessidades 

expressas, quer pela linguagem verbal, quer por comportamentos das utentes, 

ajudando-as a tornarem-se o mais independente nas suas atividades e decisões. 

Neste estudo constata-se que os verdadeiros cuidados de saúde e os mais 

valorizados pelas puérperas são a presença no cuidar. 

Palavras-chave: Comportamento cuidar; Sala partos; Enfermagem; Parturientes 
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RISCO DE BAIXO PESO AO NASCIMENTO EM MÃES ADOLESCENTES 

Lúcia Margarida Correia dos Reis de Sousa Araújo311; Emília de Carvalho Coutinho; 
Carlos Manuel Figueiredo Pereira; João Carvalho Duarte; Cláudia Margarida C. Balula 

Chaves; Paula Alexandra de Andrade B. Nelas 

9 de maio de 2013 às 14 h 

 

Introdução: A gravidez na adolescência pode constituir por si só uma barreira na 

acessibilidade aos cuidados pré-natais. O baixo peso ao nascimento (BPN) é um 

factor de risco para a morbi-mortalidade neonatal e um indicador geral do nível de 

saúde de uma população. Múltiplos são os factores, relacionados com o recém-

nascido, com a mãe ou com o meio envolvente, que, actuando antes ou durante a 

gravidez, podem exercer alguma influência no crescimento do neonato e por 

consequência no seu peso. 

A idade materna interfere no modo como decorre a gravidez, tanto a nível fisiológico 

como psicológico, sendo os extremos de vida reprodutiva, de risco acrescido, e mais 

frequentemente associados à maior frequência de resultados perinatais adversos, 

como o BPN, o parto pré-termo, e a restrição de crescimento intra-uterino. A vigilância 

adequada da gravidez assume importância primordial, na medida em que se promove 

a adopção de comportamentos e estilos de vida saudáveis, permite a avaliação do 

risco gravidico, possibilita que se actue na prevenção de complicações, que se 

implemente o tratamento adequado a cada situação e se promova a estabilização de 

doenças concomitantes à gravidez. 

Objetivo: Quantificar o risco do BPN em recém-nascidos, filhos de mães 

adolescentes, nascidos nas maternidades portuguesas. 

Métodos: Desenvolvemos um estudo quantitativo, transversal, parcialmente analisado 

como caso controlo, com uma amostra não probabilística por conveniência, de 2873 

puérperas, das quais, 227 apresentaram recém-nascidos de baixo peso ao 

nascimento. Foi utilizado um questionário na recolha de dados, aplicado entre março 

de 2010 e maio de 2012, em 30 instituições de saúde públicas portuguesas. Noventa e 

seis vírgula cinco por cento das participantes apresentavam uma idade superior a 20 

anos e 84.3% revelaram ter tido uma vigilância pré-natal adequada. A prevalência de 

baixo peso ao nascimento foi de 7.9%, superior nos filhos de mães adolescentes 

(15.8% vs 7.6%, p= 0,002). 
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Resultados: O baixo peso ao nascimento demonstrou estar associado 

significativamente à gravidez na adolescência (OR= 2.295, IC95% 1.32-3.99) e a uma 

vigilância pré-natal inadequada (OR= 1.97, IC95% 1.43-2.71). 

Conclusão: Nesta investigação foi demonstrada a relação de risco entre o BPN e a 

gravidez na adolescência. 

Pela vulnerabilidade demonstrada por estes recém-nascidos, o BPN é considerado um 

factor de risco, comprovado em estudos de base epidemiológica, que apontam para 

uma mortalidade 20 vezes maior neste grupo, quando comparados aos de peso 

adequado. Neste sentido é importante educar para uma sexualidade responsável 

alertando não só para os riscos de uma gravidez na adolescência, como também para 

a necessidade acrescida de uma vigilância pré-natal atempada e adequada. 
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DO SER HOMEM AO SENTIR-SE PAI: A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM 
NA CONSTRUÇÃO DA PATERNIDADE 

Sónia Margarida de Oliveira Morais321 

9 de maio de 2013 às 14 h 

 

Introdução: A presença e envolvimento do pai são imprescindíveis para o 

desenvolvimento do bebé. É importante que se construa com os homens, conceções e 

conhecimentos que lhes possibilitem uma melhor transição para a paternidade. O 

enfermeiro especialista em saúde materna e obstetrícia (EESMO) é o profissional de 

saúde que mais de perto contacta com a mãe/bebé/pai/família tendo assim um papel 

fundamental na promoção do envolvimento dos pais na gravidez, parto e pós-parto. 

Objetivo: Explanar as vantagens do envolvimento do pai; fomentar a intervenção dos 

     ’s na transição para a paternidade. 

Metodologia: Foi realizada pesquisa bibliográfica e prática reflexiva. A pesquisa foi 

encetada em bases de dados científicas, em sites de organismos nacionais e em 

biblioteca. 

Resultados: O nascimento de um filho envolve modificações, quer no casal, quer nas 

suas famílias. Pais e mães perspetivam as mudanças de forma diferente e também se 

adaptam de forma diferente consoante as suas características, as características do 

bebé e as características da sociedade onde estão inseridos (RAMOS e 

CANNAVARRO, 2007). 

A transição para a parentalidade no homem difere da mulher devido ao facto de o 

bebé se desenvolver no seu ventre, de ela o sentir, de dar à luz e de amamentar. O 

vínculo que se estabelece entre pai e bebé é mais lento e aumenta mais 

significativamente após o nascimento, através da interação que se estabelece entre os 

dois (PICCININI et al, 2004). 

A transformação de um homem em pai, comummente designado de processo de 

paternalização, imprime no homem uma série de fenómenos como reorganizações, 

reativações e até uma crise de identidade (CAMUS, 2002). Nas últimas décadas, os 

homens estão a tornar-se conscientes da profunda transformação que ocorre nas suas 

vidas com o nascimento de um filho (COLMAN e COLMAN, 1994). 

                                                
1
 EEESMO, Enfermeira no Serviço de Urologia e Transplantação Renal, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 

EPE 



59 

 

O modelo assistencial de enfermagem que aqui propomos assenta nas conceções 

teóricas e nas competências do EESMO e permite que este desenvolva atividades 

com homens, direta ou indiretamente, com vista a desenvolver capacidades nos 

mesmos de forma para que estes consigam vivenciar uma paternidade saudável e 

prazerosa. 

Conclusões: O pai presente, preocupado e empenhado em proporcionar e partilhar 

com a sua companheira todos os momentos da gravidez, do parto e do pós-parto, 

possibilita a construção de uma parentalidade sólida e confortável. 

A presença e acompanhamento de um EESMO, junto duma família em processo de 

transição para a parentalidade, segundo o modelo assistencial apresentado, possibilita 

uma melhor transição e a construção de laços mais fortes no casal. O 

acompanhamento deve ser iniciado quando os homens ainda não são pais, no sentido 

de os preparar para que consigam assumir a sua masculinidade, sexualidade e 

conjugalidade sem conflitos. 

Bibliografia:  

CAMUS, J. L. – O verdadeiro papel do pai. Porto: Ambar, 2002. ISBN 9724305392; 

COLMAN, L. L; COLMAN; A. D. - Gravidez: a experiência psicológica. Lisboa: Edições 

Colibri,1994. ISBN 9728047789; 

PICCININI, C. A. et al. – O envolvimento paterno durante a gestação. Psicol. Reflex. 

Crit. Vol.17, nº 3 (2004) p. 303-314; 

RAMOS, M. M.; CANNAVARRO, M. C. – Adaptação Parental ao Nascimento de um 

Filho: comparação da reactividade emocional e psicossintomatologia entre pais e 

mães nos primeiros dias após o parto e oito meses após o parto. Análise Psicológica. 

Série 25, nº 3 (2007) p. 399-413; 

Descritores: pai, família, paternidade, enfermagem 

 

  



 

60 

PROMOÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PARENTERAIS: PROGRAMA DE 
INTERVENÇÃO 

Lília Maria Reis Abreu331 

10 de maio de 2013 às 14 h 

 

Atualmente, a sociedade procura zelar pelo superior interesse da criança, promovendo 

assim o seu desenvolvimento e defendendo, simultaneamente, o princípio da 

responsabilidade parental e o da prevalência da família.  

Com base em estudos atuais (e.g. Caldeira et al.,2007; Fernandez, Alvarez & Bravo, 

2003; Martins, 2005; Palacios, 2003; Rodrigo, Máiquez, Correia, Martin, & Rodriguez, 

2006) que evidenciam a importância da preservação familiar, a par dos apoios 

socioeconomicos que o Estado social oferece às famílias, como é o caso do 

Rendimento Social de Inserção (Lei 13/2003, de 21 de Maio), torna-se necessário 

promover as competências parentais por forma a permitir as famílias quebrarem com 

os sequentes ciclos de pobreza aos mais diversos níveis. 

Procurando ajudar os pais a responder aos desafios com que se confrontam e a 

proporcionar contextos de promoção de competências parentais foi criado na Região 

Autónoma da Madeira uma oferta de programas em educação parental. O Programa 

de intervenção Precoce e Competências Parentais (PIPCP) é um programa de 

natureza preventiva, que intervém junto das populações de risco, mais 

especificamente dirigido aos pais ou prestadores de cuidados das crianças entre os 0 

e os 6 anos de idade. Tem como objetivo principal promover o desenvolvimento das 

crianças, e o seu bem-estar, bem como o das suas famílias, através da realização de 

um conjunto de ações que visam a melhorar as competências de intervenção parental, 

este iniciou-se em outubro de 2009, com 4 projetos locais. Em outubro de 2010 a sua 

atuação foi amplificada, com o arranque de mais 8 projetos em diversos conselhos. 

O programa de intervenção em educação parental integra diferentes perspetivas e 

pode-se dizer que existem três modelos: o modelo comportamental centra-se na 

alteração de um comportamento inadequado pela criança; o modelo reflexivo – Parent 

Effective Training (terapia centrada no cliente), o modelo adlerriana – Systematic  

Training for Effective Parenting (STEP), prende ensinar aos pais a construir em 

relação mais eficaz com os seus filhos e por fim a parentalidade ativa com a utilização 

de filmes e documentários para a aprendizagem de competências e monitorização dos 

progressos (Medway, 1989, cit. por Ribeiro, 2003; Smith et al, 2002, cit. Por Cruz& 

Duchaarme, 2006). 
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Consideramos que, o envolvimento ativo dos pais, no processo de intervenção com os 

seus filhos, surge como uma forma inequívoca de potenciar e maximizar o 

desenvolvimento da criança. Contudo o fato de tais modelos apontarem para as 

necessidades de colaboração estreita e nivelamento das relações entre pais e 

profissionais (através do estabelecimento de parcerias), tal só acontecerá, de fato, se 

os pais melhorarem o seu nível de informação, sobre temáticas relacionadas com a 

saúde, desenvolvimento e aprendizagem na relação com a criança.  
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ANTECIPAÇÃO DA EXPERIENCIA DE PARTO EM PRIMIGESTAS E 
MULTIGESTAS: INFLUÊNCIA DE UM CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O 

PARTO E PARENTALIDADE 

Liliana Cristina Brites Simões341 

10 de maio de 2013 às 14 h 

 

Introdução: A transição para a parentalidade é um período desde a decisão da 

conceção, até aos primeiros meses após o nascimento do bebé. Sendo, esta descrita 

como um momento de confusão e desequilíbrio, como também de satisfação para os 

pais (LOWDERMILK e PERRY, 2008; MENDES, 2009). A gravidez, o parto e o pós-

parto representam períodos críticos de transição do ciclo vital do casal, que constituem 

verdadeiras fases de desenvolvimento e de amadurecimento emocional 

(MALDONADO, 1991). Assim, é importante saber e perceber a forma como a grávida 

antecipa a experiência do parto, nomeadamente para ajudar a preparar-se para o 

trabalho de parto, parto e pós-parto. Porque o comportamento da grávida durante o 

parto é determinado pelo modo como anteriormente concebeu esta experiência.  

Objetivos: Conhecer de que forma as grávidas (primigestas e multigestas), inscritas 

nos Centros de Saúde do Baixo Mondego I e Baixo Mondego III, antecipam a 

experiência do parto; analisar a associação entre a antecipação da experiência do 

parto em primigestas e multigestas com algumas características sociodemográficas. E 

ainda, analisar a influência da participação num curso de preparação para o parto e 

parentalidade em primigestas e multigestas quanto: ao planeamento e preparação 

para o parto, às expectativas quanto ao parto, às preocupações quanto à saúde e 

consequências adversas do parto, às expectativas quanto ao pós-parto, às 

expectativas quanto à relação com o bebé e o companheiro e às expectativas quanto 

ao suporte social.  

Metodologia: Estudo descritivo correcional, recorrendo ao Questionário de 

Antecipação do Parto (QAP) para a recolha de dados. A amostra é constituída por 131 

grávidas da região de Coimbra, dividida em primigestas e multigestas com e sem 

curso de preparação para o parto e parentalidade.  

Resultados: A idade materna, a idade gestacional e o número de sessões do curso de 

preparação para o parto e parentalidade têm uma relação linear fraca ou muito fraca 

com a antecipação da experiência do parto, sendo a última uma relação negativa. A 

antecipação é superior nas grávidas que coabitam com o pai do bebé e nas 

multigestas. As primigestas que participaram num curso de preparação para o parto e 
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parentalidade apresentaram um melhor planeamento e preparação para o parto e 

melhores expectativas quanto ao suporte social. As multigestas apresentam valores 

mais significativos de antecipação da experiência do parto nas restantes sub-escalas, 

quando comparadas com os remanescentes grupos de grávidas. Não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre a antecipação da experiência do parto 

e o estado civil, as habilitações literárias e o planeamento da gravidez. 

Conclusão: Revela-se fundamental desenvolver novas investigações nesta área de 

forma a ampliar o conhecimento neste âmbito e desenvolver programas de 

implementação de cursos de preparação para o parto e parentalidade para toda a 

população e que englobem, além de aspetos relacionados com o trabalho de parto e 

parto, também aspetos relacionados com o pós-parto.  

Descritores: Gravidez, parto, preparação para o parto e parentalidade 
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SABERES E COMPETÊNCIAS DO PAI, COM PREPARAÇÃO PARA O 
PARTO, DURANTE O TRABALHO DE PARTO E PARTO: CONTRIBUTOS 

PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM 

Olga Maria Santos Pousa351 

10 de maio de 2013 às 14 h 

 

Introdução: A preparação para o parto oferece ao casal momentos de partilha de 

experiências, a possibilidade de um maior envolvimento do pai na preparação para o 

nascimento e para a parentalidade, a aprendizagem de estratégias que permitam 

reduzir a ansiedade e o medo relativamente ao parto e que aumentem a autoconfiança 

do casal. O pai tem cada vez mais um papel ativo no apoio à mulher durante o 

trabalho de parto e no momento do nascimento do bebé. Assim, o enfermeiro de 

saúde materna e obstétrica deve muni-lo de saberes e competências para que este se 

sinta mais seguro, motivado, capacitado para este momento e integrado no processo 

Objetivos: Perceber se o pai considera que as aulas de Preparação para o Parto 

corresponderam às suas expectativas; saber se o pai após as aulas de preparação 

para o parto se sente preparado para o trabalho de parto e parto; compreender quais 

os saberes e competências do pai que realiza as aulas de preparação para o parto; 

problematizar os saberes adquiridos e a forma como o pai mobiliza esses 

conhecimentos durante o trabalho de parto e parto. 

Metodologia: Para a realização deste estudo foi utilizada uma metodologia qualitativa, 

de cariz exploratório. A amostragem selecionada por conveniência é constituída por 10 

pais que participaram nas aulas de preparação para o parto, na USF Garcia de Orta e 

no Centro Português de Preparação para o Parto – In Útero, e que posteriormente 

assistiram ao trabalho de parto e parto das suas companheiras. Os dados foram 

obtidos através da aplicação de entrevistas semiestruturadas e para a sua 

interpretação recorreu-se à análise de conteúdo, tendo por base de referência Bardin 

(2009). 

Da análise dos dados, emergiram seis categorias principais: expectativas, valorização 

da preparação para o parto, sentimentos vivenciados durante o trabalho de parto e 

parto, saberes adquiridos, ambiente e atitude do pai. 

Conclusão: Os resultados obtidos nesta investigação revelam que os pais procuram, 

através das aulas de preparação para o parto, obter informação e apoio por parte dos 

profissionais de saúde para que os ajudem a ter uma participação mais activa durante 

o trabalho de parto e parto das suas mulheres. Na sua maioria, os pais revelaram um 
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grande interesse em participar nas aulas e na sua totalidade consideraram as sessões 

formativas muito importantes, tendo nelas obtido saberes e competências que lhes 

permitiram ajudar as suas mulheres. Em alguns casos, referiram sentir-se preparados 

e menos ansiosos para o momento do trabalho de parto e parto. Este estudo revela 

também que os profissionais de saúde estão cada vez mais despertos para a 

participação do pai, facilitando e pedindo a colaboração deste em algumas tarefas. Da 

mesma forma, os pais consideraram que o local que lhes foi destinado no bloco de 

partos é o ideal e, na sua maioria, não se sentiram limitados para ajudar as suas 

mulheres. 
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APÓS O NASCIMENTO DO PRIMEIRO FILHO, A SATISFAÇÃO FACE À 
SEXUALIDADE NO CASAL ENGLOBA A SATISFAÇÃO COM O 

RELACIONAMENTO SEXUAL? 

Sónia Margarida de Oliveira Morais361; João José de Sousa Franco372 

10 de maio de 2013 às 14 h 

 

Introdução: A sexualidade manifesta-se de uma forma constante no ser humano. 

Considerando que as alterações sentidas a nível da relação sexual podem condicionar 

um impacto direto ou indireto a nível da sexualidade, o período pós-parto pode ser 

conduzir à existência de alterações neste domínio. A definição de satisfação face à 

sexualidade engloba a totalidade da definição de sexualidade. A satisfação sexual é 

aquela que se refere apenas à obtenção de satisfação na relação sexual. 

Objetivo: Relacionar os níveis de satisfação com o relacionamento sexual, após o 

nascimento do primeiro filho com os níveis de satisfação face à sexualidade do casal 

antes da gravidez e 6, 9 e 12 meses após o nascimento do primeiro filho. 

Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo-correlacional. Instrumento: questionário 

(dados sociodemográficos e obstétricos; Questionário de Satisfação com o 

Relacionamento Sexual (QSRS) Ribeiro e Raimundo (2005); caraterização da 

satisfação face à sexualidade - escala de 0 a 10 para classificação da satisfação). 

Amostra: 61 casais (102 indivíduos) da região centro do país, com filho único, com 

idades compreendidas entre os 6 e os 12 meses. Colheitas por formulário a casam 

selecionados através do efeito de bola de neve. 

Resultados: Após o nascimento do primeiro filho, os casais apresentam níveis de 

satisfação elevados, quer na generalidade do relacionamento sexual ( x =74,12; 

s=18,43), quer nos domínios funcionamento sexual ( x =72,39; s=20,99) e confiança ( 

x =76,12; s=18,15). Os valores médios de satisfação face à sexualidade variam entre 

8,07 (antes da gravidez) e 5,97 (6 meses pós-parto). Constatou-se que existem 

relações moderadas entre todos os momentos da satisfação face à sexualidade e a 

satisfação com o relacionamento sexual (domínios e subescalas). Apenas se verifica 

uma pequena exceção entre a satisfação face à sexualidade nos 12 meses após o 

parto e a subescala relacionamento em geral. 

Conclusões: Comummente realiza-se uma associação direta entre satisfação face à 

sexualidade e satisfação sexual, quer a nível científico, quer ao nível do senso comum, 
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reduzindo a satisfação face à sexualidade à obtenção de satisfação através da 

genitalidade. Os resultados obtidos indicam uma aproximação ao facto de que apesar 

de a sexualidade não se referir apenas à relação sexual e à satisfação obtida na 

mesma, parece-nos existir aqui uma relação. Considerando as competências do 

enfermeiro ESMO que contemplam as intervenções ao longo do ciclo de vida familiar 

(incluindo os períodos pré-concecional, pré-natal, trabalho de parto, parto e pós-parto), 

com vista à obtenção de níveis de saúde e bem-estar mais elevados,os dados 

encontrados neste estudo podem revelar-se de extrema importância na construção e 

adequação de estratégias de promoção do bem-estar e saúde familiar.  
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VIVÊNCIAS DO HOMEM INFÉRTIL QUE DESEJA TER FILHOS - 
INFERTILIDADE NO MASCULINO: FATORES DE VARIABILIDADE NA 

ADAPTAÇÃO PSICOSSOCIAL 

Paula Maria Ferreira Vicente Amado381; João José de Sousa Franco392, Carolina 
Miguel Graça Henriques403 
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Introdução: Como refere Canavarro et al., (2008) a parentalidade é uma parte 

fundamental do projeto de vida de homens e mulheres, na qual as famílias e a 

sociedade em geral depositam grandes expectativas e o seu impacto não pode ser 

individualizado de aspetos relativos ao contexto social, histórico, económico, político e 

cultural, ao estádio do desenvolvimento do ciclo de vida, ou ainda, de factores ligados 

a personalidade, também não pode deixar de ser perspetivado, tendo em 

consideração as diferenças de género. 

 e acordo com  into (1998  p. 96 apud  elgado  2007) “  infertilidade constitui um 

problema com implicações não só a nível individual, mas também familiar, social e, 

mais recentemente  médico e científico”.  rata-se claramente de uma experiência 

multideterminada, influenciada por vários factores e que se pode manifestar ao longo 

do tempo de diversas formas (Ramos, 2010).  

Como nos afirmam Ramos e Santos (2010) A infertilidade não deve ser apenas vista 

como uma condição médica, mas também o resultado de uma construção social e 

cultural, 

Objetivo: No presente estudo temos como objetivo: Conhecer as vivências do homem 

infértil que deseja ter filhos. 

Metodologia: No sentido de dar resposta à questão de investigação e concretizar 

estes objetivos, foi desenvolvido um estudo onde recorremos à metodologia qualitativa 

de cariz fenomenológico. 

A investigação foi realizada com homens inférteis, inscritos na Consulta de Urologia do 

Serviço de Reprodução Humana do Hospital da Universidade de Coimbra. Foi 

realizada colheita de dados junto de dez homens a quem foi diagnosticada 

infertilidade. Os participantes foram selecionados de forma deliberada, recorrendo a 

amostragem intencional, na medida em que se pretendeu selecionar indivíduos que 
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tenham vivido esta experiência e que transmitam uma informação rica, que possibilite 

a compreensão do fenómeno. Para a recolha de informação utilizamos a entrevista 

semiestruturada e para a análise da informação o método de análise interpretativo de 

Colaizzi. 

Resultados: Relativamente às vivências do homem infértil que deseja ter filhos, 

encontramos como categorias: o significado de ter um filho, significado e sentimentos 

antes do diagnóstico e face ao diagnóstico de infertilidade, implicações da infertilidade, 

significado de ser infértil, estratégias para lidar com a infertilidade, mudanças sentidas, 

preocupações e dificuldades vivenciadas ao longo do processo.  

Os resultados sugerem que, de um modo geral, os homens inférteis apresentam uma 

adaptação com grande relevância ao nível pessoal, familiar e social; alguma 

reatividade emocional negativa e pouca relevância na adaptação profissional. 

Sugerem ainda que, as dimensões específicas da infertilidade, nomeadamente a 

importância atribuída, ao ter um filho biológico e á parentalidade, se revelam um 

especto fundamental na compreensão das vivências destes homens.  

Ter um filho assume uma dimensão mais profunda e mais abrangente, configura-se 

como o tudo nas suas vidas. Ser pai é, deste modo, um objetivo primordial nas suas 

vidas. O seu sonho! 

Frustrados na concretização deste projeto, oscilam num ciclo de desalento e de 

esperança e procuram relativizar os efeitos que a infertilidade provocou nas suas 

vidas, adotando diferentes estratégias par lidar com a situação.  

Todo este constrangimento e frustração acarretam consequências que, segundo os 

participantes, se prendem com dificuldades ao nível do relacionamento conjugal, 

sexual, familiar, social e laboral. 

Mas as mais constrangedoras e mais difíceis de integrar e aceitar são, a ideia de que 

os tratamentos podem não resultar, de que este esforço para ter um filho pode ser 

inglório. A maior preocupação é em suma, aceitar a verdade da infertilidade, e 

conseguir lidar com a recriminação social que sentem. 

Estes resultados apelam a uma abordagem que, mais que comparativa, permita a 

identificação dos fatores e contextos que mais agudizam a vivência das situações de 

infertilidade, que aumentam as dificuldades e dificultam os processos de transição 

destes homens. 

Conclusão: Um maior conhecimento e compreensão da natureza das vivências dos 

homens inférteis, oferece a possibilidade de melhorar as dificuldades sentidas, tanto 

por estes, como pelos profissionais de saúde, através da procura e implementação de 
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estratégias de intervenção que melhorem a qualidade dos cuidados prestados e 

facilitem a vivência da infertilidade.  

Propomos como desafios para a prática do cuidar: 

- Uma abordagem que exclua o género como tónica da intervenção, constituindo o 

casal e cada membro em particular, o foco de atenção dos diagnósticos de 

enfermagem; 

-Um cuidar transicional, que vise ajudar os homens na superação das suas 

dificuldades, a desconstruir os aspetos negativos e a lançar pontes numa abordagem 

holística que permita a integração de um modelo mais humanista, de totalidade do ser, 

de integralidade e de interdisciplinaridade;  

- Um atuar nesta fase de transição, delineando estratégias de enriquecimento das 

redes de apoio, permitindo que estas abranjam não só o nível pessoal mas também, 

conjugal, familiar, laboral e social, permitindo, assim, que essas redes atuem de forma 

holística contemplando todas as dimensões que completam o homem/casal.  

 

Palavras-chave: Infertilidade, Homem, Fenomenologia. 
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