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1. Apresentação 

 

Este é o décimo segundo Manual Pedagógico correspondente 

à disciplina, Cuidados de enfermagem à mulher adolescente adulta e 

idosa, com carga horária de 80 horas/aula do segundo ciclo do curso, 

que é o ciclo intermediário. Este é o segundo manual do segundo ano 

do Curso Técnico de Enfermagem e abordagem os temas específicos 

da formação do profissional técnico de enfermagem. 

Contém os objetivos de aprendizagem referentes ao tema 

acompanhado do conteúdo no intuito de deixar claro  o que é 

esperado do aluno ao final da disciplina. Elaborado no intuito de 

qualificar o processo de ensino-aprendizagem, este Manual é um 

instrumento pedagógico que se constitui como um mediador para 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula 

embasado em um método problematizador e dialógico que aborda os 

conteúdos de forma lúdica, participativa tornando o aluno 

protagonista do seu aprendizado facilitando a apropriação dos 

conceitos de forma crítica e responsável.   

Ressaltamos que é responsabilidade do(a) professor(a) organizar 

o fio condutor para cada tema de maneira a possibilitar o processo de 

aprendizagem dos assuntos e garantir a realização das atividades 

pedagógicas dos eixos sócio-afetivo, cognitivo e de desenvolvimento 

de habilidades, de modo que, ao final, todos os conteúdos sejam 

abordados e a carga horária cumprida. Cabe, portanto, ao(a) 

professor(a) organizar o fio condutor a partir de uma análise  prévia de 

todo manual de modo a facilitar a escolha das atividades que mais se 

adéquam ao tema de acordo com conhecimento que tem sobre a sua 

turma. Ao final de cada tema, cabe ao(à) professor(a) fazer a síntese 

do assunto abordado de maneira a facilitar a consolidação gradual do 

aprendizado de todos os conteúdos do curso. 
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2. Objetivos de Aprendizagem 

 

Ao final da disciplina os alunos devem ser capazes de... 

 

1. Descrever a anátomo-fisiologia do sistema reprodutor 

feminino identificando as fases do ciclo reprodutivo da mulher; 

2. Identificar sinais e sintomas que indiquem distúrbios 

ginecológicos a partir da puberdade até o climatério; 

3. Interpretar as diferentes fases do ciclo gravídico puerperal; 

4. Identificar os métodos contraceptivos e seu uso nos 

diferentes fases da vida; 

5. Considerar mitos e tabus que se relacionam com a 

sexualidade feminina nas diferentes fases da vida no contexto 

contemporâneo; 

6. Distinguir os fundamentos do desenvolvimento embriológico 

humano; 

7. Identificar as mudanças psíquicas e fisiológicas da 

gestação, parto e puerpério; 

8. Considerar a importância do aleitamento materno para 

saúde materno infantil; 

9. Identificar as doenças sexualmente transmissíveis e seus 

mecanismos de transmissão e prevenção; 

10. Descrever os fatores de risco envolvendo os cânceres de 

mama e de colo de útero e as estratégias de prevenção; 

11. Identificar os aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais e 

patológicos do envelhecimento da mulher. 
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3. Conteúdo Programático 

 

 Fundamentos de anatomia e fisiologia do sistema 

reprodutor feminino; 

 Fisiopatologia do sistema reprodutor feminino (câncer, 

DST´s, infecções puerperais etc); 

 Gestação, parto e puerpério; 

 Métodos contraceptivos; 

 Sexualidade e reprodução; 

 Fundamentos da embriologia humana; 

 Aleitamento materno; 

 Aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais e patológicos do 

envelhecimento da mulher. 
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4. Atividades Sócio-afetivas 

4.1. Cor de Rosa Choque 

 

 

Cor de Rosa Choque 

Rita Lee 

Nas duas faces de Eva 

A bela e a fera 

Um certo sorriso 

De quem nada quer... 

Sexo frágil 

Não foge à luta 

E nem só de cama 

Vive a mulher... 

Por isso não provoque 

É Cor de Rosa Choque 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 

Não provoque! 

É Cor de Rosa Choque 

Não provoque! 

É Cor de Rosa Choque 

Por isso não provoque 

É Cor de Rosa Choque... 

Mulher é bicho esquisito 

Todo o mês sangra 

Um sexto sentido 

Maior que a razão 

Gata borralheira 

Você é princesa 

http://letras.mus.br/rita-lee/
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Dondoca é uma espécie 

Em extinção... 

Por isso não provoque 

É Cor de Rosa Choque 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 

Não provoque! 

É Cor de Rosa Choque 

Não provoque! 

É Cor de Rosa Choque 

Por isso não provoque 

É Cor de Rosa Choque 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 

Não provoque! 

É Cor de Rosa Choque 

Não provoque! 

É Cor de Rosa Choque 

Por isso não provoque 

É Cor de Rosa Choque... 

 

4.2. Sexualidade em tempo de AIDS 

 

 

 

 

 

Leitura sugerida : 

 

Aids significa Adquired Imunodeficiency Syndrome ou Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida, em português. Essas palavras 

descrevem uma séria alteração no sistema de defesa do corpo 

humano provocada pelo HIV, o Vírus da Imunodeficiência Humana. 
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As formas de transmissão do HIV são por via sexual, sanguíneas e 

perinatal. A transmissão pode acontecer por meio de: relação sexual 

sem o uso da camisinha feminina ou masculina (sexo oral, sexo vaginal 

e sexo anal) com pessoa infectada pelo HIV; contato com sangue (e 

seus derivados) infectado pelo HIV em transfusões; contato com objetos 

pontudos e cortantes como agulhas, seringas e instrumentos com 

resíduo de sangue infectado pelo HIV; uso de seringa compartilhada 

por usuários de droga injetável; gravidez, parto ou amamentação, 

sendo transmitida da mãe infectada pelo HIV para o filho ou filha. 

A melhor forma de se proteger é usar corretamente a camisinha 

em todas as relações sexuais com penetração; não compartilhar 

seringas e agulhas; utilizar seringas esterilizadas ou descartáveis, caso 

use drogas injetáveis. 

Para prevenir a transmissão do HIV da mulher para o feto 

(transmissão vertical), o ideal seria que toda menina ou mulher adulta 

que desejasse engravidar fizesse um exame anti-HIV antes. Caso isso 

não aconteça, uma mulher de qualquer idade deve aceitar fazer esse 

teste durante o pré-natal. Se der positivo, ela receberá alguns 

medicamentos. Na hora do parto, o ideal é que seja por cesariana e 

que, via cordão umbilical, o bebê já receba a primeira dose de 

medicamentos antirretrovirais e, durante cerca de dois anos, deverá 

continuar a tomar esse medicamento em forma de xarope. Uma mulher 

vivendo com HIV e AIDS não pode amamentar e, por essa razão, os 

serviços de saúde distribuem um leite especial para esses bebês durante 

6 meses. Esses procedimentos aumentam, em muito, as chances de o 

bebê não ter o HIV. 

A AIDS é uma doença que ainda não tem cura, mas tem 

tratamento. Tomando os remédios corretamente, uma pessoa vivendo 

com HIV pode melhorar sua qualidade de vida. Os medicamentos se 

chamam antirretrovirais (ou coquetel) e são importantes para evitar que 

a doença avance, além de proteger as pessoas infectadas de 
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problemas mais graves de saúde. Esses medicamentos impedem a 

multiplicação do HIV e diminuem a quantidade do vírus no organismo. 

Com isso, as defesas melhoram e a pessoa corre menos riscos de 

desenvolver doenças. 

Diz-se que uma pessoa vive com o HIV, quando ela está infectada 

mas ainda não desenvolveu nenhuma doença (aids), não tendo, 

portanto, nenhum sintoma da doença. Uma pessoa com AIDS é aquela 

que já manifesta alguma doença oportunista, ou seja, uma doença que 

se aproveita de um organismo debilitado (com baixa imunidade) para 

se desenvolver, como o herpes, a toxoplasmose e a tuberculose. 

Janela imunológica é o termo que designa o intervalo entre a 

infecção pelo vírus da AIDS e a detecção de anticorpos anti-HIV no 

sangue, por meio de exames laboratoriais específicos. Esses anticorpos 

são produzidos pelo sistema de defesa do organismo em resposta ao 

HIV, o que indica nos exames a confirmação da infecção pelo vírus. 

Para o HIV, o período da janela imunológica é normalmente de quatro 

semanas e, em algumas circunstâncias muito raras, pode ser mais 

prolongado. Isso significa que, se um teste para anticorpos de HIV é feito 

durante o “período da janela imunológica”, é provável que dê um 

resultado falso-negativo, embora a pessoa já esteja infectada pelo HIV 

e já possa transmiti-lo a outras pessoas. Quando o teste é realizado em 

período de “janela imunológica” (logo depois da exposição) e o 

resultado é negativo, a pessoa deve repetir o teste, dentro de dois 

meses. Caso a pessoa tenha sido infectada, os anticorpos se 

desenvolverão durante esse período. Para que o resultado seja 

confiável, as pessoas devem evitar práticas desprotegidas durante esses 

dois meses. 

Apesar da AIDS estar constantemente sendo discutida pela mídia, 

há mais de uma década, inclusive com relatos de experiências de 

pessoas que vivem e convivem com o vírus, ainda é bastante forte o 

preconceito e a discriminação em relação às pessoas soropositivas. 
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Muitas pessoas adolescentes, jovens ou adultas que vivem com o 

HIV/aids sofreram, e sofrem ainda, discriminação social e preconceito, 

porque muita gente desconhece que qualquer pessoa pode se infectar 

e não somente os homossexuais, hemofílicos, usuários de drogas e 

profissionais do sexo, como se acreditou no passado. 

O HIV não é um vírus que pode ser transmitido por contato social 

e não oferece perigo no ambiente escolar, por isso não há 

obrigatoriedade em revelar o diagnóstico da criança portadora do HIV 

para professores e diretores de escolas. 

 

OBSERVAÇÃO: Na página www.aids.gov.br você encontrará sempre 

informações atualizadas sobre o HIV e AIDS. 

 

 

4.3. Ateliê da Vida 

 

 

 

 vídeo “gestação semana a semana” disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=V4x0kTHMbF0&feature=related. 

 

 

4.4. Métodos contraceptivos: Passa ou Repassa 

 

 “Métodos contraceptivos” , que poderá ser acessado através 

do seguinte endereço eletrônico: 

http://www.youtube.com/watch?v=9lG6JM9BJKE 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=V4x0kTHMbF0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9lG6JM9BJKE
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O que são métodos anticoncepcionais? 

 

São maneiras, medicamentos, objetos e cirurgias usados pelas pessoas 

para evitar a gravidez. Existem métodos femininos e masculinos. Existem 

métodos considerados reversíveis, que são aqueles em que a pessoa, 

após parar de usá-los, volta a ter a capacidade de engravidar. Existem 

métodos considerados irreversíveis, como a ligadura de trompas 

uterinas e a vasectomia, porque, após utilizá-los, é muito difícil a pessoa 

recuperar a capacidade de engravidar. Por isso, para optarem pela 

ligadura de trompas uterinas ou pela vasectomia como método 

anticoncepcional, as pessoas precisam estar seguras de que não 

querem mais ter filhos. 

 

Quais os tipos de métodos anticoncepcionais existentes? 

Métodos contraceptivos de barreira, Métodos contraceptivos 

hormonais ou químicos, Métodos contraceptivos comportamentais, 

Métodos cirúrgicos. 

 

Quais os métodos comportamentais?  

Tabelinha, Temperatura basal, Muco cervical (método Billings) e o Coito 

interrompido. 

 

Cite 02 exemplos de métodos de barreira. 

Camisinha, Diafragma, Esponjas e os Espermicidas; 

 

Quais métodos protegem contra as doenças sexualmente 

transmissíveis? 

Camisinha masculina e feminina 

 

Cite exemplos 02 métodos hormonais. 
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Contraceptivos orais, Contraceptivos injetáveis, Implantes, Anel vaginal, 

Adesivos cutâneos, Contracepção de emergência (pílula do dia 

seguinte) 

 

Qual o método usado em situações emergenciais? 

A pílula do dia seguinte 

 

Quais os métodos usados pelos casais que não desejam mais 

engravidar? 

A laqueadura tubária e a vasectomia 

 

A pílula pode tornar a mulher estéril? 

Não. As mulheres que engravidaram antes de tomar a pílula poderão 

ficar grávidas de novo quando pararem de tomá-la. Em algumas 

mulheres, a menstruação pode levar alguns meses para retornar 

normalmente. 

 

O que é o método contraceptivo com dupla proteção? 

É o uso combinado da camisinha masculina ou feminina com outro 

método anticoncepcional. Afinal, a gravidez não é o único risco a qual 

os adolescentes com vida sexual ativa estão expostos. Para quem faz 

sexo sem camisinha, há outro grande perigo: as doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). 

 

 

4.5. Expressando a sexualidade 
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Atividades Sócio-cognitivas  

5.1. Fundamentos de anatomia e fisiologia do sistema reprodutor 

feminino 

 

 

 

   

ORGÃOS CARACTERÍSTICAS FUNÇÃO 

VAGINA   

OVÁRIOS   

TUBAS UTERINAS   

ÚTERO   

CLITÓRIS   

 

Texto para leitura 

 

5.1.1 Sistema Reprodutor feminino  

 

Os órgãos genitais femininos são incumbidos da produção dos óvulos, e 

depois da fecundação destes pelos espermatozóides, oferecem 

condições para o desenvolvimento até o nascimento do novo ser. 

 

 

Os órgãos genitais femininos consistem de um grupo de órgãos 

internos e outro de órgãos externos. Os órgãos internos estão no interior 

http://enfermagem24hr.blogspot.com.br/2012/06/sistema-reprodutor-feminino.html
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da pelve e consistem dos ovários, tubas uterinas ou ovidutos, útero e 

vagina. Os órgãos externos são superficiais ao diafragma urogenital e 

acham-se abaixo do arco púbico. Compreendem o monte do púbis, os 

lábios maiores e menores do pudendo, o clitóris, o bulbo do vestíbulo e 

as glândulas vestibulares maiores. Estas estruturas formam a vulva ou 

pudendo feminino. As glândulas mamárias também são consideradas 

parte do sistema genital feminino. 

 

 

 

Órgãos Genitais Femininos - Vista Lateral Global 
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OVÁRIOS 

O ovário é um órgão par comparável a uma amêndoa com 

aproximadamente 3 cm de comprimento, 2cm de largura e 1,5cm de 

espessura.   

Ele está situado por trás do ligamento largo do útero e logo 

abaixo da tuba uterina, sendo que seu grande eixo se coloca 

paralelamente a esta.  

Em virtude do 1/3 distal da tuba uterina normalmente estar 

voltada para baixo, o ovário toma uma posição vertical, com uma 

extremidade dirigida para cima e outra para baixo. 

 

Comparada a amêndoa uma borda seria anterior e outra posterior, o 

condiciona para que uma face seja lateral e outra medial.  
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A borda medial prende-se a uma expansão do ligamento largo 

do útero que recebe o nome de mesovário, e por isso é denominada 

de borda mesovárica, enquanto a borda posterior é conhecida por 

borda livre.  

A borda mesóvarica representa o hilo do ovário porquanto é por 

ele que entram e saem os vasos ováricos.  

A extremidade inferior é chamada extremidade tubal e a superior 

extremidade uterina. 

 

 

O ovário está preso ao útero e à cavidade pélvica por meio de 

ligamentos, cujo conjunto pode ser grosseiramente comparado aos 

cabos dos bondes aéreos, sendo o bonde, o ovário; o segmento do 

cabo que liga à parede pélvica é denominado ligamento suspensor do 

ovário e a porção do cabo que vai ter ao útero é o ligamento do 

ovário.  

O ligamento suspensor do ovário estende-se da fáscia do músculo 

psoas maior à extremidade tubal do ovário, enquanto o ligamento 

próprio do ovário vai de sua extremidade uterina à borda lateral do 

útero, logo abaixo da implantação da base da tuba uterina.  

E percorrendo o ligamento suspensor do ovário que a artéria e a veia 

ovárica irrigam esse órgão.  

Na puberdade os ovários começam a secretar os hormônios 

sexuais, estrógeno e progesterona. As células dos folículos maduros 

secretam estrógeno, enquanto o corpo lúteo produz grandes 

quantidades de progesterona e pouco estrógeno. Esses hormônios 

transformam a “menina” em “mulher”.  
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Estruturas Internas dos Ovários  

 

 

TUBAS UTERINAS 

Tuba uterina é um tubo par que se implanta de cada lado no 

respectivo ângulo latero-superior do útero, e se projeta lateralmente, 

representando os ramos horizontais do tubo. 

Esse tubo é irregular quanto ao calibre, apresentando 

aproximadamente 10 cm de comprimento.  

Ele vai se dilatando á medida que se afasta do útero, abrindo-se 

distalmente por um verdadeiro funil de borda franjada.  

 

Divisões da Tuba Uterina 
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A tuba uterina divide-se em 4 regiões, que no sentido médio-

lateral são: parte uterina, istmo, ampola e infundíbulo.  

A parte uterina é a porção intramural, isto é, constitui o segmento 

do tubo que se situa na parede do útero.  

No início desta porção da tuba, encontramos um orifício 

denominado óstio uterino da tuba, que estabelece sua comunicação 

com a cavidade uterina.  

A istmo é a porção menos calibrosa, situada junto ao útero, 

enquanto a ampola é a dilatação que se segue ao istmo.  

A ampola é considerada o local onde normalmente se processa 

a fecundação do óvulo pelo espermatozóide.  

A porção mais distal da tuba é o infundíbulo, que pode ser 

comparado a um funil cuja boca apresenta um rebordo muito irregular, 

tomando o aspecto de franjas.  

Essas franjas têm o nome de fímbrias da tuba e das quais uma se 

destaca por ser mais longa, denominada fimbria ovárica.  

O infundíbulo abre-se livremente na cavidade do peritônio por 

intermédio de um forame conhecido por óstio abdominal da tuba 

uterina.  
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A parte horizontal seria representada pelo istmo e a vertical pela 

ampola e infundíbulo.  

Comumente o infundíbulo se ajusta sobre o ovário, e as fimbrias 

poderiam ser comparadas grosseiramente aos dedos de uma mão que 

segurasse por cima, uma laranja. 

Estruturalmente a tuba uterina é constituída por quatro camadas 

concêntricas de tecidos que são, da periferia para a profundidade, a 

túnica serosa, tela subserosa, túnica muscular e túnica mucosa. 

A túnica muscular, representada por fibras musculares lisas, 

permite movimentos peristálticos à tuba, auxiliando a migração do 

óvulo em direção ao útero.  

A túnica mucosa é formada por células ciliadas e apresenta 

numerosas pregas paralelas longitudinais, denominadas pregas tubais. 

A tuba possui duas funções: 

 Transportar o óvulo do ovário ao útero;  

Local onde ocorre a fertilização do óvulo pelo espermatozóide. 

 

 

 

ÚTERO 

O útero é um órgão oco, impar e mediano, em forma de uma 

pêra invertida, achatada no sentido antero-posterior, que emerge do 

centro do períneo, para o interior da cavidade pélvica.  

O útero está situado entre a bexiga urinaria, que esta para frente, 

e o reto, que esta para trás.  

Na parte media, o útero apresenta um estrangulamento 

denominado istmo do útero.  

A parte superior ao istmo recebe o nome de corpo do útero e a 

inferior constitui a cérvix (colo).  
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A extremidade superior do corpo do útero, ou seja, a parte que se 

situa acima da implantação das tubas uterinas, tem o nome de fundo 

do útero.  

A cérvix do útero é subdividida em duas porções por um plano 

transversal que passa pela sua parte media, que são as porções 

supravaginal e vaginal.  

Esse plano transversal é representado pela inserção do fórnix da 

vagina, em torno da parte media da cérvix.  

Com isso, a porção supravaginal da cérvix está dentro da 

cavidade peritoneal e é envolta pelo peritoneu, formando um bloco 

comum, para cima, com o istmo, corpo e fundo do útero, enquanto a 

porção vaginal da cérvix representando um segmento cilíndrico 

arredondado para baixo, que faz saliência no interior da vagina, 

ocupando o centro do seu fórnix.  

No centro da extremidade inferior da porção vaginal da cérvix do 

útero, há um orifício denominado óstio do útero. 

Sendo achatado no sentido antero-posterior, o útero apresenta 

uma face anterior que é denominada face vesical e outra posterior que 

é a face intestinal.  

A face vesical é mais plana e a face intestinal e mais convexa.  

As uniões laterais das duas faces, constituem as bordas do útero. 

Na extremidade superior de cada borda implanta-se uma tuba 

uterina correspondente.  

Entre uma tuba e a outra se situa o fundo do útero, cuja margem 

superior denomina-se borda superior.  

O útero sendo um órgão oco apresenta uma cavidade que é 

triangular de base superior, ao nível do corpo, e fusiforme no interior da 

cérvix, recebendo esta ultima parte de canal da cérvix.  

Nos ângulos superiores da cavidade do útero, situam-se os óstios 

uterinos das tubas uterina correspondentes. 



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 12 

 

Enfermagem - Cuidados de Enfermagem à Mulher Adolescente, Adulta e Idosa 

24 

 

O óstio do útero situa-se na porção vaginal da cérvix, estabelece 

a comunicação entre o interior do útero e o interior da vagina.  

As paredes do útero são constituídas por camadas concêntricas, 

que da periferia para a profundidade, são as túnicas serosas ou 

perimétrio, tela subserosa, túnica muscular ou miométrio e túnica 

mucosa ou endométrio.  

O perimétrio é representado pelo peritoneu visceral que recobre 

tanto a parte visceral como a intestinal do órgão ao nível das bordas 

laterais do mesmo, os dois folhetos expandem-se lateralmente para 

constituir os ligamentos largos do útero. 

A tela subserosa é representada por uma fina camada de tecido 

conjuntivo quer se interpõem entre a túnica serosa e a túnica muscular.  

O miométrio é formado por uma espessa camada de fibras 

musculares lisas que se distribuem, da periferia para a profundidade, em 

3 planos: longitudinal, plexiforme e circular.  

O endométrio forra toda a cavidade uterina e possui papel muito 

importante por ocasião da gravidez 

O útero é mantido em sua posição por três ligamentos: ligamento 

largo do útero, ligamento redondo do útero e ligamento útero-sacral. 

Posições do útero: Normalmente o útero se apresenta em 

anteversoflexão; portanto, em anteversão e anteflexão. 
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VAGINA 

A vagina é um tubo músculo-membranáceo mediano, que 

superiormente insere-se no contorno da parte média da cérvix do útero 

e para baixo atravessa o diafragma urogenital para se abrir no 

pudendo feminino, cujo orifício chama-se óstio da vagina.  

É o órgão copulador da mulher.  
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A vagina apresenta duas paredes, uma anterior e outra posterior, 

as quais permanecem acoladas na maior parte de sua extensão, 

representando uma cavidade virtual.  

Superiormente a vagina se comporta como um tubo cilíndrico 

para envolver a porção vaginal da cérvix uterina, e inferiormente ela se 

achata transversalmente para coincidir com o pudendo feminino.  

A cúpula da vagina é representada por um recesso que circunda 

a parte mais alta da porção vaginal da cérvix, recebendo a 

denominação de fórnix da vagina. 

Em virtude de o útero estar normalmente em anteroversão, a 

parte anterior da vagina é curta e a posterior mais longa, do que resulta 

que a região posterior do fórnix vai mais alto ou mais profunda.  

Na mulher virgem, o óstio da vagina é obturado parcialmente por 

um diafragma mucoso, denominado hímen. 

 

 

 

Tipos de Hímens 

 

 

 

 

Estruturalmente a vagina é constituída por uma túnica fibrosa, que 

envolve uma túnica muscular (fibras musculares lisas) e interiormente é 

revestida por uma túnica mucosa. Toda superfície mucosa é pregueada 

transversalmente, pregas essas conhecidas por rugas vaginais. 
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Vagina - Vista Lateral  

 

 

 

Glândulas Vestibulares Maiores 

São duas pequenas formações (0,5cm de diâmetro cada) 

situadas de um e de outro lado do orifício vaginal, em contato com a 

extremidade posterior de cada massa lateral do bulbo do vestíbulo. São 

arredondadas ou ovais e parcialmente sobrepostas posteriormente 

pelos bulbos do vestíbulo. Secretam uma substância rica em muco, que 

umedece e lubrifica o vestíbulo.  
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ÓRGÃOS EXTERNOS 

 

O pudendo feminino (vulva) constitui a parte externa dos órgãos 

genitais femininos. 

Fundamentalmente ele é representado por uma abertura 

fusiforme de grande eixo antero-posterior, de bordas muito 

acidentadas, e situada no períneo, imediatamente por trás da sínfise da 

púbica.  

Constituindo como que uma moldura para essa abertura 

fusiforme, encontramos duas bordas salientes e roliças que descrevem 

um semi-arco de cada lado, de convexidade lateral, de convexidade 

lateral e que recebem o nome lábios maiores do pudendo. 

Os lábios maiores unem-se anteriormente, nas proximidades da 

sínfise da púbica, formando um ângulo agudo que se denomina 

comissura anterior.  
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O mesmo acontece posteriormente, no centro do períneo, 

constituindo a comissura posterior.  

Por diante da comissura anterior dos lábios maiores do pudendo 

feminino e em relação com a sínfise da púbica, há um acúmulo de 

tecido adiposo na tela subcutânea, determinando uma saliência a esse 

nível, elevação essa denominada monte da púbica.  

A cútis do monte da púbica apresenta grande quantidade de 

pelos, os quais tornam-se mais escassos na região dos lábios maiores do 

pudendo.  

A fenda antero-posterior que é determinada pelos dois lábios 

maiores recebe o nome de rima do pudendo.  

O 1/3 anterior apresenta uma saliência triangular mediana de 

base posterior, chama-se glande do clitóris e o telhado cutâneo que 

recobre seria o prepúcio do clitóris.  

O clitóris é uma miniatura do pênis masculino. Como este, é um 

órgão erétil. O clitóris é formado por um tecido esponjoso denominado 

corpo cavernoso, passível de se encher de sangue. 

O corpo cavernoso do clitóris origina-se por dois ramos (direito e 

esquerdo) bastante longos, que se acolam medial e depois 

inferiormente aos ramos (direito e esquerdo) inferiores da púbica, indo 

se unir ao nível do centro da sínfise da púbica, constituindo o corpo do 

clitóris, o qual se dirige obliquamente para frente e para baixo, 

terminando numa dilatação que é a glande do clitóris.  

Cada ramo do corpo cavernoso é envolto por um músculo 

isquiocavernoso.  

Como dissemos, a prega cutânea que envolve o corpo do clitóris 

denomina-se prepúcio do clitóris.  

Os 2/3 posteriores da área limitada pelos maiores são ocupados 

por uma outra formação fusiforme, porém menor.  



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 12 

 

Enfermagem - Cuidados de Enfermagem à Mulher Adolescente, Adulta e Idosa 

30 

 

Limitando esta área fusiforme menor encontramos de cada lado, 

uma prega laminar, que em conjunto constituem os lábios menores do 

pudendo feminino.  

Os lábios menores são paralelos aos maiores, coincidindo na 

comissura posterior, mas unindo-se anteriormente, ao nível da glande 

do clitóris.  

Cada lábio menor é semilunar, afilando-se nas extremidades.  

O espaço (fusiforme) compreendendo entre os lábios menores, 

recebe o nome de vestíbulo da vagina.  

Na profundidade da base de implantação dos lábios menores e 

portanto, de cada lado da parte mais alta do vestíbulo da vagina, 

encontramos uma outra formação esponjosa, denominada bulbo do 

vestíbulo.  

Cada bulbo do vestíbulo (bulbo da vagina) é envolto pelo 

respectivo músculo bulbocacernoso.  

Imediatamente por trás da extremidade posterior de cada bulbo 

do vestíbulo encontramos uma glândula esférica de tamanho 

aproximado ao de um grão de ervilha, denominada glândula vestibular 

maior. Os ductos dessas glândulas (direita e esquerda), vão se abrir na 

base do lábio menor correspondente.  

Medianamente no vestíbulo da vagina, situam-se duas aberturas. 

Uma anterior, pequena, é óstio externo da uretra. A abertura mediana 

que se situa posteriormente, no vestíbulo da vagina, é o óstio da vagina. 

 

Texto disponível em:  

 http://enfermagem24hr.blogspot.com.br/2012/06/sistema-reprodutor-

feminino.html 

 

 

5.2. Fisiopatologia do Sistema Reprodutor Feminino 

 

http://enfermagem24hr.blogspot.com.br/2012/06/sistema-reprodutor-feminino.html
http://enfermagem24hr.blogspot.com.br/2012/06/sistema-reprodutor-feminino.html
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Texto para leitura 

 

5.2.1. Afecções Ginecológicas 

Vulvovaginites 

 Considera-se como vulvovaginites todas as manifestações 

inflamatórias e/ou infecciosas, de caráter agudo ou crônico que 

podem acometer a vulva, vagina ou o colo uterino, podendo atingir 

também a bexiga, ureter, ânus e face interna das coxas. 

 As vulvovaginites manifestam-se por meio de leucorréias de 

aspectos e consistências distintas, segundo as características do agente 

infeccioso, do grau de infestação e das condições clínicas do 

hospedeiro (mulher). O corrimento pode se apresentar associado a um 

ou mais dos seguintes sintomas: prurido contínuo no canal vaginal e 

vulva, dor, ardor local e/ou ao urinar e sensação de desconforto 

pélvico; os pequenos lábios, o clitóris e o intróito vaginal podem 

apresentar edema e hiperemia, como também escoriações devido ao 

prurido. 

 É imprescindível o tratamento do parceiro nas vulvovaginites 

redicivantes. O tratamento, depois de iniciado, não deverá ser 

interrompido mesmo durante a menstruação. É importante o uso de 

preservativos durante a relação sexual, enquanto permanecer o 

tratamento. 

 Dentre as vulvovaginites mais comuns, temos: Vaginoses 

bacterianas - caracterizadas por um desequilíbrio da flora vaginal 

normal, devido a um aumento exagerado de bactérias, em especial as 

anaeróbias (Gardnerella vaginalis), adquiridas através da relação sexual 

ou hábitos precários de higiene (limpeza inadequada da genitália, não 

lavagem das mãos antes e após as eliminações, não troca frequente 

da roupa íntima, uso de roupa íntima de outra pessoa). O diagnóstico é 
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feito através da anamnese, que identifica a queixa de prurido vulvar 

acompanhado de corrimento amarelado e odor fétido. A confirmação 

do diagnóstico ocorre através da leitura de uma lâmina de esfregaço 

vaginal. O tratamento deverá ser do casal na forma sistêmica e poderá 

estar associado a um bactericida tópico. 

Candidíase vulvovaginal - infecção da vulva e canal vagina causada 

por um fungo que habita a mucosa vaginal, a Candida albicans. A 

relação sexual é considerada a principal forma de transmissão; outros 

fatores, como gravidez, diabetes melitus, obesidade, antibióticos, 

corticóides, uso de anticoncepcional hormonal também são fatores 

predisponentes da candidíase vulvovaginal. A sintomatologia 

dependerá do grau de infecção e da localização do tecido inflamado, 

podendo apresentar-se como prurido vulvovaginal, ardor ou dor à 

micção, corrimento branco, grumoso, inodoro e com aspecto caseoso 

(leite coalhado), hiperemia, edema, fissuras e maceração da vulva, 

dispareunia (dor à relação sexual). O diagnóstico é confirmado pelo 

exame laboratorial do conteúdo vaginal em que se visualiza a presença 

do fungo. O tratamento é tópico, com o uso de creme antimicótico, 

podendo também ser prescrito terapêutica sistêmica nos casos de 

recidivas. 

Tricomoníase genital - é uma infecção causada pela Trichomonas 

vaginalis, tendo como via de transmissão a sexual. Pode permanecer 

assintomática no homem e na mulher, principalmente após a 

menopausa. Na mulher pode acometer a vulva, o canal vaginal e a 

cérvice uterina. Os sinais e sintomas principais são: corrimento 

abundante amarelo ou amarelo esverdeado, com presença de bolhas 

e odor fétido semelhante a “peixe podre”, prurido e/ou irritação vulvar, 

dor pélvica, disúria, polaciúria e hiperemia da mucosa vaginal com 

placas avermelhadas. O tratamento sempre é sistêmico, podendo ser 

associada terapêutica tópica vaginal. 

Aconselhamento 
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 É tido como um instrumento importante para a quebra da cadeia 

de transmissão das DST. Auxilia o cliente a compreender a relação 

existente entre o seu comportamento e o problema de saúde que está 

apresentando, a reconhecer os recursos que tem para evitar novas 

infecções. 

 A enfermagem poderá, através de ações educativas, orientar a 

clientela a partir da sua entrada na unidade de saúde quanto às formas 

de transmissão das DST, assim como os mecanismos de prevenção das 

doenças ginecológicas. Essas ações podem ser realizadas através da 

distribuição de folhetos informativos, pôsteres afixados nos murais de 

passagem da clientela, grupos de orientação nas salas de espera e 

utilização de vídeos educativos. Também podem ser dadas orientações 

individuais na pré consulta ou na pós-consulta ginecológica. 

 

Bartholinite 

 A bartholinite é uma infecção estritamente vulvar da glândula de 

Bartholin. Sua infecção é às vezes crônica e sob a forma de cisto, sendo 

mais frequente a forma aguda, que caracteriza-se pela presença de 

rubor, calor, dor e com edema significativo, por vezes deformando a 

vulva. 

Leiomiomatose uterina 

 Leiomiomatose uterina, também conhecida por miomatose 

uterina, é um tumor benigno sólido que com frequência acomete as 

mulheres e se aloja preferencialmente no corpo do útero. 

 A causa da formação do mioma é desconhecida. É ligeiramente 

mais comum em mulheres nuligestas e nas de raça negra. Está 

relacionado com a produção hormonal, não apresentando 

crescimento com a menopausa. Em mulheres não grávidas, os miomas 

podem ou não trazer problemas. Cerca de  25%, entretanto, causam 

sangramento uterino anormal. Algumas mulheres queixam-se de 

plenitude ou sensação de peso pélvico. Podem ainda causar 
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dismenorréia, leucorréia, hipermenorréia ou menorragia. Pode ocorrer 

um quadro de anemia e ou de infecção. O tratamento inicial sempre é 

conservador, com o uso de terapêutica hormonal, mas na ausência de 

resposta e tratamento poderá tornar-se cirúrgico. 

 Em mulheres grávidas, os miomas podem causar os seguintes 

riscos adicionais: aborto, falta de encaixamento, trabalho de parto 

prematuro, dor, distorcia, trabalho de parto prolongado e hemorragia 

pós-parto. 

Câncer de colo de útero e de mamas 

 A prevenção do câncer de colo de útero ou cérvice, com a 

colheita da citologia oncótica, e o exame clínico das mamas com 

orientação para o auto exame, ocupam um lugar importante na 

consulta. 

 O colo é a parte do útero que se encontra no fundo do canal 

vaginal e pela sua localização torna-se mais exposto ao risco de 

desenvolver doenças. Para a detecção precoce de fatores 

predisponentes do câncer de colo do útero é feito o exame de 

papanicolau que consiste em retirar uma pequena quantidade de 

material do colo do útero para análise em laboratório especializado. 

 O câncer cérvico-uterino, juntamente com o de mama, 

representaram as maiores taxas de mortalidade entre as mulheres. A 

distribuição de óbitos por essas duas doenças apresenta diferenças 

regionais, relacionando-as ao grau de desenvolvimento econômico-

social. O câncer cérvico-uterino aparece com maior frequência em 

mulheres que moram nas regiões Norte e Centro-Oeste do país. 

 O câncer de mama ocupa o primeiro lugar em incidência nas 

regiões Nordeste, Sul e Sudeste de acordo com o Instituto Nacional do 

Câncer. 

 Esta doença é mais frequentemente descoberta entre os 40 e 60 

anos de idade. Já no câncer de colo, a faixa etária priorizada é de 25 a 

60 anos, para realização do exame. 
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 As ações de controle do câncer cérvico-uterino compõem-se de: 

consulta clínico ginecológica, colheita de material para esfregaço 

cérvico-vaginal (colheita de preventivo), tratamento dos processos 

inflamatórios e neoplasias, encaminhamento para clínica especializada 

para dar continuidade aos tratamentos. 

 A etiologia do câncer cérvico-uterino ainda é desconhecida. 

Sabe-se que, como todo câncer, é uma doença que atinge as células 

do colo uterino, desordenando seu crescimento até formar um tumor. 

Porém existem fatores de risco que estão relacionados, tais como: Início 

da atividade sexual em idade precoce; Vários parceiros; História de 

doenças sexualmente transmissíveis, principalmente decorrentes de 

infecções por papilomavírus e herpes vírus; Baixo nível socioeconômico; 

Tabagismo; Carências nutricionais, como a hipovitaminose A. 

 De acordo com o Ministério da Saúde, as variáveis acima 

descritas caracterizam o comportamento de risco de câncer-cérvico 

uterino e devem ser consideradas na determinação da população-alvo 

do programa. As peculiaridades regionais e a incidência por grupo 

etário podem determinar um perfil diferenciado. 

 O processo de instalação do câncer de colo demora muitos anos 

(10 a 20 anos) e as alterações celulares são facilmente detectadas 

através do exame citológico. Por isso, as possibilidades de cura são de 

100% se a mulher fizer o exame periódico e seguir o tratamento 

adequado. 

 Para o exame é necessário o preparo do ambiente para que a 

cliente não se sinta constrangida e favoreça a colheita adequada. O 

ambiente deverá propiciar privacidade e especialmente segurança. 

 Para garantir a boa qualidade do exame, o profissional deve 

orientar a mulher quanto a alguns cuidados importantes antes da 

realização do mesmo, como: não realizar o exame no período 

menstrual ou de sangramento, não ter relações sexuais por 24 horas e 

não utilizar duchas, lavagens e medicamentos via vaginal por 48 ou 72 
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horas que antecedem o exame. Ao proceder o preparo da cliente na 

unidade de saúde, devemos orientá-la a urinar, pois o esvaziamento 

vesical permite um maior relaxamento. Devemos oferecer uma 

camisola com a abertura voltada para frente e um local para que a 

cliente retire toda a roupa com total privacidade. 

 Ao colocar a cliente na mesa em posição ginecológica, as 

nádegas devem estar na borda da mesa e os pés no local próprio para 

apoio. 

 Atentar para que apenas a área que será examinada deva 

permanecer exposta. Durante o exame, visando proporcionar 

relaxamento à cliente, é importante orientá-la sobre o procedimento, 

mostrando que todo o material a ser utilizado é descartável e/ou 

esterilizado e estimulá-la a inspirar e expirar profundamente. 

 Faz parte do exame ginecológico a inspeção da vulva, do canal 

vaginal e do colo uterino. Durante o exame, deve-se atentar para sinais 

de inflamação (dor, calor e rubor), sangramento ou alterações locais 

da pele e mucosa, como a presença de lesões e parasitas. No canal 

vaginal e no colo uterino, deve-se observar a coloração da mucosa, a 

presença de secreções, lesões e corpo estranho, encaminhando ao 

enfermeiro ou médico, nos casos de anormalidade. 

As ações de controle do câncer de mama são: auto-exame das 

mamas, exame clínico das mamas e exames complementares. Estas 

ações têm como principal objetivo a detecção precoce de alterações 

que podem sugerir ou constituir uma neoplasia. 

 O câncer de mama geralmente apresenta-se como um nódulo. 

Leva aproximadamente de seis a oito anos para atingir um centímetro 

de diâmetro.  Esta lenta evolução possibilita a descoberta ainda 

cedo destas lesões, se as mamas são periodicamente examinadas. As 

primeiras metástases comumente aparecem nos gânglios linfáticos das 

axilas. A doença é descoberta entre os 40 e os 60 anos de idade e os 

fatores de risco envolvidos são: menarca antes dos 11 anos; primeiro 
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parto após os 30 anos; nuliparidade; menopausa após os 55 anos; 

história pessoal ou familiar de câncer de mama. 

 Existem fatores de risco que podem ser controlados, pela própria 

mulher desde que orientada a não ingerir dieta rica em gordura e 

pobre em fibras e vitaminas; evitar exposição a radiações. 

 O que se sabe hoje sobre o câncer de mama ainda não é o 

suficiente para a utilização de medidas que evitem o aparecimento da 

doença (prevenção primária). Os esforços para o controle são 

direcionados para a detecção precoce (descoberta de pequenos 

tumores). 

 Aproximadamente, 80% dos tumores são descobertos pela própria 

mulher, tocando sua mama incidentalmente. Portanto, é muito 

importante que o exame das mamas seja feito pela mulher e pelo 

profissional de saúde na consulta. O autoexame das mamas é um 

procedimento que permite à mulher participar do controle de sua 

saúde. Recomenda-se que ele deve ser realizado mensalmente, uma 

semana após a menstruação, período em que as mamas não 

apresentam edema. As mulheres que não tem mais menstruação 

devem fazer o exame no mesmo dia de cada mês, para evitar o 

esquecimento. O auxiliar de enfermagem deve orientar as clientes 

sobre o autoexame durante a consulta, em reuniões educativas e nas 

oportunidades que surgirem. Nestas orientações, é necessário lembrar 

que as mamas nem sempre possuem o mesmo tamanho, que mesmo 

fazendo o autoexame não se deve deixar de fazer a consulta 

ginecológica periódica e que a presença de nódulo não significa que 

seja câncer. 

As etapas do autoexame são:  

a) Inspeção em frente ao espelho - A mulher deve estar de pé, sem 

roupa da cintura para cima, braços estendidos ao longo do corpo. Ao 

se olhar, deve prestar atenção e comparar uma mama com a outra, 

observando tamanho, posição, cor da pele, vasos ressaltados, 
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repuxamento da pele, ou qualquer alteração que não havia percebido 

antes. Depois, levantar os braços acima da cabeça e fazer as mesmas 

comparações, observando se existe presença de massa tumoral. 

Finalmente colocar as mãos nos quadris, pressionado-os para baixo, 

para que o contorno das mamas fique saliente. 

b) Palpação - Deitar com o ombro elevado (usar embaixo do ombro 

uma toalha dobrada). Examinar a mama esquerda com a mão direita 

até a axila. Examinar a mama direita com a mão esquerda até a axila. 

Proceder a expressão da aréola mamária observando a presença de 

secreção purulenta, serosa ou sanguinolenta. Pode estar associado a 

processo inflamatório, lesão benigna ou lesão maligna.  

 Vale lembrar que as mulheres que tomam contraceptivos orais 

por tempo prolongado podem apresentar saída de líquido claro, como 

também as mulheres que insistentemente estimulam a saída de 

secreção fazendo expressão. A realização do exame mamário pela 

mulher (auto-exame) não substitui o exame clínico realizado pelo 

profissional. São dois procedimentos importantes que, somados, 

garantem à mulher maior possibilidade de identificação precoce e 

rapidez para alcançar a cura. 

 O profissional de saúde que desenvolve suas atividades junto à 

mulher, devendo lembrar sempre que o câncer é uma doença que 

afeta a auto-imagem, a feminilidade, a amamentação, o 

relacionamento sexual. Portanto, deve estar atento para amenizar as 

dificuldades da cliente e compreender seus sentimentos de culpa, 

vergonha, depressão, dificuldade no relacionamento familiar, medo. O 

acolhimento da cliente e seus familiares por toda a equipe é um fator 

fundamental para o sucesso do tratamento. 

 

Câncer de endométrio 
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 O câncer de endométrio ou do corpo uterino é uma neoplasia 

maligna menos freqüente que a do colo uterino. Geralmente acomete 

mulheres após os 50 anos, após a menopausa.  

 Os sinais de alerta são: as metrorragias mínimas, espontâneas e 

sem frequência definida; as secreções rosadas semelhantes a “água de 

carne” (às vezes fétidas), as dores irregulares de curta duração, repeti 

das várias vezes durante o dia. Entretanto, o câncer uterino é por muito 

tempo assintomático ou só se apresenta como perda sanguínea 

isolada, da qual não se encontra o motivo, a não ser após anamneses 

minuciosas. 

 Os métodos de diagnóstico são a histeroscopia e biópsia de 

endométrio, que poderão ser realizados no ambulatório ou no centro 

cirúrgico. O tratamento sempre é cirúrgico, com a retirada total do 

útero e seus anexos, também chamada de cirurgia de histerectomia 

total abdominal com anexectomia bilateral. 

 

Câncer vaginal 

 Os cânceres primitivos da vagina são raros. Em sua maioria são 

decorrência de metástase de cânceres do colo ou do corpo uterino, 

portanto secundários, cujo prognóstico costuma ser sombrio. Os 

pequenos sangramentos intermitentes ou mesmo as hemorragias mais 

importantes representam sinais de alerta. 

 

 

 

5.3. Gestação, parto e puerpério 

 

 

Texto para leitura 

 

Conhecendo o processo de gestação 
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A gravidez é um fenômeno reprodutivo que acontece em 

decorrência de uma relação sexual durante o período fértil da mulher 

(período da ovulação), ocasionando o encontro do espermatozóide 

com o óvulo, e sua consequente penetração. 

Geralmente, ocorre no interior de uma tuba uterina, em sua porção 

distal (mais próxima do ovário). Necessita, para tanto, de 

permeabilidade, lubrificação e movimentação das paredes e dos cílios, 

favorecendo o encontro das células sexuais masculinas e femininas, 

bem como sua movimentação até a parede uterina, onde ocorrerá a 

nidação - processo de implantação do ovo na parede do endométrio. 

A ovulação decorre da ação de dois hormônios: folículo estimulante 

(FSH) e luteinizante (LH). Com a liberação do óvulo, surge no ovário o 

corpo lúteo, o qual produz a progesterona, o hormônio responsável pelo 

preparo do endométrio, tornando-o mais vascularizado e rico em 

nutrientes para o concepto. 

Ocorrendo a nidação, inicia-se a diferenciação celular que dará 

origem ao embrião e a placenta. As células trofoblásticas, 

componentes iniciais da estrutura do ovo, responsáveis pela formação 

placentária, produzem o hormônio gonadotrofina coriônica humana 

(HCG), responsável pela produção do hormônio progesterona, que 

mantém o endométrio, evitando a menstruação. 

A gestação normal tem duração aproximada de 280 dias ou 9 meses 

ou 40 semanas, podendo variar de 38 a 42 semanas gestacionais, 

período em que ocorre todo o desenvolvimento embrionário e fetal -

que pode ser subdividido em três trimestres. Cada trimestre, por sua vez, 

é formado por 12 a 14 semanas de gestação, durante as quais ocorre a 

estruturação do novo ser, fundamental à sua condição humana. Tal 

fenômeno traz diversas modificações no organismo e na vida da 

mulher. Assim ela pode vivenciar situações das mais simples às mais 
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complexas, que repercutem tanto no seu bem-estar como no de seu 

concepto, podendo gerar, em função de medos e/ou ansiedades, até 

o desencadeamento de risco gestacional. Portanto, considerando-se 

tal fato, o contexto social de cada gestação é fundamental para o 

desenvolvimento da criança que vai nascer, e para a relação que a 

mulher e a família estabelecerão com ela. 

O fenômeno da reprodução humana é um processo de transição 

biológica, psicológica e social, sendo diversos os fatores que interferem 

no desenrolar e no acontecimento da gravidez, que por si só ocasiona 

fortes, belas e essenciais modificações na vida da mulher – em seu 

corpo, mente, coração, relacionamentos e dinâmica de vida. Sua 

reação inicial dependerá do momento de vida pelo qual esteja 

passando: o desejo ou não de engravidar, se a gravidez foi ou não 

planejada, se a gravidez foi resultado de estupro. Em qualquer destas 

situações, ela dependerá do nível de apoio e suporte das pessoas para 

ela significativas, bem como da atenção e correta atuação da equipe 

de saúde que participará de todo o percurso do ciclo gravídico-

puerperal. 

Para que a gravidez transcorra com segurança, os cuidados 

necessários devem ser realizados, o mais precocemente possível, pela 

própria gestante, parceiro e família, com a participação dos 

profissionais de saúde. 

 

5.3.1 Diagnosticando a gravidez 

Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico de gravidez, mais fácil 

será o acompanhamento do desenvolvimento do embrião/feto e das 

alterações que ocorrem no organismo e na vida da mulher, 

possibilitando prevenir, identificar e tratar eventuais situações de 

anormalidades que possam comprometer a saúde da grávida e de sua 

criança (embrião ou feto), desde o período gestacional até o 

puerpério. 
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Este diagnóstico também pode ser feito tomando-se como ponto de 

partida informações trazidas pela mulher. Para tanto, faz-se importante 

sabermos se ela tem vida sexual ativa e se há referência de amenorréia 

(ausência de menstruação). A partir desses dados e de um exame 

clínico são identificados os sinais e sintomas físicos e psicológicos 

característicos, que também podem ser identificados por exames 

laboratoriais que comprovem a presença do hormônio gonadotrofina 

coriônica e/ou exames radiográficos específicos, como a 

ultrassonografia. 

Os sinais e sintomas da gestação dividem-se em três categorias que, 

quando positivas, confirmam o diagnóstico. É importante lembrar que 

muitos sinais e sintomas presentes na gestação podem também 

aparecer em outras circunstâncias. 

Visando seu maior conhecimento, identificaremos a seguir os sinais e 

sintomas gestacionais mais comuns e que auxiliam o diagnóstico. 

Sinais de presunção – são os que sugerem gestação, decorrentes, 

principalmente, do aumento da progesterona: 

 Amenorréia - frequentemente, é o primeiro sinal que alerta para 

uma possível gestação. É uma indicação valiosa para a mulher 

que possui menstruação regular; entretanto, também pode ser 

resultado de condições como, por exemplo, estresse emocional, 

mudanças ambientais, doenças crônicas, menopausa, uso de 

métodos contraceptivos e outros;  

 Náusea com ou sem vômitos - como sua ocorrência é mais 

frequente pela manhã, é denominado “enjoo matinal”, mas pode 

ocorrer durante o restante do dia. Surge no início da gestação e, 

normalmente, não persiste após 16 semanas; 

 Alterações mamárias – caracterizam-se pelo aumento da 

sensibilidade, sensação de peso, latejamento e aumento da 

pigmentação dos mamilos e aréola; a partir do segundo mês, as 

mamas começam a aumentar de tamanho;  
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 Polaciúria – é o aumento da frequência urinária. Na gravidez, 

especialmente no primeiro e terceiro trimestre, dá-se o 

preenchimento e o consequente crescimento do útero que, por 

sua vez, pressiona a bexiga diminuindo o espaço necessário para 

realizar a função de reservatório. A esta alteração anatômica 

soma-se a alteração fisiológica causada pela ação da 

progesterona, que provoca um relaxamento da musculatura lisa 

da bexiga, diminuindo sua capacidade de armazenamento; 

 Vibração ou tremor abdominal – são termos usados para 

descrever o reconhecimento dos primeiros movimentos do feto, 

pela mãe, os quais geralmente surgem por volta da 20ª semana. 

Por serem delicados e quase imperceptíveis, podem ser 

confundidos com gases intestinais. 

! Sinais de probabilidade – são os que indicam que existe uma provável 

gestação: 

 Aumento uterino – devido ao crescimento do feto, do útero e da 

placenta; 

 Mudança da coloração da região vulvar – tanto a vulva como o 

canal vaginal torna-se bastante vascularizados, o que altera sua 

coloração de rosa avermelhado para azul escuro ou vinhosa; 

 Colo amolecido – devido ao aumento do aporte sanguíneo na 

região pélvica, o colo uterino torna-se mais amolecido e 

embebido, assim como as paredes vaginais tornam-se mais 

espessas, enrugadas, amolecidas e embebidas. 

 Testes de gravidez - inicialmente, o hormônio gonadotrofina 

coriônica é produzido durante a implantação do ovo no 

endométrio; posteriormente, passa a ser produzido pela placenta. 

Esse hormônio aparece na urina ou no sangue 10 a 12 dias após a 

fecundação, podendo ser identificado mediante exame 

específico; 
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 Sinal de rebote – é o movimento do feto contra os dedos do 

examinador, após ser empurrado para cima, quando da 

realização de exame ginecológico (toque) ou abdominal; 

 Contrações de Braxton-Hicks – são contrações uterinas indolores, 

que começam no início da gestação, tornando-se mais notáveis 

à medida que esta avança, sentidas pela mulher como um 

aperto no abdome. Ao final da gestação, tornam-se mais fortes, 

podendo ser confundidas com as contrações do parto. 

! Sinais de certeza – são aqueles que efetivamente confirmam a 

gestação: 

 Batimento cardíaco fetal (BCF) - utilizando-se o sonar, pode ser 

ouvido, frequentemente, a partir da 12ª  semana de gestação; Os 

batimentos oscilam de 120 a 160 batimentos por minuto; 

 Contornos fetais – ao examinar a região abdominal, 

frequentemente após a 20ª semana de gestação, identificamos 

algumas partes fetais (polo cefálico, pélvico, dorso fetal); 

 Movimentos fetais ativos – durante o exame, a atividade fetal 

pode ser percebida a partir da 18ª/20ª semana de gestação.  

 Visualização do embrião ou feto pela ultra-sonografia – pode 

mostrar o produto da concepção (embrião) com 4 semanas de 

gestação, além de mostrar a pulsação cardíaca fetal nessa 

mesma época.  

Durante a evolução da gestação normal, verificamos grande 

número de sinais e sintomas que indicam alterações fisiológicas e 

anatômicas da gravidez. Além dos já descritos, frequentemente 

encontrados no primeiro trimestre gestacional, existem outros como o 

aumento da salivação (sialorréia) e sangramentos gengivais, 

decorrentes do edema da mucosa gengival, em vista do aumento da 

vascularização. 

Algumas gestantes apresentam essas alterações de forma mais 

intensa; outras, de forma mais leve - o que pode estar associado às 
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particularidades psicosocioculturais. Dentre estes casos, podemos 

observar as perversões alimentares decorrentes de carência de minerais 

no organismo (ferro, vitaminas), tais como o desejo de ingerir barro, gelo 

ou comidas extravagantes. 

Para minimizar tais ocorrências, faz-se necessário acompanhar a 

evolução da gestação por meio do pré-natal, identificando e 

analisando a sintomatologia apresentada, ouvindo a mulher e lhe 

repassando informações que podem indicar mudanças próprias da 

gravidez. Nos casos em que esta sintomatologia se intensificar, indica-se 

a referência a algumas medidas terapêuticas. 

 

5.3.2. Assistência Pré-Natal 

A assistência pré-natal é o primeiro passo para a vivência da 

gestação, parto e nascimento saudável e humanizado. Todas as 

mulheres têm o direito constitucional de ter acesso ao pré-natal e 

informações sobre o que está ocorrendo com o seu corpo, como 

minimizar os desconfortos provenientes das alterações gravídicas, 

conhecer os sinais de risco e aprender a lidar com os mesmos, quando 

a eles estiver exposta. 

 O conceito de humanização da assistência ao parto pressupõe a 

relação de respeito que os profissionais de saúde estabelecem com as 

mulheres durante todo o processo gestacional, de parturição e 

puerpério, mediante um conjunto de condutas, procedimentos e 

atitudes que permitem à mulher expressar livremente seus sentimentos. 

 Essa atuação, condutas e atitudes visam tanto promover um 

parto e nascimento saudáveis como prevenir qualquer intercorrência 

clínico-obstétrica que possa levar à morbimortalidade materna e 

perinatal. 

 A equipe de saúde desenvolve ações com o objetivo de 

promover a saúde no período reprodutivo; prevenir a ocorrência de 

fatores de risco; resolver e/ou minimizar os problemas apresentados pela 
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mulher, garantindo-lhe a aderência ao acompanhamento. Assim, 

quando de seu contato inicial para um primeiro atendimento no serviço 

de saúde, precisa ter suas necessidades identificadas e resolvidas, tais 

como, dentre outras: a certeza de que está grávida, o que pode ser 

comprovado por exame clínico e laboratorial; inscrição/registro no pré-

natal; marcação de nova consulta com a inscrição no pré-natal e 

encaminhamento ao serviço de nutrição, odontologia e a outros como 

psicologia e assistência social, quando necessários. 

 Durante todo esse período, o auxiliar de enfermagem pode 

minimizar-lhe a ansiedade e/ou temores fazendo com que a mulher, seu 

companheiro e/ou família participem ativamente do processo, em 

todos os momentos, desde o pré-natal até o pós-nascimento. Visando 

promover a compreensão do processo de gestação, informações sobre 

as diferentes vivências devem ser trocadas entre as mulheres e os 

profissionais de saúde. Ressalte-se, entretanto, que as ações educativas 

devem ser prioridades da equipe de saúde. 

Durante o pré-natal, os conteúdos educativos importantes para 

serem abordados, desde que adequados às necessidades das 

gestantes, são:  

 Pré-natal e Cartão da Gestante – apresentar a importância, 

objetivos e etapas, ouvindo as dúvidas e ansiedades das 

mulheres; 

 Desenvolvimento da gravidez – apresentar as alterações 

emocionais, orgânicas e da autoimagem; hábitos 

saudáveis como alimentação e nutrição, higiene corporal e 

dentária, atividades físicas, sono e repouso; vacinação; 

relacionamento afetivo e sexual; direitos da mulher 

grávida/direitos reprodutivos – no Sistema de Saúde, no 

trabalho e na comunidade; identificação de mitos e 

preconceitos relacionados à gestação, parto e 

maternidade – esclarecimentos respeitosos; vícios e hábitos 
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que devem ser evitados durante a gravidez; preparo para 

a amamentação. 

 Tipos de parto – aspectos facilitadores do preparo da 

mulher; exercícios para fortalecer o corpo na gestação e 

para o parto; preparo psíquico e físico para o parto e 

maternidade; início do trabalho de parto, etapas e 

cuidados; 

 Participação do pai durante a gestação, parto e 

maternidade/ paternidade – importância para o 

desenvolvimento saudável da criança;  

 Cuidados com a criança recém-nascida, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e 

medidas preventivas e aleitamento materno; 

 Anormalidades durante a gestação, trabalho de parto, 

parto e na amamentação – novas condutas e 

encaminhamentos. 

O processo gravídico-puerperal é dividido em três grandes fases: 

a gestação, o parto e o puerpério. Cada uma das quais possui 

peculiaridades em relação às alterações anátomo-fisiológicas e 

psicológicas da mulher. 

 

5.3.2.1 O primeiro trimestre da gravidez 

No início, algumas gestantes apresentam dúvidas, medos e 

anseios em relação às condições sociais (Será que conseguirei criar este 

filho? Como esta gestação será vista no meu trabalho? Conseguirei 

conciliar o trabalho com um futuro filho?) e emocionais (Será que esta 

gravidez será aceita por meu companheiro e/ou minha família?) que 

decorrem desta situação. Outras apresentam modificação no 

comportamento sexual, com diminuição ou aumento da libido, ou 

alteração da autoestima, frente ao corpo modificado. 
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Essas reações são comuns, mas em alguns casos necessitam de 

acompanhamento específico (psicólogo, psiquiatra, assistente social). 

Confirmado o diagnóstico, inicia-se o acompanhamento da gestante 

através da inscrição no pré-natal, com o preenchimento do cartão, 

onde são registrados seus dados de identificação e socioeconômicos, 

motivo da consulta, medidas antropométricas (peso, altura), sinais vitais 

e dados da gestação atual. 

Visando calcular a idade gestacional e data provável do parto 

(DPP), pergunta-se à gestante qual foi a data de sua última 

menstruação (DUM), registrando-se sua certeza ou dúvida. 

Existem diversas maneiras para se calcular a idade gestacional, 

considerando-se ou não o conhecimento da data da última 

menstruação. 

Quando a data da última menstruação é conhecida pela 

gestante: 

a) Utiliza-se o calendário, contando o número de semanas a partir 

do 1º dia da última menstruação até a data da consulta. A data 

provável do parto corresponderá ao final da 40ª semana, contada a 

partir do 1º dia da última menstruação; 

b) Outra forma de cálculo é somar sete dias ao primeiro dia da 

última menstruação e adicionar nove meses ao mês em que ela 

ocorreu. 

Exemplos: Se a DUM for 13/9/00, a DPP será 20/6/01; se a DUM for 

27/6/95, a DPP será 4/4/96. 

Quando a data da última menstruação é desconhecida pela 

gestante: 

Nesse caso, uma das formas clínicas para o cálculo da idade 

gestacional é a verificação da altura uterina, ou a realização de 

ultrassonografia. Geralmente, essa medida equivale ao número de 

semanas gestacionais, mas só deve ser considerada a partir de um 

exame obstétrico detalhado. 
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Outro dado a ser registrado no cartão é a situação vacinal da 

gestante. Sua imunização é rotineiramente feita no pré-natal, 

considerando-se que os anticorpos produzidos ultrapassam a barreira 

placentária, vindo a proteger o concepto. 

Para um bom acompanhamento pré-natal, é necessário que a 

equipe de saúde efetue os procedimentos técnicos de forma correta e 

uniforme durante a realização dos exames complementares, assim 

como quando da realização dos exames clínico e obstétrico. Do 

contrário, ocorrerão diferenças significativas, prejudicando a 

interpretação dos dados e a comparação entre eles.  

Devem ser solicitados na primeira consulta os seguintes exames 

complementares: 

 Hemograma; 

 Tipagem sanguínea e fator Rh; 

 Coombs indireto (se for Rh negativo); 

 Glicemia de jejum; 

 Teste rápido de triagem para sífilis e/ou VDRL/RPR; 

 Teste rápido diagnóstico anti-HIV; 

  Anti-HIV; 

 Toxoplasmose IgM e IgG; 

 Sorologia para hepatite B (HbsAg); 

 Exame de urina e urocultura; 

 Ultrassonografia obstétrica;  

 Citopatológico de colo de útero (se necessário). 

 

Outra medida importante para o bom acompanhamento do pré-

natal é a avaliação do estado nutricional da gestante. Consiste na 

tomada da medida do peso e da altura e o cálculo da semana 

gestacional, o que permite a classificação do índice de massa corporal 

(IMC) por semana gestacional. Com base no IMC obtido na primeira 

consulta de pré-natal, é possível conhecer o estado nutricional atual e 
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acompanhar o ganho de peso até o final da gestação. Recomenda-se 

que a gestante seja pesada em todas as consultas. A estatura pode ser 

aferida apenas na primeira consulta, desde que não seja gestante 

adolescente (menor de 20 anos), cuja medida deverá ser realizada pelo 

menos trimestralmente. 

Para a aferição do peso recomenda-se a utilização de balança 

eletrônica ou mecânica, certificando-se de que estas se encontram 

calibradas e em bom funcionamento, a fim de se garantir a qualidade 

das medidas coletadas. Tendo-se como base uma balança de adulto, 

tipo plataforma, cuja escala tenha intervalos de até 100 gramas, devem 

ser feitos os seguintes procedimentos: Antes de cada pesagem, a 

balança deve ser destravada, zerada e calibrada; A gestante, 

descalça e vestida apenas com avental ou roupas leves, deve subir na 

plataforma e ficar em pé, de costas para o medidor, com os braços 

estendidos ao longo do corpo e sem qualquer outro apoio; Mova o 

marcador maior (kg) do zero da escala até o ponto em que o braço da 

balança incline-se para baixo; volte-o, então, para o nível 

imediatamente anterior (o braço da balança inclina-se para cima); 

Mova o marcador menor (g) do zero da escala até o ponto em que 

haja equilíbrio entre o peso da escala e o peso da gestante (o braço da 

balança fica em linha reta, e o cursor aponta para o ponto médio da 

escala); Leia o peso em quilogramas na escala maior e em gramas na 

escala menor. Anote o peso encontrado no prontuário e no Cartão da 

Gestante. 

A aferição da altura deve ser feita da seguinte foram: A gestante 

deve estar em pé e descalça, no centro da plataforma da balança, 

com os braços estendidos ao longo do corpo. Quando disponível, 

poderá ser utilizado o antropômetro vertical; Calcanhares, nádegas e 

espáduas devem se aproximar da haste vertical da balança; A cabeça 

deve estar erguida de maneira que a borda inferior da órbita fique no 

mesmo plano horizontal que o meato do ouvido externo; O 
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encarregado de realizar a medida deverá baixar lentamente a haste 

vertical, pressionando suavemente os cabelos da gestante até que a 

haste encoste-se ao couro cabeludo; Faça a leitura da escala da haste. 

No caso de valores intermediários (entre os traços da escala), considere 

o menor valor. Anote o resultado no prontuário. 

 

5.3.2.2. O segundo trimestre da gravidez 

No segundo trimestre, ou seja, a partir da 14ª até a 27ª semana de 

gestação, a grande maioria dos problemas de aceitação da gravidez 

foi amenizada ou sanada e a mulher e/ou casal e/ou família entram na 

fase de “curtir o bebê que está por vir”. Começa então a preparação 

do enxoval. 

Nesse período, o organismo ultrapassou a fase de estresse e 

encontra-se com mais harmonia e equilíbrio. Os questionamentos estão 

mais voltados para a identificação do sexo (“Menino ou menina?”) e 

condições de saúde da futura criança (“Meu filho será perfeito?”). A 

mulher refere percepção dos movimentos fetais, que já podem ser 

confirmados no exame obstétrico realizado pelo enfermeiro ou médico. 

Com o auxílio do sonar Doppler ou estetoscópio de Pinnard, 

pode-se auscultar os batimentos fetais (BCF). Nesse momento, o auxiliar 

de enfermagem deve colaborar, garantindo a presença do futuro 

papai ou acompanhante. A emoção que ambos sentem ao escutar 

pela primeira vez o coração do bebê é sempre muito grande, pois se 

confirma a geração de uma nova vida. 

A placenta encontra-se formada, os órgãos e tecidos estão 

diferenciados e o feto começa o amadurecimento de seus sistemas. 

Reage ativamente aos estímulos externos, como vibrações, luz forte, 

som e outros. 

Tendo em vista as alterações externas no corpo da gestante – 

aumento das mamas, produção de colostro e aumento do abdome - a 

mulher pode fazer questionamentos tais como: “Meu corpo vai voltar ao 
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que era antes? Meu companheiro vai perder o interesse sexual por 

mim? Como posso viver um bom relacionamento sexual? A penetração 

do pênis machucará a criança?”. Nessas circunstâncias, a equipe deve 

proporcionar-lhe o apoio devido, orientando-a, esclarecendo-a e, 

principalmente, ajudando-a a manter a autoestima. 

A partir dessas modificações e alterações anatomofisiológicas, a 

gestante pode ter seu equilíbrio emocional e físico comprometidos, o 

que lhe gera certo desconforto. Além das sintomatologias mencionadas 

no primeiro trimestre, podemos ainda encontrar queixas frequentes no 

segundo (abaixo listadas) e até mesmo no terceiro trimestre. Assim 

sendo, o fornecimento das corretas orientações e condutas 

terapêuticas são de grande importância no sentido de minimizar essas 

dificuldades. 

 

5.3.2.3 O terceiro trimestre da gravidez 

Muitas mulheres deixam de amamentar seus filhos precocemente 

devido a vários fatores (social, econômico, biológico, psicológico), nos 

quais se destacam estilos de vida (urbano ou rural), tipos de ocupação 

(horário e distância do trabalho), estrutura de apoio ao aleitamento 

(creches, tempo de licençaaleitamento) e mitos ou ausência de 

informação. Por isso, é importante o preparo dessa futura nutriz ainda no 

pré-natal, que pode ser desenvolvido individualmente ou em grupo. As 

orientações devem abranger as vantagens do aleitamento para a mãe 

(prático, econômico e não exige preparo), relacionadas à involução 

uterina (retorno e realinhamento das fibras musculares da parede do 

útero) e ao desenvolvimento da inter-relação afetiva entre mãe-filho. 

Para o bebê, as vantagens relacionam-se com a composição do leite, 

que atende a todas as suas necessidades nutricionais nos primeiros 6 

meses de vida, é adequada à digestão e propicia a passagem de 

mecanismos de defesa (anticorpos) da mãe; além disso, o ato de sugar 
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auxilia a formação da arcada dentária, o que facilitará, posteriormente, 

a fala. 

No terceiro trimestre, o útero volumoso e a sobrecarga dos 

sistemas cardiovascular, respiratório e locomotor desencadeiam 

alterações orgânicas e desconforto, pois o organismo apresenta menor 

capacidade de adaptação. Há aumento de estresse, cansaço, e 

surgem as dificuldades para movimentar-se e dormir. Frequentemente, 

a gestante refere plenitude gástrica e constipação intestinal, 

decorrentes tanto da diminuição da área gástrica quanto da 

diminuição da peristalse devido à pressão uterina sobre os intestinos, 

levando ao aumento da absorção de água no intestino, o que 

colabora para o surgimento de hemorroidas. É comum observarmos 

queixas em relação à digestão de alimentos mais pesados. Portanto, é 

importante orientar dieta fracionada, rica em verduras e legumes, 

alimentos mais leves e que favoreçam a digestão e evitem 

constipações. O mais importante é a qualidade dos alimentos, e não 

sua quantidade. 

Observamos que a frequência urinária aumenta no final da 

gestação, em virtude do encaixamento da cabeça do feto na 

cavidade pélvica; em contrapartida, a dificuldade respiratória se 

ameniza. Entretanto, enquanto tal fenômeno de descida da cabeça 

não acontece, o desconforto respiratório do final da gravidez pode ser 

amenizado adotando a posição de semifowler durante o descanso. 

Ao final do terceiro trimestre, é comum surgirem mais varizes e 

edema de membros inferiores, tanto pela compressão do útero sobre as 

veias ilíacas, dificultando o retorno venoso, quanto por efeitos 

climáticos, principalmente climas quentes. É importante observar a 

evolução do edema, pesando a gestante e, procurando evitar 

complicações vasculares, orientando seu repouso em decúbito lateral 

esquerdo, conforme as condutas terapêuticas anteriormente 

mencionadas. 
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Destacamos que no final desse período o feto diminui seus 

movimentos, pois possui pouco espaço para mexer-se. Assim, a mãe 

deve ser orientada para tal fenômeno, mas deve supervisionar 

diariamente os movimentos fetais – o feto deve mexer pelo menos uma 

vez ao dia. Caso o feto não se movimente durante o período de 24 

horas, deve ser orientada a procurar um serviço hospitalar com 

urgência. 

Como saber quando será o trabalho de parto? Quais os sinais de 

trabalho de parto? O que fazer? Essas são algumas das perguntas que a 

mulher/casal e família fazem constantemente, quando se aproxima a 

data provável do parto. 

A gestante e/ou casal devem ser orientados para os sinais de 

início do trabalho de parto. O preparo abrange um conjunto de 

cuidados e medidas de promoção à saúde que devem garantir que a 

mulher vivencie a experiência do parto e nascimento como um 

processo fisiológico e natural. 

A gestante, juntamente com seu acompanhante, deve ser 

orientada para identificar os sinais que indicam o início do trabalho de 

parto. 

Para tanto, algumas orientações importantes devem ser 

oferecidas, como: 

 a bolsa d’água que envolve o feto ainda intra-útero (bolsa de 

líquido amniótico) pode ou não romper-se; 

 a barriga pode apresentar contrações, ou seja, uma dor tipo 

cólica que a fará endurecer e que será intermitente, iniciando 

com intervalos maiores e diminuindo com a evolução do trabalho 

de parto; 

 no final do terceiro trimestre, às vezes uma semana antes do 

parto, ocorre a saída de um muco branco (parecendo 

“catarro”), o chamado tampão mucoso, o qual pode ter sinais de 

sangue no momento do trabalho de parto; 
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 a respiração deve ser feita de forma tranquila (inspiração 

profunda e expiração soprando o ar). 

A gestante e seu acompanhante devem ser orientados a procurar 

um serviço de saúde imediatamente ao perceberem qualquer 

intercorrência durante o período gestacional, como, por exemplo, 

perda transvaginal (líquido, sangue, corrimento, outros); presença de 

dores abdominais, principalmente tipo cólicas, ou dores localizadas; 

contração do abdome, abdome duro (hipertônico); parada da 

movimentação fetal; edema acentuado de membros inferiores e 

superiores (mãos); ganho de peso exagerado; visão turva e presença 

de fortes dores de cabeça (cefaleia) ou na nuca. 

Enfatizamos que no final do processo gestacional a mulher pode 

apresentar um quadro denominado “falso trabalho de parto”, 

caracterizando por atividade uterina aumentada (contrações), 

permanecendo, entretanto, um padrão descoordenado de 

contrações. 

Algumas vezes, estas contrações são bem perceptíveis. Contudo, 

cessam em seguida, e a cervice uterina não apresenta alterações 

(amolecimento, apagamento e dilatação). Tal situação promove alto 

grau de ansiedade e expectativa da premência do nascimento, sendo 

um dos principais motivos que levam as gestantes a procurar o hospital. 

O auxiliar de enfermagem deve orientar a clientela e estar atento para 

tais acontecimentos, visando evitar uma admissão precoce, 

intervenções desnecessárias e estresse familiar, ocasionando uma 

experiência negativa de trabalho de parto, parto e nascimento. 

Para amenizar o estresse no momento do parto, devemos orientar a 

parturiente para que realize exercícios respiratórios, de relaxamento e 

caminhadas, que diminuirão sua tensão muscular e facilitarão maior 

oxigenação da musculatura uterina. Tais exercícios proporcionam 

melhor rendimento no trabalho de parto, pois propiciam uma economia 

de energia - sendo aconselháveis entre as metrossístoles. 
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Os exercícios respiratórios consistem em realizar uma inspiração 

abdominal lenta e profunda, e uma expiração como se a gestante 

estivesse soprando o vento (apagando a vela), principalmente durante 

as metrossístoles. Na primeira fase do trabalho de parto, são muito úteis 

para evitar os espasmos dolorosos da musculatura abdominal. 

 

5.3.2.4 Calendário de consultas 

As consultas de pré-natal poderão ser realizadas na unidade de 

saúde ou durante visitas domiciliares. O calendário de atendimento 

durante o pré-natal deve ser programado em função dos períodos 

gestacionais que determinam maior risco materno e perinatal. 

O calendário deve ser iniciado precocemente (no primeiro 

trimestre) e deve ser regular, garantindo-se que todas as avaliações 

propostas sejam realizadas e que tanto o Cartão da Gestante quanto a 

Ficha de Pré-Natal sejam preenchidos. 

O total de consultas deverá ser de, no mínimo, 6 (seis), com 

acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro. Sempre que 

possível, as consultas devem ser realizadas conforme o seguinte 

cronograma: 

Até 28ª semana – mensalmente; 

Da 28ª até a 36ª semana – quinzenalmente; 

Da 36ª até a 41ª semana – semanalmente. 

A maior frequência de visitas no final da gestação visa à 

avaliação do risco perinatal e das intercorrências clínico-obstétricas 

mais comuns nesse trimestre, como trabalho de parto prematuro, pré-

eclâmpsia e eclâmpsia, amniorrexe prematura e óbito fetal. Não existe 

“alta” do pré-natal antes do parto. 

Quando o parto não ocorre até a 41ª semana, é necessário 

encaminhar a gestante para avaliação do bem-estar fetal, incluindo 

avaliação do índice do líquido amniótico e monitoramento cardíaco 

fetal. Estudos clínicos randomizados demonstram que a conduta de 
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induzir o trabalho de parto em todas as gestantes com 41 semanas de 

gravidez é preferível à avaliação seriada do bem-estar fetal, pois se 

observou menor risco de morte neonatal e perinatal e menor chance 

de cesariana no grupo submetido à indução do parto com 41 semanas. 

O acompanhamento da mulher no ciclo grávido puerperal deve ser 

iniciado o mais precocemente possível e só se encerra após o 

puerpério. 

 O protocolo de atenção ao pré-natal de alto risco do Ministério 

da Saúde, publicado em 2012 aponta os 10 Passos para o Pré-Natal de 

Qualidade na Atenção Básica 

1° PASSO: Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde até a 

12ª semana de gestação (captação precoce); 

2° PASSO: Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e 

técnicos necessários à atenção pré-natal; 

3° PASSO: Toda gestante deve ter assegurado a solicitação, 

realização e avaliação em termo oportuno do resultado dos exames 

preconizados no atendimento pré-natal. 

4° PASSO: Promover a escuta ativa da gestante e de seus(suas) 

acompanhantes, considerando aspectos intelectuais, emocionais, 

sociais e culturais e não somente um cuidado biológico: "rodas de 

gestantes". 

5° PASSO: Garantir o transporte público gratuito da gestante para 

o atendimento pré-natal, quando necessário. 

6° PASSO: É direito do(a) parceiro(a) ser cuidado (realização de 

consultas, exames e ter acesso a informações) antes, durante e depois 

da gestação: "pré-natal do(a) parceiro(a)". 

7° PASSO: Garantir o acesso à unidade de referência 

especializada, caso seja necessário. 

8° PASSO: Estimular e informar sobre os benefícios do parto 

fisiológico, incluindo a elaboração do "Plano de Parto". 
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9° PASSO: Toda gestante tem direito de conhecer e visitar 

previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz (vinculação). 

10° PASSO: As mulheres devem conhecer e exercer os direitos 

garantidos por lei no período gravídico puerperal. 

 

3.2.3. Vacinação na gestação 

A vacinação durante a gestação objetiva não somente a 

proteção da gestante, mas também a proteção do feto. Não há 

evidências de que, em gestantes, a administração de vacinas de vírus 

inativados (raiva humana e influenza, por exemplo), de bactérias 

mortas, toxoides (tetânico e diftérico) e de vacinas constituídas por 

componentes de agentes infecciosos (hepatite B, por exemplo) 

acarrete qualquer risco para o feto. A seguir estão as recomendações 

do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, 

para a vacinação das gestantes. 

Vacina dupla do tipo adulto – dT (difteria e tétano) 

A vacina dT é indicada para a proteção da gestante contra o 

tétano acidental e a prevenção do tétano neonatal. Gestante não 

vacinada e/ou com situação vacinal desconhecida: 

Deve-se iniciar o esquema o mais precocemente possível, 

independentemente da idade gestacional. No esquema recomendado 

constam três doses, podendo ser adotado um dos esquemas da tabela 

abaixo. 

Para os vacinados anteriormente com 3 (três) doses das vacinas 

DTP, DT ou dT, deve-se administrar reforço dez anos após a data da 

última dose. Em caso de gravidez e ferimentos graves, deve-se 

antecipar a dose de reforço, sendo a última dose administrada a mais 

de 5 (cinco) anos. A última dose deve ser administrada no mínimo 20 

dias antes da data provável do parto. 

Diante de um caso suspeito de difteria, deve-se avaliar a situação 

vacinal dos comunicantes. 



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 12 

 

Enfermagem - Cuidados de Enfermagem à Mulher Adolescente, Adulta e Idosa 

59 

 

Para os não vacinados, deve-se iniciar esquema com três doses. 

Nos comunicantes com esquema incompleto de vacinação, este deve 

ser completado. Nos comunicantes vacinados que receberam a última 

dose há mais de 5 (cinco) anos, deve-se antecipar o reforço. 

 

Esquema de vacinação de dT 

 

 

A vacina está contraindicada nas seguintes situações: 

 Ocorrência de hipersensibilidade após o recebimento de dose 

anterior; 

 História de hipersensibilidade aos componentes de qualquer um 

dos produtos; 

 História de choque anafilático após administração da vacina; 

  Síndrome de Guillain-Barré nas seis semanas após a vacinação 

anterior contra difteria e/ou tétano. 

 

Vacina contra influenza (fragmentada) 

 

A vacina contra a influenza é recomendada a todas as gestantes 

em qualquer período gestacional. O PNI disponibiliza esta vacina na 

rede pública de saúde a todas as gestantes durante a campanha 

anual contra influenza sazonal. O esquema consta de uma dose no 

período da campanha. 

Esta recomendação se deve ao ocorrido anteriormente durante a 

epidemia de influenza sazonal, no decorrer de pandemias anteriores e 

quando houve pandemia de influenza A (H1N1), em 2009, ocasiões em 

que a gravidez representou um risco ampliado para as mulheres 

saudáveis, sendo as gestantes consideradas de alto risco para a 



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 12 

 

Enfermagem - Cuidados de Enfermagem à Mulher Adolescente, Adulta e Idosa 

60 

 

morbidade e a mortalidade, o que reforçou a necessidade de 

vacinação. 

A vacina contra influenza sazonal não deve ser administrada em: 

 Pessoas com história de alergia severa à proteína do ovo e aos 

seus derivados, assim como a qualquer componente da vacina; 

 Pessoas que apresentaram reações anafiláticas graves a doses 

anteriores da vacina. 

 

Vacinação contra hepatite B (recombinante) 

 

Por considerar os riscos da gestante não vacinada de contrair a 

doença e de haver transmissão vertical, o PNI reforça a importância de 

que a gestante receba a vacina contra a hepatite B após o primeiro 

trimestre de gestação, independentemente da faixa etária. O esquema 

desta vacina deve ser seguido conforme os calendários de vacinação 

do adolescente e do adulto. 

A seguir, destaca-se a recomendação de acordo com a situação 

apresentada: Gestantes com esquema incompleto (1 ou 2 doses): 

deve-se completar o esquema. Gestantes com esquema completo: 

não se deve vaciná-las. 
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Vacinação de rotina para gestantes 

 

 

5.3.4 Parto e Nascimento Humanizado 

 

Até o século XVIII, as mulheres tinham seus filhos em casa; o parto era 

um acontecimento domiciliar e familiar. A partir do momento em que o 

parto tornou-se institucionalizado (hospitalar) a mulher passou a perder 

autonomia sobre seu próprio corpo, deixando de ser ativa no processo 

de seu parto. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 

apenas 10% a 20% dos partos têm indicação cirúrgica. Isto significa que 

deveriam ser indicados apenas para as mulheres que apresentam 

problemas de saúde, ou naqueles casos em que o parto normal traria 

riscos ao recém-nascido ou a mãe. Entretanto, o que verificamos é a 

existência de um sistema de saúde voltado para a atenção ao parto e 

nascimento pautado em rotinas de intervenções, que favorece e 
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conduz ao aumento de cesáreas e de possíveis iatrogênicas que, no 

pós-parto, geram complicações desnecessárias. 

A enfermagem possui importante papel como integrante da 

equipe, no sentido de proporcionar uma assistência humanizada e 

qualificada quando do parto, favorecendo e estimulando a 

participação efetiva dos principais atores desse fenômeno – a gestante, 

seu acompanhante e seu filho recém-nascido. 

Precisamos valorizar esse momento pois, se vivenciado 

harmoniosamente, favorece um contato precoce mãe-recém-nascido, 

estimula o aleitamento materno e promove a interação com o 

acompanhante e a família, permitindo à mulher um momento de 

conforto e segurança, com pessoas de seu referencial pessoal. 

Os profissionais devem respeitar os sentimentos, emoções, 

necessidades e valores culturais, ajudando-a a diminuir a ansiedade e 

insegurança, o medo do parto, da solidão do ambiente hospitalar e dos 

possíveis problemas do bebê. A promoção e manutenção do bem-estar 

físico e emocional ao longo do processo de parto e nascimento ocorre 

mediante informações e orientações permanentes à parturiente sobre a 

evolução do trabalho de parto, reconhecendo-lhe o papel principal 

nesse processo e até mesmo aceitando sua recusa a condutas que lhe 

causem constrangimento ou dor; além disso, deve-se oferecer espaço e 

apoio para a presença do(a) acompanhante que a parturiente deseja. 

Qualquer indivíduo, diante do desconhecido e sozinho, tende a assumir 

uma postura de defesa, gerando ansiedade e medos. A gestante não 

preparada desconhece seu corpo e as mudanças que o mesmo sofre. 

O trabalho de parto é um momento no qual a mulher se sente 

desprotegida e frágil, necessitando apoio constante. 

O trabalho de parto e o nascimento costumam desencadear 

excitação e apreensão nas parturientes, independente do fato de a 

gestante ser primípara ou multípara. É um momento de grande 

expectativa para todos, gestante, acompanhante e equipe de saúde. 
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O início do trabalho de parto é desencadeado por fatores maternos, 

fetais e placentários, que se interagem. 

Os sinais do desencadeamento de trabalho de parto são: 

 Eliminações vaginais, discreto sangramento, perda de tampão 

mucoso, eliminação de líquido amniótico, presente quando 

ocorre a ruptura da bolsa amniótica - em condições normais, 

apresenta-se claro, translúcido e com pequenos grumos 

semelhantes a pedaços de leite coalhado (vérnix); 

 Contrações uterinas inicialmente regulares, de pequena 

intensidade, com duração variável de 20 a 40 segundos, 

podendo chegar a duas ou mais em dez minutos; 

 Desconforto lombar; 

 Alterações da cérvice, amolecimento, apagamento e dilatação 

progressiva; 

 Diminuição da movimentação fetal. 

A duração de cada trabalho de parto está associada à paridade (o 

número de partos da mulher), pois as primíparas demandam maior 

tempo de trabalho de parto do que as multíparas; à flexibilidade do 

canal de parto, pois as mulheres que exercitam a musculatura pélvica 

apresentam maior flexibilidade do que as sedentárias; às contrações 

uterinas, que devem ter intensidade e frequência apropriadas; à boa 

condição psicológica da parturiente durante o trabalho de parto, caso 

contrário dificultará o nascimento do bebê; ao estado geral da cliente 

e sua reserva orgânica para atender ao esforço do trabalho de parto; e 

à situação e apresentação fetais (transversa, acromial, pélvica e de 

face). 

5.3.4.1 Admitindo a parturiente 

O atendimento da parturiente na sala de admissão de uma 

maternidade deve ter como preocupação principal uma recepção 

acolhedora à mulher e sua família, informando-os da dinâmica da 

assistência na maternidade e os cuidados pertinentes a esse momento: 
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acompanhá-la na admissão e encaminhá-la ao pré-parto; colher os 

exames laboratoriais solicitados (hemograma, VDRL e outros exames, 

caso não os tenha realizado durante o pré-natal); promover um 

ambiente tranquilo e com privacidade; monitorar a evolução do 

trabalho de parto, fornecendo explicações e orientações. 

 

5.3.4.2 Assistência durante o trabalho de parto natural 

O trajeto do parto ou canal de parto é a passagem que o feto 

percorre ao nascer, desde o útero à abertura vulvar. É formado pelo 

conjunto dos ossos ilíaco, sacro e cóccix - que compõem a pequena 

bacia pélvica, também denominada de trajeto duro - e pelos tecidos 

moles (parte inferior do útero, colo uterino, canal vaginal e períneo) que 

revestem essa parte óssea, também denominada de trajeto mole. 

No trajeto mole, ocorrem as seguintes alterações: aumento do 

útero; amolecimento do colo para a dilatação e apagamento; 

hipervascularização e aumento do tecido elástico da vagina, 

facilitando sua distensão; aumento das glândulas cervicais para 

lubrificar o trajeto do parto. 

No trajeto duro, a principal alteração é o aumento da mobilidade 

nas articulações (sacroilíaca, sacrococcígea, lombo-sacral, sínfise 

púbica), auxiliado pelo hormônio relaxina. 

O feto tem importante participação na evolução do trabalho de 

parto:  realiza os mecanismos de flexão, extensão e rotação, permitindo 

sua entrada e passagem pelo canal de parto - fenômeno facilitado 

pelo cavalgamento dos ossos do crânio, ocasionando a redução do 

diâmetro da cabeça e facilitando a passagem pela pelve materna. 

 

O primeiro período do trabalho de parto: a dilatação 

Nesse período, após o colo atingir 5 cm de dilatação, as 

contrações uterinas progridem e aos poucos aumentam a intensidade, 

o intervalo e a duração, provocando a dilatação do colo uterino. 
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Como resultado, a cabeça do feto vai gradualmente descendo no 

canal pélvico e, nesse processo, rodando lentamente. Essa descida, 

auxiliada pela pressão da bolsa amniótica, determina uma pressão 

maior da cabeça sobre o colo uterino, que vai se apagando. Para 

possibilitar a passagem do crânio do feto - que mede por volta de 9,5 

cm - faz-se necessária uma dilatação total de 10 cm. Este é o período 

em que a parturiente experimenta desconfortos e sensações dolorosas 

e pode apresentar reações diferenciadas como exaustão, impaciência, 

irritação ou apatia, entre outras. 

Além das adaptações no corpo materno, visando o desenrolar do 

trabalho de parto, o feto também se adapta a esse processo: sua 

cabeça tem a capacidade de flexionar, estender e girar, permitindo 

entrar dentro do canal do parto e passar pela pelve óssea materna 

com mais mobilidade. 

Durante o trabalho de parto, os ossos do crânio se aproximam uns 

dos outros e podem acavalar, reduzindo o tamanho do crânio e, assim, 

facilitar a passagem pela pelve materna. 

Nesse período, é importante auxiliar a parturiente com alternativas 

que possam amenizar-lhe o desconforto. O cuidar envolve presença, 

confiança e atenção, que atenuam a ansiedade da cliente, 

estimulando-a a adotar posições alternativas como ficar de cócoras, de 

joelho sobre a cama ou deambular. Essas posições, desde que 

escolhidas pela mulher, favorecem o fluxo de sangue para o útero, 

tornam as contrações mais eficazes, ampliam o canal do parto e 

facilitam a descida do feto pela ação da gravidade. A mulher deve ser 

encorajada e encaminhada ao banho de chuveiro, bem como 

estimulada a fazer uma respiração profunda, realizar massagens na 

região lombar – o que reduz sua ansiedade e tensão muscular - e urinar, 

pois a bexiga cheia dificulta a descida do feto na bacia materna. 

Durante a evolução do trabalho de parto, será realizada, pelo 

enfermeiro ou médico, a ausculta dos batimentos cardiofetais, sempre 
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que houver avaliação da dinâmica uterina (DU) antes, durante e após 

a contração uterina. O controle dos sinais vitais maternos é contínuo e 

importante para a detecção precoce de qualquer alteração. A 

verificação dos sinais vitais pode ser realizada de quatro em quatro 

horas, e a tensão arterial de hora em hora ou mais frequentemente, se 

indicado. 

O toque vaginal deve ser realizado pelo obstetra ou enfermeira, e 

tem a finalidade de verificar a dilatação e o apagamento do colo 

uterino, visando avaliar a progressão do trabalho de parto. Para a 

realização do procedimento, o auxiliar de enfermagem deve preparar 

o material necessário para o exame, que inclui luvas, gazes com 

solução antisséptica e comadre. A prévia antissepsia das mãos é 

condição indispensável para o exame. 

Caso a parturiente esteja desanimada, frustrada ou necessite 

permanecer no leito durante o trabalho de parto, devido às 

complicações obstétricas ou fetais, deve ser aconselhada a ficar na 

posição de decúbito lateral esquerdo, tanto quanto possível. 

 

O segundo período do trabalho de parto: a expulsão 

O período de expulsão inicia-se com a completa dilatação do 

colo uterino e termina com o nascimento do bebê. 

Ao final do primeiro período do trabalho de parto, o sangramento 

aumenta com a laceração dos capilares no colo uterino. Náuseas e 

vômitos podem estar presentes, por ação reflexa. A parturiente refere 

pressão no reto e urgência urinária. Ocorre distensão dos músculos 

perineais e abaulamento do períneo (solicitação do períneo), e o ânus 

dilata-se acentuadamente. 

Esses sinais iminentes do parto devem ser observados pelo auxiliar 

de enfermagem e comunicados à enfermeira obstétrica e ao obstetra. 
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Vale ressaltar que atualmente é recomendado que a mulher 

permaneça todo o trabalho de parto, parto e puerpério no mesmo 

leito. São os leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério).  

Nesse momento a cama deve ser adaptada para o parto. É 

importante auxiliá-la a se posicionar para parto com segurança e 

conforto, respeitando a posição de sua escolha: vertical, 

semiverticalizada ou horizontal. Qualquer procedimento realizado deve 

ser explicado à parturiente e seu acompanhante. 

O profissional (médico e/ou enfermeira obstetra) responsável pela 

condução do parto realizar a antissepsia vulvoperineal e da raiz das 

coxas e colocar os campos esterilizados sobre a parturiente. Na 

necessidade de episiotomia, indica-se a necessidade de anestesia 

local. Em todo esse processo, o auxiliar de enfermagem deve prestar 

ajuda ao(s) profissional(is).  A mulher deve ser orientada que faça 

respiração torácica (costal) juntamente com as contrações, 

repousando nos intervalos para conservar as energias. 

Após o coroamento e exteriorização da cabeça, é importante 

assistir ao desprendimento fetal espontâneo. Caso esse desprendimento 

não ocorra naturalmente, a cabeça deve ser tracionada para baixo, 

visando favorecer a passagem do ombro. Com a saída da cabeça e 

ombros, o corpo desliza facilmente, acompanhado de um jato de 

líquido amniótico. Sugere-se acomodar o recém-nascido, com boa 

vitalidade, sobre o colo materno, ou permitir que a mãe o faça, se a 

posição do parto favorecer esta prática. Neste momento, o auxiliar de 

enfermagem deve estar atento para evitar a queda do recém-nascido.  

O cordão umbilical só deve ser pinçado e colocado o clamper 

quando parar de pulsar, em torno de 3 a 5 minutos. Essa conduta traz 

benefícios para o RN.  É importante manter o recém-nascido aquecido, 

em contato com a pele da mãe, cobrindo-o com um lençol/campo – o 

que previne a ocorrência de hipotermia. A mulher deve ser incentivada 

a iniciar a amamentação na primeira hora após o parto, o que facilita a 
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saída da placenta e estimula a involução do útero, diminuindo o 

sangramento pós-parto.  

 

O terceiro período do trabalho de parto: a dequitação 

Inicia-se após a expulsão do feto e termina com a saída da 

placenta e membranas (amniótica e coriônica). Recebe o nome de 

delivramento ou dequitação e deve ser espontâneo, sem compressão 

uterina. Pode durar de alguns minutos a 30 minutos. Nessa fase é 

importante atentar para as perdas sanguíneas, que não devem ser 

superiores a 500 ml. 

As contrações para a expulsão da placenta ocorrem em menor 

quantidade e intensidade. A placenta deve ser examinada com 

relação à sua integridade, tipo de vascularização e local de inserção 

do cordão, bem como verificação do número de vasos sanguíneos 

deste (1 artérias e 2 veias), presença de nós e tumorações. Examina-se 

ainda o canal vaginal, o colo uterino e a região perineal, com vistas à 

identificação de rupturas e lacerações; caso tenha sido realizada 

episiotomia, proceder à sutura do corte (episiorrafia) e/ou das 

lacerações. 

A dequitação determina o início do puerpério imediato, onde 

ocorrerão contrações que permitirão reduzir o volume uterino, 

mantendo-o contraído e promovendo a hemostasia nos vasos que 

irrigavam a placenta. Logo após o delivramento, o auxiliar de 

enfermagem deve verificar a pressão arterial da puérpera, 

identificando alterações ou não dos valores que serão avaliados pelo 

médico ou enfermeiro. 

 

O quarto período do trabalho de parto: Greenberg 

Corresponde às primeiras duas horas após o parto, fase em que 

ocorre a loquiação e se avalia a involução uterina e recuperação da 

genitália materna. É considerado um período perigoso, devido ao risco 
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de hemorragia; por isso, a puérpera deve permanecer no centro 

obstétrico, para criterioso acompanhamento. 

De acordo com as alterações físicas, o puerpério pode ser 

classificado em quatro fases distintas: imediato (primeiras 2 horas pós-

parto); mediato (da 2ª hora até o 10º dia pós-parto); tardio (do 11º dia 

até o 42º dia pós-parto) e remoto (do 42º dia em diante). 

 

5.3.4.3 Puerpério 

O período do puerpério (resguardo) é um momento em que a 

mulher pode sentir-se insegura, principalmente se for o primeiro filho, 

devido a vários fatores: medo de não conseguir cuidar do bebê, receio 

de não conseguir amamentar, dificuldade na amamentação, ou ainda 

devido a complicações no seu estado de saúde. Dessa forma, a 

atuação do ACS junto às puérperas é considerada de extrema 

importância, uma vez que ele pode, durante a visita domiciliar, 

identificar possíveis problemas, a fim de evitar complicações e até 

óbitos, por meio de sua valiosa intervenção. 

Nesse período, a mãe precisa contar com a ajuda de pessoas em 

quem confie. A família é de extremo valor nesse momento.  

Observação do Sangramento Vaginal 

O sangramento vaginal, de acordo com o tempo decorrido após o 

parto, vai mudando de cor: vermelho vivo - até o 3° dia pós-parto; 

vermelho pálido ou escuro - de 3 a 5 dias; amarelado - 5 a 10 dias. 

Deve-se observar quanto à coloração, odor, e quantidade do 

sangramento e a presença de coágulos. 

A quantidade do sangramento pode ser observada com o 

auxílio da figura a seguir: 
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O profissional de saúde 

deve orientar à puérpera 

procurar o CSF quando 

houver alguma alteração 

(grande quantidade de 

sangramento; presença 

de odor ou cor que não 

se modifica de acordo 

com o período após o 

parto). 

 

 

Observação quanto aos sinais de infecção puerperal 

 Depois do parto, é normal a mulher ter um pequeno sangramento 

que vai diminuindo e clareando. Os absorventes íntimos devem ser 

trocados frequentemente. 

 Suspeita-se de que uma mulher tem infecção após o parto 

quando apresenta febre (temperatura de 38,3°C ou mais) sem existir 

outra causa que justifique a febre (por exemplo, resfriado). Pode 

apresentar também calafrios, dor de cabeça, sensação de mal-estar 

generalizado e perda de apetite. Geralmente, a mulher apresenta 

palidez. O útero torna-se inchado e doloroso. A secreção do útero 

apresenta cheiro forte, diferente do cheiro de quando está menstruada. 

 

Identificação dos Sinais de depressão pós-parto 

 As mulheres podem sentir-se abatidas e desanimadas depois do 

parto. Isso logo passa. Mas, quando esses sintomas se prolongam por 

mais tempo e a mãe tem crises de choro e não consegue cuidar do 

bebê, pode estar com depressão pós-parto. 

 A depressão pós-parto é uma doença que atinge algumas 

mulheres depois do parto e não pode ser confundida com um mal-estar 

passageiro. A mãe precisa receber tratamento médico adequado, 



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 12 

 

Enfermagem - Cuidados de Enfermagem à Mulher Adolescente, Adulta e Idosa 

71 

 

acompanhamento de um psicólogo e mais apoio das pessoas que a 

cercam. 

 

Sintomas de depressão pós-parto: 

- Alterações súbitas de humor; 

- Crises de choro; 

- Tristeza, desânimo e desesperança; 

- Baixa autoestima; 

- Culpa; 

- Anedonia (perda da capacidade de sentir prazer); 

- Distúrbios de sono; 

- Distúrbios na alimentação; 

- Cansaço e falta de energia; 

- Desinteresse sexual; 

- Aumento na ansiedade; 

- Sentimento de incompetência; 

- Isolamento social; 

- Dificuldade para cuidar de si e do bebê ou cuidados excessivos que 

chamem a atenção.  

 

Psicose Puerperal 

Também chamada de psicose pós-parto é um exemplo de 

transtorno psicótico não especificado que ocorre na mulher que teve 

um bebê recentemente.  

Essa síndrome é geralmente caracterizada por depressão 

materna, delírios e pensamentos de machucar a si mesmo e ao bebê.  

Os sintomas aparecem nos três primeiros meses pós-parto e são 

mais intensos e duradouros, com episódios psicóticos, necessitando 

acompanhamento psicológico e internação hospitalar.  
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5.4. Métodos contraceptivos 

 

 

 

Método de 

Barreira 

Método 

Natural 

Métodos 

Hormonais 

Dispositivos 

intrauterinos 

Métodos 

cirúrgicos 

     

 

 

 

Texto para leitura: 

 

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

 

Todos os métodos contraceptivos são recursos para impedir a 

fertilização do ovulo pelo espermatozoide. Existem diversos métodos 

conhecidos, mas nenhum deles é ideal, por isso o método precisa ser 

escolhido de acordo com as características e a fase da vida da pessoa 

ou do casal. 

Recomenda-se que adolescentes de ambos os sexos procurem 

um serviço de saúde antes de começarem a ter relações sexuais, para 

obter auxilio e apoio na escolha e no acompanhamento do uso de 

métodos contraceptivos. O acesso a eles e parte dos direitos sexuais e 

reprodutivos de todos os cidadãos e cidadãs. 

Mesmo com suas limitações, os métodos existentes permitem 

escolher o momento para ter os filhos desejados. Isso não quer dizer que 

sejam 100% seguros. Todos eles podem falhar, mesmo que a chance 

seja muito pequena. 

Com exceção dos métodos naturais e da camisinha, o uso dos 

contraceptivos precisa ser orientado e acompanhado por médicos, pois 
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eles interferem no funcionamento do organismo e podem produzir 

efeitos negativos sobre a saúde. 

 

5.4.1 Métodos Naturais (ou de comportamento) 

Esses métodos consistem, basicamente, na abstinência sexual 

durante o período fértil da mulher. A identificação do período fértil e 

feita a partir da observação cuidadosa de algumas alterações que 

acontecem durante o ciclo ovulatório. As diferenças entre esses 

métodos estão apenas na forma de observar o ciclo para conseguir 

prever o período fértil. 

O método da Temperatura Basal apoia-se na medição diária da 

temperatura corporal da mulher. Medindo a temperatura todos os dias, 

ao acordar, a mulher poderá perceber que sua temperatura diminui 

ligeiramente um dia antes da ovulação e aumenta um pouco de 24 a 

72 horas depois dela, continuando elevada até a próxima menstruarão. 

A temperatura precisa ser medida por vários meses antes que a mulher 

possa calcular o dia do ciclo em que geralmente começa o seu 

período fértil. 

A observação diária do Muco Cervical e outro meio de identificar 

o período da ovulação. Poucos dias antes e poucos dias depois da 

ovulação, o útero produz um muco mais grosso, que e liberado na 

vagina. Da mesma forma que a variação de temperatura, a diferença 

na consistência do muco pode ser mais facilmente reconhecida pela 

mulher apos alguns meses de treinamento. Mas e preciso cuidado para 

que o muco não seja confundido com um corrimento produzido por 

algum tipo de infecção. 

A Tabelinha baseia-se, também, na abstinência sexual no período 

fértil. Isso porque o ciclo menstrual é relativamente constante e a 

ovulação ocorre entre 11 e 16 dias antes do início da próxima 

menstruarão. Para calcula-lo e preciso contar do 1º dia da menstruarão 
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até o dia que antecede a menstruarão seguinte. Isso deve ser feito por 

mais de 6 meses, daí você terá o ciclo menstrual. Do ciclo menstrual 

mais curto você subtrai 18 e terá o dia do inicio do período fértil e do 

ciclo mais longo você subtrai 11 e terá o fim do período fértil. Nesse 

período o casal não devera ter relações sexuais com contato genital. 

Como se apoiam na abstinência periódica, todos os métodos de 

comportamento exigem muita motivação do casal, restrições ao 

comportamento sexual, disciplina e conhecimento do corpo por parte 

da mulher, inclusive a previsão do período fértil, a partir da observação 

sistemática e continuada da duração media do ciclo menstrual. Mesmo 

entre as mulheres que tem ciclos rigorosamente regulares, é preciso 

levar em conta que mudanças na vida devidas a emoções, 

enfermidades ou viagens podem provocar alterações no 

funcionamento do organismo. Por todos esses fatores, os métodos 

naturais falham com muita frequência. Não são métodos seguros, 

especialmente para adolescentes, que geralmente ainda apresentam 

ciclos ovulatório e menstrual irregulares. Esses métodos podem ser 

considerados uteis, principalmente, para aumentar o intervalo entre as 

gestações. 

Outro método de comportamento que pode ser citado e o Coito 

Interrompido, que consiste em retirar o pênis da vagina antes de 

ejacular. A maioria das pessoas, homens e mulheres, consideram que 

essa pratica prejudica a qualidade da relação sexual. O controle do 

momento preciso para retirar o pênis da vagina é difícil e geralmente 

causa tensão no casal durante o ato sexual. Quando a ejaculação 

ocorre perto da vagina, a mulher pode engravidar, mesmo que seja 

virgem. Além disso, alguns espermatozoides (assim como o vírus da 

Aids), estão presentes no liquido eliminado pelo pênis antes da 

ejaculação. Por essas razoes ha pessoas quem nem mesmo incluem 

esta pratica entre os métodos contraceptivos. 
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5.4.2. Métodos mecânicos (ou de barreira) 

São vários tipos de barreiras físicas, usadas para impedir a 

passagem dos espermatozoides para dentro do corpo da mulher, 

evitando seu encontro com um ovulo. 

O preservativo masculino ou camisinha, originalmente conhecido 

como Camisa de Vênus (A Deusa do Amor), e um envoltório de 

borracha fina que e colocado no pênis para recolher o esperma 

durante a relação sexual. Atualmente, e considerado o método mais 

seguro, pois, além de ser eficaz na prevenção da gravidez, e o principal 

método de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e da 

aids. O preservativo feminino também cumpriria esta função, mas ainda 

e caro e de difícil acesso. 

Como usar corretamente a camisinha? 

 Coloque a camisinha quando o pênis estiver duro, antes de 

qualquer penetração e não apenas na hora de ejacular (gozar); 

 Se a camisinha romper durante a relação, retire o pênis 

imediatamente e coloque uma nova; 

Quais são os cuidados importantes na hora de adquirir uma camisinha? 

As camisinhas podem ser obtidas gratuitamente em serviços de 

saúde, em atividades educativas/informativas, e podem ser compradas 

em farmácias e supermercados. É preciso dar atenção a alguns 

detalhes importantes: Procure o selo de certificação do INMETRO para 

saber se o produto atende as normas de qualidade e segurança. 

Apenas as embalagens com esse selo demonstram que as camisinhas 

passaram por testes que garantem um bom produto; Confira a data de 

validade na embalagem do preservativo; Guarde as camisinhas em 

lugar fresco e seco. 

Quais são as dicas para usar a camisinha com maior segurança? 

Use sempre camisinha lubrificada. Se quiser um maior conforto use 

apenas gel lubrificante a base de agua (principalmente na relação 
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anal); Use uma camisinha nova em cada relação sexual; Nunca utilize 

duas camisinhas ao mesmo tempo, pois o atrito entre elas pode 

provocar a ruptura; O uso contínuo do preservativo melhora a 

habilidade para colocação no pênis. 

O preservativo feminino é uma bolsa de borracha fina, macia e 

flexível, que deve ser colocada na vagina, revestindo-a completamente 

para evitar o contato do sêmen com o corpo da mulher. Ainda e um 

método novo e pouco difundido. Ainda não tem um preço acessível 

para a maioria das pessoas. A camisinha feminina e descartável e de 

uso único. Também impede a transmissão de doenças sexualmente 

transmissíveis e da aids. 

O diafragma e uma meia esfera de borracha fina e flexível que e 

introduzida pela vagina para cobrir a entrada do útero e impedir a 

passagem dos espermatozoides. Pode ser usado junto com geleias 

espermicidas para aumentar a sua eficácia. Existem diafragmas de 

vários tamanhos e a escolha deve ser feita de acordo com o tamanho 

da entrada do útero. Por isso, a medida precisa ser feita por um medico 

ou outro profissional preparado. Treinar a colocação e a retirada e 

importante para que a mulher possa sentir-se a vontade e segura para 

usar este método. O diafragma precisa ser colocado antes de cada 

relação sexual e pode ser retirado no mínimo 6 horas depois. Para ficar 

bem conservado e higiênico, o diafragma deve ser lavado apos cada 

uso e guardado bem limpo e seco. Assim poderá ser usado muitas vezes 

e por alguns anos, desde que esteja integro. 

O diafragma, assim como os outros métodos de barreira, tem uma 

grande vantagem: não interfere no funcionamento do organismo e 

raramente produz efeitos indesejados (como alergias a borracha). O 

preservativo e o diafragma são muito eficazes quando usados 

corretamente. Mas precisam ser usados em todas as relações sexuais. 

Os espermicidas são produtos químicos capazes de matar ou 

desativar os espermatozoides. Eles rompem a membrana celular do 
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espermatozoide e afetam seu movimento e sua capacidade de fertilizar 

o óvulo. As apresentações mais comuns são na forma de creme ou de 

gel. Podem ser usados para aumentar a segurança da camisinha ou do 

diafragma. 

 

5.4.3. Métodos Hormonais 

Os anticoncepcionais orais (pílulas) são medicamentos a base de 

hormônios sintéticos. Podem ser feitas com apenas um hormônio 

(minipílulas) ou com dois hormônios (pílulas combinadas). Existem 

diversos tipos de pílulas, que variam de acordo com a qualidade e a 

quantidade de hormônios que contem. Uma pílula que e eficiente e 

adequada para uma pessoa, pode ser impropria e causar efeitos 

indesejados em outras. 

Por isso, é muito importante escolher junto com o médico a pílula 

que será usada e, em alguns casos, ir mudando até encontrar o tipo 

certo. Os comprimidos devem ser tomados todos os dias, de preferencia 

na mesma hora. Os hormônios contidos nos anticoncepcionais orais 

suprimem a ovulação e alteram o muco, dificultando o acesso dos 

espermatozoides a trompa. Podem causar alguns efeitos indesejáveis 

como náuseas, vômitos, aumento de peso e de sensibilidade nos seios. 

Os anticoncepcionais injetáveis são injeções de hormônios e tem 

o mesmo efeito das pílulas. Devem ser aplicadas no músculo uma vez 

por mês, a cada três ou seis meses, dependendo do tipo e da 

quantidade de hormônios que contem. Eles também interferem sobre a 

ovulação, mas tem uma vantagem em relação as pílulas: não precisam 

ser tomados todos os dias. Mas essa vantagem pode transformar-se em 

grande desvantagem caso a mulher tenha alguma reação indesejada, 

pois não é possível interromper os efeitos produzidos. Será preciso 

esperar todo o tempo de ação previsto, seja um mês, três ou seis meses, 

para que o efeito venha a cessar. Esse método ainda esta sendo alvo 

de muitos estudos quanto aos seus efeitos de longo prazo. 



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 12 

 

Enfermagem - Cuidados de Enfermagem à Mulher Adolescente, Adulta e Idosa 

78 

 

Os métodos hormonais são muito eficientes para evitar a gravidez, 

oferecem uma proteção próxima de 100%. Por outro lado, interferem no 

funcionamento do organismo, alterando o ciclo ovulatório e outras 

funções reguladas pelos hormônios sexuais. O uso de hormônios pode 

ser contraindicado e perigoso para mulheres que tem alguns problemas 

de saúde como, por exemplo, dificuldades de circulação. Por isso e 

essencial que as pílulas e as injeções hormonais sejam usadas com 

acompanhamento medico. 

 

4.4.4. Dispositivo Intrauterino – DIU 

Os DIUs são pequenos objetos feitos de material flexível envolvido em 

cobre e podem ter diversos formatos. São colocados dentro do útero 

pelo medico ou outro profissional treinado durante o período menstrual. 

O DIU evita a gravidez devido a ação do cobre sobre a vitalidade e a 

movimentação dos espermatozoides. E um método bastante eficaz, 

sendo indicado preferencialmente para mulheres que já tiveram filhos. 

Sua principal vantagem, além da eficácia, e que pode ser mantido no 

útero por vários anos, sem que seja necessária nenhuma outra medida 

para evitar a gravidez. Entre suas desvantagens, as mais importantes 

são: para muitas mulheres provoca um aumento do fluxo menstrual e, 

também, pode facilitar a ocorrência de infecções. Por isso, o uso do DIU 

requer acompanhamento medico regular e cuidadoso. 

 

4.4.5.Métodos Cirúrgicos 

A Ligadura de Trompas ou Laqueadura e um método no qual as tubas 

uterinas, canais de passagem do ovulo, são amarradas e cortadas. Os 

óvulos continuam amadurecendo, mas, como não há passagem, não 

são alcançados pelos espermatozoides. Essa cirurgia, considerada 

definitiva, interfere sobre a produção de hormônios e pode trazer alguns 

efeitos negativos para a saúde da mulher, mas não interfere na vida 

sexual da mulher ou do casal. No Brasil foram realizadas muitas cirurgias 
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para a esterilização feminina, especialmente durante os partos feitos 

por meio de operações cesarianas. O país tornou-se campeão de 

cesáreas (que, quando desnecessárias, trazem maiores riscos para a 

mulher e para o recém-nascido) e tornou-se, também, campeão em 

esterilizações femininas. Para proteger a saúde da mulher, a lei brasileira 

estabelece que a ligadura de trompas só possa ser feita com 

autorização escrita e não deve ser feita durante o parto, para que a 

mulher tenha liberdade real de escolha. A cirurgia pode ser feita com 

anestesia local. Em alguns casos, a tentativa de religação pode ser feita 

com sucesso. 

A Vasectomia e a esterilização masculina, feita por meio de uma 

pequena cirurgia na qual os canais deferentes, por onde passam os 

espermatozoides no caminho para a saída do pênis, são amarrados e 

cortados. Dessa forma, os espermatozoides produzidos não passam 

para o liquido que e eliminado na ejaculação. Usa-se anestesia local e 

não é necessária internação hospitalar para fazer a operação. Uma 

semana depois o homem pode retomar sua atividade sexual 

normalmente e a vasectomia não causa alterações no seu 

desempenho sexual. Como a ligadura de trompas, a vasectomia é 

considerada um método definitivo. Alguns homens já fizeram, com 

sucesso, uma cirurgia para restabelecer a passagem nos canais 

deferentes, mas não é possível oferecer garantias de retorno da 

fertilidade. 

 

4.4.6. Quando os métodos contraceptivos falham 

A Contracepção de Emergência inclui dois comprimidos com alta 

concentração de hormônio sintético (progestogênio). Pode ser usada 

por todas as mulheres quando aconteceu uma relação sexual 

desprotegida, houve violência sexual ou falha no método 

contraceptivo usado (por exemplo, rompimento da camisinha). 
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A primeira pílula deve ser tomada o quanto antes, de preferencia 

logo apos a relação sexual ou, no máximo, ate três dias (72 horas) 

depois. A segunda pílula deve ser ingerida 12 horas depois do horário 

em que foi tomada a primeira. Quanto antes for tomado o primeiro 

comprimido, maiores serão as chances de evitar a fecundaçãodo 

óvulo. A contracepção de emergência também esta disponível em 

dosagem única (levonorgestrel) como alternativa preferencial a dose 

de dois comprimidos. 

Este método, como o nome diz, só deve ser usado em situações 

de emergência. Não se recomenda o uso continuo porque os 

comprimidos possuem alta dosagem hormonal e, além disso, não 

previnem as DST nem a aids. A contracepção de emergência não 

substitui os métodos contraceptivos porque sua eficácia é grande mas, 

ainda assim, é bem menor do que a dos métodos mais efetivos, como a 

camisinha, a pílulas ou o DIU. Além disso, o uso repetido pode reduzir sua 

eficácia e os comprimidos contem altas doses de hormônio, o que 

pode causar efeitos indesejados a saúde, entre os quais: alterações do 

ciclo menstrual, enjoos e vômitos. 

 

 

Texto retirado de: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância 

em Saúde. Saúde e prevenção nas escolas: guia para a formação de 

profissionais de saúde e de educação / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Vigilância em Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 160 p. – 

(Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: 

http://www.aids.gov.br/publicacao/guia-para-formacao-de-profissionais-de-

saude-e-de-educacao-spe 

 

5.5. Sexualidade e reprodução feminina 

 

 

http://www.aids.gov.br/publicacao/guia-para-formacao-de-profissionais-de-saude-e-de-educacao-spe
http://www.aids.gov.br/publicacao/guia-para-formacao-de-profissionais-de-saude-e-de-educacao-spe
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5.5.1 DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS: MEDIANDO CONFLITOS 

 

 

Texto de leitura 

 

CONTEÚDO COMUM A TODAS AS TURMAS 

 

DIREITOS SEXUAIS E DIREITOS REPRODUTIVOS 

 

O que são direitos 

sexuais e direitos 

reprodutivos? 

São Direitos Humanos já 

reconhecidos em leis 

nacionais e documentos 

internacionais. 

Direitos reprodutivos 

 Direito das pessoas de decidirem, de forma livre e responsável, se 

querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que 

momento de suas vidas. 

 Direito a informações, meios, métodos e técnicas para ter ou não 

ter filhos. 

 Direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, 

imposição e violência. 

Direitos sexuais 

 Direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem 

violência, discriminações e imposições e com respeito pleno pelo 

corpo do(a) parceiro(a). 

 Direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual. 

 Direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, 

culpa e falsas crenças. 
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 Direito de viver a sexualidade independentemente de estado 

civil, idade ou condição física. 

 Direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual. 

 Direito de expressar livremente sua orientação sexual: 

heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, entre 

outras. 

 Direito de ter relação sexual independente da reprodução. 

 Direito ao sexo seguro para prevenção da gravidez indesejada e 

de DST/HIV/AIDS. 

 Direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e 

atendimento de qualidade e sem discriminação. 

 Direito à informação e à educação sexual e reprodutiva. 

 

O que são Direitos Humanos? 

Os Direitos Humanos são direitos fundamentais da pessoa 

humana. Esses direitos são considerados fundamentais porque, sem eles, 

a pessoa não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente 

da vida. 

O direito à vida, à alimentação, à saúde, à moradia, à 

educação, o direito ao afeto e à livre expressão da sexualidade estão 

entre os Direitos Humanos fundamentais. 

Não existe um direito mais importante que o outro. Para o pleno 

exercício da cidadania, é preciso a garantia do conjunto dos Direitos 

Humanos. Cada cidadão deve ter garantido todos os Direitos Humanos, 

nenhum deve ser esquecido. 

Respeitar os Direitos Humanos é promover a vida em sociedade, 

sem discriminação de classe social, de cultura, de religião, de raça, de 

etnia, de orientação sexual. Para que exista a igualdade de direitos, é 

preciso respeito às diferenças. 

O que é planejamento familiar? 
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É um conjunto de ações em que são oferecidos todos os 

recursos, tanto para auxiliar a ter filhos, ou seja, recursos para a 

concepção, quanto para prevenir uma gravidez indesejada, ou seja, 

recursos para a anticoncepção. Esses recursos devem ser 

cientificamente aceitos e não colocar em risco a vida e a saúde das 

pessoas, com garantia da liberdade de escolha. 

O planejamento familiar é um direito sexual e reprodutivo e 

assegura a livre decisão da pessoa sobre ter ou não ter filhos. Não pode 

haver imposição sobre o uso de métodos anticoncepcionais ou sobre o 

número de filhos. 

O planejamento familiar é um direito das pessoas assegurado na 

Constituição Federal e na Lei n° 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que 

regulamenta o planejamento familiar, e deve ser garantido pelo 

governo. 

 

A responsabilidade dos homens em relação à saúde sexual e à saúde 

reprodutiva 

Na sociedade em que vivemos, as questões relacionadas à 

anticoncepção são tradicionalmente vistas como de responsabilidade 

exclusiva das mulheres. Entretanto, ninguém faz filho sozinho. 

Para o pleno desenvolvimento de homens e mulheres, é 

importante a construção de parcerias igualitárias, baseadas no respeito 

entre os parceiros e em responsabilidades compartilhadas. Portanto, é 

fundamental o envolvimento dos homens com relação à paternidade 

responsável, à prevenção de gestações não desejadas ou de alto risco, 

à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis/HIV/AIDS, 

dividindo também com as mulheres as responsabilidades com relação à 

criação dos filhos e à vida doméstica. 

 

Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos de adolescentes e jovens 
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Os(as) adolescentes e os(as) jovens têm direito de ter acesso a 

informações e educação em saúde sexual e saúde reprodutiva e de ter 

acesso a meios e métodos que os auxiliem a evitar uma gravidez não 

planejada e a prevenir-se contra as doenças sexualmente 

transmissíveis/HIV/AIDS, respeitando-se a sua liberdade de escolha. 

A primeira relação sexual está acontecendo cada vez mais 

cedo. É muito importante que adolescentes e jovens estejam 

informados sobre sexo seguro, incentivando-se o uso da camisinha 

masculina ou feminina em todas as relações sexuais. Os serviços de 

saúde devem garantir atendimento aos(às) adolescentes e aos(às) 

jovens, antes mesmo do início de sua atividade sexual e reprodutiva, 

para ajudá-los a lidarem com a sua sexualidade de forma positiva e 

responsável, incentivando comportamentos de prevenção e de 

autocuidado. 

Adolescentes e jovens têm direito a ter 

atendimento sem discriminação de 

qualquer tipo, com garantia de 

privacidade e segredo. 

Texto retirado de: 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Direitos 

sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília : 

Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_direitos_sexuais_

2006.pdf  

 

EQUIPE I 

 

1ª Situação problema: Contracepção em adolescente. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_direitos_sexuais_2006.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_direitos_sexuais_2006.pdf
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Fernanda é uma adolescente de 15 anos de idade, está 

namorando há dois meses com Marcelo de 16. Os dois estudam na 

mesma sala em uma escola do bairro onde residem. A mãe de 

Fernanda é separada do marido e trabalha como diarista três vezes por 

semana. Fernanda procura a unidade de saúde de seu bairro para uma 

consulta com a enfermeira que havia lhe atendido em outras ocasiões 

por problemas de saúde, quando foi levada por sua mãe. A enfermeira 

a recebe no consultório: 

- Bom dia Fernanda! Veio sozinha hoje? Como você está? 

- Estou bem Dra. Natália. Hoje não vim por conta de doença 

não, estou precisando pegar uns remédios... mas estou com vergonha 

de falar... 

- Remédio?! Que remédio? É para sua mãe? 

- Não, é pra mim mesmo, é que estou namorando com Marcelo 

faz dois meses e ele tem me cobrado muito pra gente ter relações... pra 

gente transar, sabe? 

- Transar?! Mas você é muito nova Fernanda, e esse garoto qual 

a idade dele? 

- Tem 16 anos, ele estuda comigo e a gente tem ficado sozinhos 

na minha casa quando minha mãe está trabalhando. Eu não queria 

engravidar agora e acho que se tomar comprimidos anticoncepcionais 

é melhor. 

- Olha aqui menina você deveria estar era preocupada com 

seus estudos, isso não é coisa para crianças como vocês, estarem 

fazendo. E mais, você trate de se comportar e parar de pensar nessas 

coisas, eu não vou apoiar essa sua loucura, trate já de conversar com 

esse seu namoradinho e dizer que ele é muito “assanhadinho” e reze 

pra eu não encontrar sua mãe pois eu vou é contar tudo para ela. 

Fernanda sai da sala atônita e muito confusa, passa pela 

recepção e a auxiliar de enfermagem pergunta o motivo de ela estar 
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daquele jeito, Fernanda conta sua história e a profissional fala com a 

atendente de farmácia, que consegue uma caixa de pílulas 

anticoncepcionais para Fernanda.  

 

Texto de leitura 

 

EQUIPE I:  

SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA 

Art. 17 O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do 

adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos 

espaços e objetos pessoais. Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei n.º 8.069, de 13/7/1990. 

Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos se constituem de 

certos direitos humanos fundamentais já reconhecidos nas leis nacionais 

e internacionais, e nascem a partir da definição de saúde reprodutiva, 

buscando interagir os direitos sociais, principalmente, o direito à saúde, 

à educação, à informação, com os direitos individuais de não 

interferência e de não discriminação. 

Seus comandos centrais são: 

• decidir livremente e responsavelmente sobre a própria vida sexual e 

reprodutiva; 

• ter acesso à informação; 

• ter acesso aos meios para o exercício dos direitos individuais livre de 

discriminação, coerção ou violência. 

O Plano de Ação da Conferência Mundial de População e 

Desenvolvimento (Cairo, 1994), que introduziu na normativa 

internacional o conceito de direitos reprodutivos, inseriu os adolescentes 

como sujeitos que deverão ser alcançados pelas normas, programas e 

políticas públicas. 
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Em 1999, a ONU realizou um processo de revisão e avaliação da 

implementação do programa (Cairo +5), avançando nos direitos dos 

jovens. Na revisão do documento, deixou de ser incluído o direito dos 

pais em todas as referências aos adolescentes, garantindo o direito dos 

adolescentes à privacidade, ao sigilo, ao consentimento informado, à 

educação, inclusive sexual no currículo escolar, à informação e 

assistência à saúde reprodutiva.  

O Comitê de Direitos da Criança traçou recomendação 

específica (Recomendação Geral n.º 4, de 6 de junho de 2003) sobre o 

direito à saúde dos adolescentes, fixando o alcance dos princípios da 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança e a obrigações dos 

estados em promovê-lo. Grande parte da recomendação refere-se à 

saúde sexual e à saúde reprodutiva dos jovens, demonstrando a 

preocupação internacional sobre o tema, que possui relação direta 

com desenvolvimento. 

Nesse sentido, a recomendação do Comitê afirma que garantir 

direitos ao adolescente (menores de 18 anos), nos serviços de saúde, 

independente da anuência de seus responsáveis, vem se revelando 

como elemento indispensável para a melhoria da qualidade da 

prevenção, assistência e promoção de sua saúde. Destaca a 

recomendação internacional o direito à preservação da autonomia, do 

sigilo e da privacidade do adolescente e ao seu acesso aos serviços, 

independente da anuência ou presença dos pais e responsáveis, para 

o enfrentamento das suas questões, inclusive sexual e reprodutiva; e o 

direito do adolescente não ser discriminado em razão de alguma 

deficiência física, mental, sorológica (HIV/aids) ou por questões de sexo, 

orientação sexual e estilo de vida. 

No plano normativo nacional, possuímos algumas leis que tratam 

do tema, relacionadas a seguir. A Lei n.º 6.202/1979 estabelece que a 

gestante estudante tem direito a receber o conteúdo das matérias 

escolares em casa a partir do oitavo mês de gestação e durante os três 
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meses após o parto, podendo, de acordo com indicação médica, esse 

período ser prolongado. A prestação dos exames escolares é garantida 

por “regime de exercícios domiciliares” e seu aproveitamento escolar 

poderá ser aferido por meio de trabalhos feitos em casa. 

A Constituição Federal Brasileira garante a licença à gestante, 

sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias; a 

licença paternidade pelo período de cinco dias, a contar do dia do 

nascimento do filho; o direito ao recebimento do salário família, de 

acordo com o número de filhos. 

A Lei n.º 9.263/1996 (planejamento familiar) regula um conjunto 

de ações para a saúde sexual e saúde reprodutiva. Não trata a nova lei 

expressamente sobre a saúde sexual e saúde reprodutiva dos 

adolescentes, o que não constitui uma barreira para o acesso aos 

serviços de saúde; ao contrário, é direito do adolescente o atendimento 

integral e incondicional, decorrente dos princípios e diretrizes adotados 

pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

pelo Sistema Único de Saúde e pela própria lei sobre o tema.  

Art. 3.º O planejamento familiar é parte integrante do conjunto 

de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, 

dentro de uma visão de atendimento global e integral à 

saúde. 

Parágrafo único. As instâncias gestoras do Sistema Único de 

Saúde, em todos os seus níveis, na prestação das ações 

previstas no “caput”, obrigam-se a garantir, em toda a sua 

rede de serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao 

homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, 

em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades 

básicas, entre outras. 

I - a assistência à concepção e contracepção; 

II - o atendimento pré-natal; 

III - a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato; 
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IV - o controle das doenças sexualmente transmissíveis; 

V - o controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do 

câncer de mama e do câncer de pênis. 

Lei do Planejamento Familiar – Lei n.º 9.263, de 12/1/1996 

A única restrição estabelecida na lei é para a realização da 

esterilização cirúrgica nas pessoas menores de 25 anos com menos de 

dois filhos. Interessante observar que, mesmo quando autorizada a 

esterilização, é necessário que seja observado o prazo mínimo de 60 

dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, e que nesse 

período seja propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de 

regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe 

multidisciplinar, visando a desencorajar a esterilização precoce. 

Art. 10 Somente é permitida a esterilização voluntária nas 

seguintes situações: 

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e 

maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com 

dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 

sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato 

cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa 

interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, 

incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando 

desencorajar a esterilização precoce; 

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, 

testemunhado em relatório escrito e assinado por dois 

médicos. 

§ 1.º É condição para que se realize a esterilização, o registro 

de expressa manifestação da vontade em documento escrito 

e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, 

possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e 

opções de contracepção reversíveis existentes. 
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§ 2.º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os 

períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de 

comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas 

anteriores. 

§ 3.º Não será considerada a manifestação de vontade, na 

forma do 

§ 1.º, expressa durante ocorrência de alterações na 

capacidade de discernimento por influência de álcool, 

drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade 

mental temporária ou permanente. 

§ 4.º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo 

somente será executada através da laqueadura tubária, 

vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, 

sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia. 

§ 5.º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização 

depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges. 

§ 6.º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente 

incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização 

judicial, regulamentada na forma da Lei. 

Lei do Planejamento Familiar – Lei n.º 9.263, de 12/1/1996 

Importante destacar que, a respeito do controle de doenças 

sexualmente transmissíveis na população adolescente, o Conselho 

Federal de Medicina, por meio do Ofício CFM n.º 2.797/1998, em 

resposta à solicitação da Coordenação Nacional de DST e Aids do 

Ministério da Saúde, exarou parecer lastreado nos dispositivos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código de Ética Médica, da 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança e na realidade 

epidemiológica e sociopsicológica brasileira, recomendando que: 

• “quando se tratar de criança (0 a 12 anos incompletos), a testagem e 

entrega dos exames anti-HIV só com a presença dos pais ou 

responsáveis”; 
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• “quando for adolescente (12 a 18 anos), após uma avaliação de suas 

condições de discernimento, fica restrito à sua vontade a realização do 

exame, assim como a participação do resultado a outras pessoas”. 

A Norma Técnica expedida no ano de 1999 pelo Ministério da 

Saúde para “Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da 

violência sexual contra mulheres e adolescentes”, revisada e ampliada 

em 2005, regulamentou o atendimento ao aborto legal por meio do 

Sistema Único de Saúde, dando cumprimento à Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde (Resolução n.º 258, de 6/11/1997) e o artigo 128 do 

Código Penal que autoriza o aborto nos casos de gravidez resultante de 

violência sexual. O serviço proposto na Norma Técnica não se limita à 

realização do aborto, mas executa atendimento amplo de todos os 

agravos resultantes de violência sexual: 

• apoio laboratorial para auxiliar no diagnóstico e no rastreamento de 

doenças sexualmente transmissíveis (inclusive sorologia para o HIV); 

• atendimento psicológico; 

• coleta de material para identificação do agressor por meio do exame 

de DNA que deverá ficar arquivado no serviço, em condições 

adequadas, à disposição da Justiça; 

• anticoncepção de emergência para os casos de estupro, dentro dos 

primeiros cinco dias que sucedeu ao ocorrido; 

• prevenção profilática de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e 

HIV; 

• a interrupção da gravidez até 20 semanas de idade gestacional. 

A Norma Técnica prevê a autorização do representante legal da 

adolescente apenas para os casos de aborto. Recomenda-se que, 

caso ocorra divergência entre a vontade da vítima e do seu 

responsável legal, deve prevalecer a vontade da adolescente. Porém, 

considerando o grau de complexidade da questão, a equipe deve 

encaminhar o caso para o Conselho Tutelar ou Promotoria da Infância e 
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Juventude que deverão, por intermédio do devido processo legal, 

solucionar o impasse. 

Nos casos de gravidez em pessoa menor de 14 anos, em 

princípio, é permitido a realização do aborto em razão da presunção 

de violência. A lei penal relaciona a capacidade de autodeterminação 

sexual à determinada faixa etária (14 anos), invalidando o 

consentimento para prática sexual dos adolescentes com menos de 14 

anos e agravando a pena nos casos de crimes de estupro ou atentado 

violento ao pudor, quando a vítima estiver na faixa etária de 14 a 18 

anos. A jurisprudência vem reduzindo o rigor do dispositivo desde que 

fique comprovado o discernimento do adolescente para consentir a 

prática do ato sexual.  

A Saúde é setor privilegiado para promoção e garantia dos 

direitos humanos dos adolescentes. A partir dele podemos 

intervir de forma satisfatória na implementação de um elenco 

de direitos, aperfeiçoando as políticas de atenção a essa 

população, por meio de ações e atividades articuladas e 

conjuntas, entre os setores de Saúde, Educação, Justiça, 

Segurança e a própria população jovem. 

Texto retirado de: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Área de 

Saúde do Adolescente e do Jovem. Marco legal: saúde, um direito de 

adolescentes / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. – Brasília : Ministério da 

Saúde, 2005. Disponível em:  

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/marco_legal.pdf  

 

EQUIPE II 

2ª Situação problema: Uma questão de fé. 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/marco_legal.pdf
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Fátima é uma mulher de 35 anos de idade, casada há 18 anos 

com José, com quem tem cinco filhos. Os dois são evangélicos e 

frequentam uma igreja muito tradicional na cidade. Durante consulta 

de puericultura de seu último filho, que tem seis meses de idade, foi 

perguntada, pelo médico que a acompanhava, se estava tomando 

algum remédio para não engravidar. Com muita calma a mesma 

responde: 

- Não estou tomando nenhum remédio, me disseram que a 

amamentação protege contra gravidez. 

- É verdade, mas seu filho já vai começar a comer outros 

alimentos e isso já atrapalha a eficácia da amamentação. Vou passar 

uns comprimidos para a senhora começar a tomar no início da próxima 

menstruação. 

Fátima interrompe o médico e explica que é evangélica e que 

isso é contra os seus princípios, não podendo assim tomar essa 

medicação nem utilizar preservativos. Com isso o médico se irrita e 

comenta: 

- Isso é um absurdo... uma mulher como na sua idade com o 

risco de ficar novamente grávida! Se você engravidar novamente o 

pastor da sua igreja vai se responsabilizar por cuidar dos seus filhos? 

- Mas doutor, não é por causa do meu pastor é uma questão de 

fé. Mas você poderia me explicar como posso fazer esse controle por 

meios naturais, já ouvi falar que é possível. 

- Métodos naturais?! Isso é muito falho, desse jeito vai é 

engravidar novamente, depois me aparece aqui com outra gravidez... 

isso é muito perigo na sua idade viu. 

Ao final da consulta a paciente sai constrangida com aquela 

situação e decide que não voltará àquele médico novamente. 

 

Texto para leitura 

EQUIPE II:  
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PLANEJAMENTO FAMILIAR: A AUTONOMIA DAS MULHERES EM QUESTÃO. 

 

No Brasil, o tema planejamento familiar sempre suscitou 

polêmicas. Ao longo dos anos 70 o debate em torno do controle 

demográfico no Brasil encontrava-se acirrado e polarizado. A 

fragilidade política com que o Ministério da Saúde enfrentava o tema 

do planejamento familiar criou um vácuo institucional o Estado e 

favoreceu a ação das instituições de cunho controlista, que agiam de 

forma desordenada em todo o território nacional. Dentre essas, a 

Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar no Brasil (BENFAM) e o Centro de 

Pesquisas de Assistência Integrada à Mulher e à Criança (CPAIMC) 

foram as de maior relevância. 

A ambigüidade do governo brasileiro em relação ao 

planejamento familiar é discutida por Rocha, segundo a qual a posição 

de cautela do governo em relação à política social de controle da 

fecundidade convivia com a posição permissiva acerca da atuação 

de entidades privadas. A autora atribui essa situação às objeções de 

setores do Estado e da sociedade às políticas de controle demográfico. 

No início dos anos 80, a radicalização do discurso dos militares 

em relação ao tema do controle demográfico foi seguida da reação 

indignada de novos atores sociais, incluindo o movimento feminista, 

recém-articulado no país. Doravante, manifestando suas preocupações 

com as mulheres, objeto específico destas políticas de população, as 

feministas, mesmo pouco numerosas e concentradas em poucas 

cidades brasileiras, introduziram no debate posições firmes sobre as suas 

aspirações. 

Não desejando ser identificado com os argumentos de controle 

populacional, o movimento feminista clamava pela autonomia das 

mulheres na escolha dos seus destinos em relação à procriação. Além 

das fortes críticas lançadas às instituições que atuavam no controle 

demográfico, o movimento contrapunha-se também aos argumentos 
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pró-natalistas de ocupação do território nacional e outros argumentos 

afins. O movimento feminista propunha um desfecho às manipulações 

dos controlistas e dos natalistas sobre o corpo feminino. 

Importante ressaltar que, desde os anos sessenta, as mulheres 

brasileiras vinham processando a ruptura com o clássico e exclusivo 

papel social que lhes era atribuído pela maternidade, introduzindo-se 

no mercado de trabalho e ampliando suas aspirações de cidadania. 

Controlar a fecundidade e praticar a anticoncepção passaram a ser 

aspirações das mulheres, assim como a vivência plena da sexualidade, 

desvinculando a maternidade do desejo e da vida sexual. Essa 

conjuntura implicou a necessidade de políticas que permitissem o 

acesso aos métodos contraceptivos. 

Em 1983, nesta complexa conjuntura em que o conjunto de 

argumentos científico-políticos fundamenta os distintos interesses em 

jogo na questão populacional, o governo brasileiro mobilizou-se por 

meio do enfrentamento da questão do planejamento familiar e suas 

repercussões para o âmbito da Saúde. 

O Ministério da Saúde foi convocado a apresentar uma proposta 

de política concreta sobre o tema, e formulou o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), enquanto o Congresso 

Nacional realizava uma Comissão Parlamentar de Inquérito para avaliar 

o crescimento demográfico no país. Esse movimento do Governo e do 

Poder Legislativo tinha ainda o objetivo de construir a posição brasileira 

a ser apresentada na Conferência de População, para o ano seguinte, 

1984, no México. 

Nesse processo, prevaleceu o discurso consensual baseado nos 

princípios do direito à saúde e na autonomia das mulheres e dos casais 

sobre a definição do tamanho da prole. Esse consenso construído entre 

governo e setores da sociedade civil teve como respaldo, no setor da 

saúde, o processo avançado da reforma sanitária em curso no país. 



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 12 

 

Enfermagem - Cuidados de Enfermagem à Mulher Adolescente, Adulta e Idosa 

96 

 

Anos mais tarde, o Movimento da Reforma Sanitária 

contabilizaria sua grande conquista ao inscrever na Constituição 

Federal a saúde como direito do cidadão e o dever do Estado. O 

planejamento familiar, por sua vez, foi definido na Carta Magna, como 

de livre arbítrio das pessoas envolvidas.   

Com o propósito de garantir autonomia na escolha dos métodos 

e do controle da fertilidade, são valorizadas as práticas de educação 

em saúde e sexualidade, entendidas como instrumentos disseminadores 

de informações para fortalecimento da autonomia. O Programa 

recomenda ainda que se ofereça o conjunto de tecnologias disponíveis 

para a anticoncepção e que a atenção ao planejamento familiar seja 

realizada no contexto da atenção à saúde, portanto sob as diretrizes do 

princípio da integralidade da saúde. O PAISM estabelece ainda que o 

planejamento familiar deva incluir ações para a anticoncepção e 

também atenção aos casos de infertilidade. 

A consagração do direito ao planejamento familiar está 

explicitada no §7 do Art. 226 da Constituição Federal, de 1988. No 

documento, estão estabelecidas as diretrizes a serem obedecidas pelo 

legislador ordinário, que não deve vincular direito e acesso aos serviços 

de planejamento familiar às políticas de controle demográfico. Entre 

essas diretrizes figuram claramente, a liberdade de decisão do casal e a 

responsabilidade do Estado em prover recursos educacionais e 

científicos para o exercício desse direito. A regulamentação do direito 

constitucional se deu pela Lei n 9263, de 12 de janeiro de 1996 

representando um avanço na implementação do PAISM pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Ao recomendar o conjunto dos métodos anticoncepcionais 

disponíveis - naturais ou comportamentais; de barreira; hormonais; DIUs 

e laqueadura, o Ministério da Saúde reafirma a autonomia e a 

liberdade da escolha para as usuárias do planejamento familiar do SUS: 
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"Planejamento familiar é o direito que toda pessoa tem à 

informação, à assistência especializada e ao acesso aos 

recursos que permitam optar livre e conscientemente por ter ou 

não ter filhos. O número, o espaçamento entre eles e a escolha 

do método anticoncepcional mais adequado são opções que 

toda mulher deve ter o direito de escolher de forma livre e por 

meio da informação, sem discriminação, coerção ou 

violência.” (Ministério da Saúde; 1999). 

Pode se afirmar que a autonomia tem diversos significados, 

relacionados à autodeterminação, direito à liberdade, privacidade, 

escolha individual, livre vontade. Essencialmente, autonomia é a 

capacidade de pensar, decidir e agir, com base no livre pensamento e 

decisão independente. No entanto, a vontade e a capacidade não 

são suficientes para o pleno exercício da autonomia. A informação é o 

pressuposto inarredável para a escolha que o indivíduo realiza, no 

contexto de uma sociedade equilibrada. No caso do planejamento 

familiar, o exercício da autonomia depende também da oferta de 

alternativas contraceptivas, traduzidos na existência e disponibilidade 

dos métodos contraceptivos nos serviços de saúde. 

Texto retirado de: 

COSTA, Ana Maria; GUILHEM, Dirce; SILVER, Lynn Dee. Planejamento 

familiar: a autonomia das mulheres sob questão. Rev. Bras. Saude Mater. 

Infant.,  Recife,  v. 6,  n. 1, Mar.  2006 .   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

38292006000100009&lng=en&nrm=iso 

 

EQUIPE III 

3ª Situação problema : Carinho ou carícia? 

Jacinta, uma mulher de 28 anos de idade está em uma 

unidade hospitalar acompanhando Marta, mulher de 25 anos que foi 

submetida a uma laparotomia exploradora devido a uma lesão por 

arma branca resultante de um assalto. Marta sente muitas dores e é 

muito dependente dos cuidados de enfermagem devido à mobilidade 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-38292006000100009&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-38292006000100009&lng=en&nrm=iso
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diminuída. Jacinta e Marta são namoradas e convivem em um lar há 

dois anos. Devido o distanciamento da família Jacinta fica todo o 

tempo com Marta no hospital. Durante o período não está indo ao 

trabalho e vê a necessidade de receber um atestado médico de 

acompanhante para justificar suas faltas. Durante a realização de um 

curativo, Jacinta pergunta à técnica de enfermagem sobre a 

possibilidade de conseguir o tal atestado, a profissional responde: 

- Olhe eu acho muito difícil o Dr. Tadeu lhe dar esse atestado, 

até porque nós temos recebido algumas reclamações sobre vocês. 

- Reclamações?! Como assim?!  

- Alguns pacientes acham que você não deveria permanecer 

no local por se sentirem constrangidos com as carícias de vocês.  

- Mas que carícias? Quer dizer que eu não posso fazer um 

carinho na mão ou no rosto da minha namorada? Isso é ridículo, eu sou 

a única pessoa que pode acompanhar a Marta, sou a família dela 

agora. 

Inconformada, Jacinta resolve procurar a ouvidoria do 

hospital para relatar o seu caso e falar também sobre a discriminação 

que vem sofrendo, pois percebeu que em alguns procedimentos 

realizados pela enfermagem, como o banho no leito, não tem recebido 

ajuda dos profissionais, enquanto com outras pacientes em estado 

semelhante, o banho é realizado pela equipe de enfermagem. 

 

Texto para leitura 

 

EQUIPE II 

Que Direito à Saúde para a População GLBT? Considerando Direitos 

Humanos, Sexuais e Reprodutivos em Busca da Integralidade e da 

Equidade 
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A proposição de políticas de saúde para grupos específicos gera 

polêmica por ser, a princípio, antagônica à universalidade preconizada 

constitucionalmente aos direitos sociais, dentre os quais o direito à 

saúde. O Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei Federal Nº. 8.080/90 

(Brasil, 1990), tem como princípios a universalidade do acesso e a 

integralidade da atenção. 

A saúde, enquanto direito de todos e dever do Estado, é, no 

entanto, um ideal, sendo a realidade brasileira atravessada por 

iniquidades que devem ser combatidas com ações que proponham 

reverter quadros de exclusão e da violação de direitos humanos 

fundamentais, na perspectiva da promoção da equidade para distintos 

grupos sociais. 

Medeiros (1999) discute princípios de justiça nas políticas públicas 

de saúde, tendo como campo de debate a alocação de recursos. Se, 

por um lado, a universalidade do direito à saúde como direito de 

cidadania prevê o princípio da igualdade na proposição de políticas 

que alcancem a totalidade dos cidadãos, a focalização de ações e 

políticas específicas é um recurso necessário, muitas vezes, para a 

própria efetivação da universalidade, mediante promoção da 

equidade entre grupos em situação desigual. A proposição de políticas 

específicas, no entanto, sobretudo referentes à problemática que não 

dispõe de um acúmulo reflexivo no próprio âmbito da gestão, encontra 

como fator dificultador, e mesmo impeditivo, a omissão de destinação 

orçamentária específica nos Planos Pluri-Anuais, como é o caso da 

população de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais – GLBT. 

Como enfatizado por Campos (2006), a noção de equidade não 

comparece explicitamente como princípio, seja na Constituição Federal 

seja na legislação relativa ao SUS, mas é afirmado atualmente um 

conceito-chave para problematizar os entraves que inviabilizam ou 

retardam o alcance da universalidade e da integralidade, visando 
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superar desigualdades no acesso e no cuidado que, longe do ideal, 

configuram a realidade do sistema (Costa e Lionço, 2006). 

O objetivo deste artigo é sinalizar como fundamento para uma 

política de saúde para a população GLBT a necessidade da promoção 

da equidade, mediante a reflexão e reconhecimento da condição de 

vulnerabilidade em que se encontra essa população em relação aos 

direitos humanos, bem como ao que mais recentemente vem sendo 

especificado, no campo mais abran gente dos direitos humanos, como 

direitos sexuais e reprodutivos. 

A necessidade de uma política de saúde para essa população 

já fora evidenciada e formalizada em 2004, quando da elaboração e 

apresentação, com ampla participação da sociedade civil, do Brasil 

sem Homofobia – Programa de Combate à Violência e à Discriminação 

contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual - Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação – (Brasil, 2004a). Esse programa 

do Governo Federal situa no âmago das políticas públicas para a 

população em questão o combate ao preconceito e às intolerâncias, 

que têm como consequência iniquidades e falta de garantia de direitos 

fundamentais a Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Ainda 

ao que concerne ao setor saúde, instituiu-se em 2004 o Comitê Técnico 

Saúde da População GLTB no âmbito do Ministério da Saúde, através 

da Portaria 2.227/GM - D.O.U. 14/11/2004 (Brasil, 2004b). A principal 

atribuição desse comitê é justamente sistematizar proposta de política 

nacional da saúde da população GLBT, com vista a garantir a 

equidade na atenção à saúde também para esses segmentos 

populacionais. 

Tomando como parâmetro a perspectiva ampliada da saúde, 

tal como preconizada como direito de cidadania pela Constituição de 

1988, a atenção à saúde da população GLBT não deve ser considerada 

apenas do ponto de vista da epidemiologia. Sobretudo, diante da 

escassez dos dados de pesquisas em saúde dessa população, devem 
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ser consideradas as condições e representações sociais associadas à 

população GLBT, compreendendo que os agravos à saúde desses 

segmentos populacionais estão, em grande parte, determinados 

socialmente. 

Com isso queremos enfatizar que as necessidades em saúde, 

bem como os desafios que se colocam para a qualificação da 

atenção a essa população, dizem respeito não necessariamente a 

características intrínsecas a gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transexuais, mas tão somente às consequências das representações e 

significações que recaem sobre suas práticas sexuais e modos de vida, 

enquanto desviantes em relação a um suposto padrão de normalidade 

ou ‘saúde’ implicado na heteronormatividade moralmente vigente. Esta 

consideração inicial é importante para explicitarmos que recusamos a 

associação das práticas sexuais não-heterossexuais, bem como das 

expressões subjetivas relativas à sexualidade, com concepções 

patologizantes como forma de justificar sua atenção no campo da 

saúde. Igualmente, gostaríamos de afirmar o estigma e a patologização 

como determinantes das condições de sofrimento e de agravos à 

saúde de GLBT. 

 

Pela Equidade e Integralidade na Saúde da População GLBT: 

considerando avanços e sinalizando desafios 

Fundamental ao avanço da consolidação do direito à saúde 

integral para GLBT é o enfrentamento das condições em que seus 

direitos humanos são violados ou negligenciados. O direito à saúde 

integral para essa população requer o redimensionamento dos direitos 

sexuais e reprodutivos, demandando a desnaturalização da 

sexualidade e de suas formas de manifestação, bem como a recusa à 

medicalização da sexualidade, que tende a normatizar as expressões 

da sexualidade humana segundo a lógica heteronormativa e da 

linearidade na determinação do sexo sobre o gênero. Isso implica 
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considerar outros discursos sobre a sexualidade humana como legítimos, 

inclusive como ferramenta crítica ao saber/poder médico que tende a 

patologizar e medicalizar as diferenças que denunciam a não 

naturalidade, no humano, dos processos constitutivos e das práticas 

sociais e relacionais vinculadas à sexualidade. 

Atentar às possibilidades plurais de constituições humanas em 

termos psíquicos e relacionais, resguardando aos sujeitos humanos o 

direito à autonomia, ao livre desenvolvimento da personalidade, à 

privacidade e à dignidade, implica conceber a homossexualidade 

como uma possibilidade humana legítima, assim como a 

heterossexualidade, e não como desvio de um padrão de normalidade. 

O reconhecimento de que a reprodução da espécie deixa de ser o 

motivo e o fundamento da relação sexual, concebida finalmente como 

prática humana imersa na lógica do prazer e da cultura, é fundamental 

para que se possam democratizar os direitos sexuais e reprodutivos. 

Ainda, implica em reconhecer a possibilidade de constituições humanas 

que não atestem a linearidade da determinação do sexo biológico 

sobre os destinos da subjetivação, tais como evidenciam mulheres e 

homens transexuais, pela incongruência entre a identidade de gênero e 

o sexo anatômico, e as travestis, pela ostentação da marca da 

duplicidade dos sexos em suas constituições identitárias. 

No Brasil, a retirada da categoria homossexualismo dos 

compêndios nosográficos, bem como a clareza de outros campos do 

saber quanto ao caráter não patológico das práticas homoeróticas, 

acarretou em normatizações específicas por parte de órgãos 

reguladores de categorias de classe da área da saúde. O Conselho 

Federal de Psicologia (1999), através da Resolução Nº 001/99, 

estabelece normas de atuação para psicólogos em relação à questão 

da orientação sexual, enfatizando que devem contribuir com seu 

conhecimento para reflexões críticas sobre os preconceitos e primar 

pelo combate à discriminação e estigma contra aqueles que 
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apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas, não devendo 

esses profissionais exercer quaisquer ações que favoreçam a 

patologização dessas pessoas, sequer adotando ações coercitivas que 

tendam a orientar homossexuais a tratamentos não solicitados. 

Aos psicólogos está vetado, a partir dessa resolução, tratamento 

e cura das homossexualidades. O Conselho Federal de Serviço Social 

(2006), por sua vez, através da Resolução Nº. 489/2006, estabelece 

normas vetando condutas discriminatórias ou preconceituosas, por 

orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo, no exercício 

profissional do assistente social, resguardando ao sujeito o direito à 

singularidade e à diferença subjetiva. Infelizmente os conselhos de 

classe profissionais se omitem em relação à necessidade de 

despatologização dos modos de ser transexuais e travestis, restando a 

esses indivíduos a nosologia médico-psiquiátrica como referencial 

norteador do exercício profissional não apenas de médicos, mas 

também com reverberações sobre a atuação de psicólogos e outros 

profissionais do campo da saúde. 

A garantia do direito à saúde para a população GLBT, 

superando a violação de seus direitos humanos rumo à promoção da 

equidade no sistema de saúde, requer, necessariamente, que se 

avance na perspectiva da democratização dos direitos humanos, 

mediante o reconhecimento das diversas possibilidades de constituição 

humanas e do exercício da sexualidade. 

Nesta perspectiva, o SUS, por meio da Carta dos Direitos dos 

Usuários da Saúde (Portaria Nº 675/GM, D.O.U 31/03/2006) (Brasil, 2006), 

deu um passo à frente ao assegurar o atendimento humanizado e livre 

de preconceito e discriminação por orientação sexual e identidade de 

gênero, inclusive assegurando o uso do nome social para travestis e 

transexuais como estratégia de promoção de acesso ao sistema. 

Ainda se requer a democratização dos direitos sexuais e 

reprodutivos, rompendo com a naturalização vigente na estrita 
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associação desses direitos aos direitos das mulheres, mediante explícito 

questionamento da naturalização da configuração familiar 

heterossexual. 

Cabe mencionar que a principal ferramenta de acesso ao 

sistema de saúde, na Atenção Básica, consiste na estratégia de Saúde 

da Família, demandando ampla conscientização, por parte dos 

agentes comunitários de saúde, das diferentes modalidades de 

constituição de redes familiares distintas do padrão heterossexual. 

Os direitos à privacidade, à autonomia e ao livre 

desenvolvimento da personalidade devem ser preservados, através de 

amplo reconhecimento da diversidade das possibilidades eróticas e 

subjetivas, primando pelo respeito à singularidade dos sujeitos e 

combatendo todas as formas de normatização que impliquem em 

processos de exclusão e de discriminação das pessoas. 

A universalidade do direito à saúde requer que se proponham 

estratégias de acolhimento e atenção específicas, de acordo com as 

particularidades dos sujeitos que buscam os serviços de saúde. Implica 

a compreensão de que a orientação sexual e a identidade de gênero 

são determinantes que estão articulados a outros condicionantes, tais 

como classe social, idade, cor e etnia. Implica também incluir discussões 

sobre orientação sexual e identidade de gênero nos currículos de 

formação dos profissionais da saúde, bem como atualização mediante 

processos de educação permanentes. Há de se avançar na 

problematização da naturalização das relações sexuais e das 

manifestações das sexualidades e subjetividades para que a 

construção do SUS efetivamente viabilize, para a população GLBT, seus 

direitos de cidadania concernentes ao campo da saúde integral. 

A necessidade da consolidação de uma cultura democrática 

pelo direito à saúde integral, envolvendo a complexificação e o 

alargamento da compreensão dos direitos sexuais e reprodutivos, 

requer que a discussão sobre saúde para esses segmentos 
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populacionais se construa em estreita interface com o campo jurídico. 

Como exemplo dos desafios concretos que se colocam para além da 

superação do estigma e da homofobia, vale mencionar a 

consideração da orientação sexual e identidade de gênero em normas 

e políticas para as práticas assistidas de reprodução. Também se 

destaca a necessidade da regulamentação da atenção a travestis na 

perspectiva da redução de danos pelo uso indiscriminado de hormônios 

e da aplicação do silicone líquido industrial, demandando a proposição 

de normas que permitam ao profissional não ter suas práticas 

interventivas significadas legalmente como crimes de lesão corporal. 

Cabe ainda notar a necessidade do questionamento crítico do desejo 

pela cirurgia transgenital ser tomado como critério diagnóstico para a 

transexualidade, lembrando que o Projeto de Lei 6.655, de 2006, do ex-

deputado Luciano Zica, aprovado na Câmara dos Deputados e 

atualmente tramitando no Senado como PLC 72/2007, prevê alteração 

no registro civil de transexuais mediante o diagnóstico, não tendo 

necessariamente como condição viabilizadora da alteração do 

assentamento jurídico a realização ou desejo pela cirurgia de 

transgenitalização. 

Esses desafios, contudo, só podem ser enfrentados caso a gestão 

rompa com processos de discriminação institucionalizados. A 

orientação sexual e identidade e gênero já são fatores incluídos em 

variadas políticas e ações estratégicas em saúde, dentre as quais a 

Política de Atenção Integral à Saúde do Jovem e Adolescente, a 

Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a Política Nacional de 

Humanização, a Política de Promoção da Equidade na Saúde da 

População Negra, bem como nos Planos de Enfrentamento à Epidemia 

de HIV/Aids entre Gays, HSH e Travestis e o de Feminização da 

Epidemia, e o projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, para citar 

algumas. Isso reflete que a orientação sexual e a identidade de gênero, 

mais do que demandar uma política específica, devem ser pauta para 
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diversas políticas enquanto determinantes associados a outros 

determinantes na saúde das pessoas. 

Orientação sexual e identidade de gênero, no entanto, acabam 

por, na maior parte das vezes, figurar como conceitos sem definição, e, 

consequentemente, sem a indicação de encaminhamentos pertinentes 

à especificação da realidade de vida e saúde da população GLBT. É 

nesse sentido que uma política específica se faz necessária: para 

informar e formar conhecimento quanto a estratégias necessárias de 

ação em saúde, diante da especificidade das vivências de GLBT, 

qualificando ações e provocando transversalmente diversas áreas 

técnicas, objetivando a integralidade e a equidade. 

 

Texto retirado de: 

LIONCO, Tatiana. Que direito à saúde para a população GLBT? 

Considerando direitos humanos, sexuais e reprodutivos em busca da 

integralidade e da equidade. Saude soc.,  São Paulo,  v. 17,  n. 2, June  

2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

12902008000200003&lng=en&nrm=iso 

 

5.5.2 PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA: A ARTE ENCENA A VIDA. 

 

 

Leitura Sugerida : 

 

USP, Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. O que devem 

saber os profissionais de saúde para promover os direitos e a saúde das 

mulheres em situações de violência doméstica. Projeto Gênero, 

Violência e Direitos Humanos – Novas Questões para o Campo da 

Saúde. Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde Departamento de 

Medicina Preventiva. Faculdade de Medicina USP. São Paulo, 2003. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902008000200003&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902008000200003&lng=en&nrm=iso
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http://www.mulheres.org.br/violencia/documentos/cartilha_violencia.pdf 

ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. ONU 

Mulheres. UNFPA, Fundo de Populações das Nações Unidas. OMS, 

Organização Mundial de Saúde. UNAIDS, Programa Conjunto das 

Naçoes Unidas sobre HIV/Aids. Direitos da Mulheres: Prevenção à 

violência e ao HIV/AIDS. 2010. Disponível em: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/port

ugues/Publicacoes/2011/Direitos_da_mulher_-_Prevencao_a_violencia_e_ao_HIV-AIDS 

 

 

5.5.3 JURI SIMULADO: O ABORTAMENTO NO BANCO DOS RÉUS 

 

 

Leituras Sugeridas: 

 

SOARES, Gilberta Santos. Profissionais de saúde frente ao aborto legal no 

Brasil: desafios, conflitos e significados. Cad. Saúde Pública,  Rio de 

Janeiro,  2012 .   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2003000800021 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção 

Humanizada ao Abortamento: Norma Técnica / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Área Técnica de Saúde da Mulher. – 2. 

ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_nor

ma_tecnica_2ed.pdf 

 

PORTO, Rozeli Maria; GROSSI, Miriam Pillar. Aborto: uma visão 

humanística. Rev. Estud. Fem.,  Florianópolis,  v. 16,  n. 2, Aug.  2008. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-

026x2008000200031&script=sci_arttext 

http://www.mulheres.org.br/violencia/documentos/cartilha_violencia.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2011/Direitos_da_mulher_-_Prevencao_a_violencia_e_ao_HIV-AIDS
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2011/Direitos_da_mulher_-_Prevencao_a_violencia_e_ao_HIV-AIDS
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2003000800021
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-026x2008000200031&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-026x2008000200031&script=sci_arttext
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BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Direito à Vida, Aborto e Ponderação. 

REJUNED - Revista Jurídica da UNED. Disponível em: 
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5.6 FUNDAMENTOS DA EMBRIOLOGIA HUMANA 

 

 

5.7 ALEITAMENTO MATERNO 

 

5.7.1 JOGO DA VERDADE: MITOS E VERDADES SOBRE ALEITAMENTO 

MATERNO 

 

 

 

5.7.2 TEATRO FÓRUM: PROBLEMAS RELACIONADOS À AMAMENTAÇÃO  

 

 

  

 

CASOS PARA TEATRO FÓRUM: 

 

Caso 1. Mamilos invertidos  

Célia tem 20 anos, é primípara e está no seu segundo dia de 

pós-parto. Não consegue amamentar seu filho, pois tem os mamilos 

invertidos, Rogério, seu marido, reclama com ela toda vez que o bebê 

chora, dizendo que ela não tem jeito para pegar o bebê. Preocupado, 

Rogério pede ajuda à sua mãe (avó do recém-nascido) que vendo a 

aflição de Célia e o forte choro do bebê diz o que deve ser feito... 

http://www.portaldeperiodicos.uned.edu.br/index.php/REJUNED/article/viewFile/472/310
http://www.portaldeperiodicos.uned.edu.br/index.php/REJUNED/article/viewFile/472/310
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Texto 

Mamilos planos ou invertidos 

Mamilos planos ou invertidos podem dificultar o início da 

amamentação, mas não necessariamente a impedem, pois o bebê faz 

o “bico” com a aréola. Para fazer o diagnóstico de mamilos invertidos, 

pressiona-se a aréola entre o polegar e o dedo indicador: se o mamilo 

for invertido, ele se retrai; caso contrário, não é mamilo invertido. Para 

uma mãe com mamilos planos ou invertidos amamentar com sucesso, é 

fundamental que ela receba ajuda logo após o nascimento do bebê, 

que consiste em: 

• Promover a confiança e empoderar a mãe – deve ser transmitido a 

ela que com paciência e perseverança o problema poderá ser 

superado e que com a sucção do bebê os mamilos vão se tornando 

mais propícios à amamentação; 

• Ajudar a mãe a favorecer a pega do bebê – a mãe pode precisar de 

ajuda para fazer com que o bebê abocanhe o mamilo e parte da 

aréola se ele, inicialmente, não conseguir; é muito importante que a 

aréola esteja macia; 

• Tentar diferentes posições para ver em qual delas a mãe e o bebê 

adaptam-se melhor; 

• Mostrar à mãe manobras que podem ajudar a aumentar o mamilo 

antes das mamadas, como simples estímulo (toque) do mamilo, 

compressas frias nos mamilos e sucção com bomba manual ou seringa 

de 10ml ou 20ml adaptada (cortada para eliminar a saída estreita e 

com o êmbolo inserido na extremidade cortada). Recomenda-se essa 

técnica antes das mamadas e nos intervalos se assim a mãe o desejar. 

O mamilo deve ser mantido em sucção por 30 a 60 segundos, ou 

menos, se houver desconforto. A sucção não deve ser muito vigorosa 

para não causar dor ou mesmo machucar os mamilos. Orientar as mães 

a ordenhar o seu leite enquanto o bebê não sugar efetivamente – isso 
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ajuda a manter a produção do leite e deixa as mamas macias, 

facilitando a pega; o leite ordenhado deve ser oferecido ao bebê, de 

preferência, em copinho. 

 

Caso 2. Ingurgitamento mamário 

Janete de 32 anos de idade, seu filho nasceu há quatro dias, 

está em aleitamento exclusivo ofertando o peito cinco vezes ao dia. 

Percebeu seus seios mais doloridos e com volume aumentado, 

apresentou também sensação de febre e muito calor nos seios e no dia 

seguinte a dor aumentou tanto que a mesma decidiu parar o 

aleitamento. Sua vizinha percebe aquela situação e decide ajudar 

Janete... 

Texto 

 

Ingurgitamento mamário 

No ingurgitamento mamário, há três componentes básicos: (1) 

congestão/aumento da vascularização da mama; (2) retenção de leite 

nos alvéolos; e (3) edema decorrente da congestão e obstrução da 

drenagem do sistema linfático. Como resultado, há a compressão dos 

ductos lactíferos, o que difi culta ou impede a saída do leite dos 

alvéolos. Não havendo alívio, a produção do leite pode ser 

interrompida, com posterior reabsorção do leite represado. O leite 

acumulado na mama sob pressão torna-se mais viscoso; daí a origem 

do termo “leite empedrado”. 

É importante diferenciar o ingurgitamento fisiológico, que é normal, do 

patológico. O primeiro é discreto e representa um sinal positivo de que o 

leite está “descendo”, não sendo necessária qualquer intervenção. Já 

no ingurgitamento patológico, a mama fica excessivamente distendida, 

o que causa grande desconforto, às vezes acompanhado de febre e 

mal-estar. Pode haver áreas difusas avermelhadas, edemaciadas e 

brilhantes. Os mamilos ficam achatados, dificultando a pega do bebê, 
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e o leite muitas vezes não flui com facilidade. O ingurgitamento 

patológico ocorre com mais frequência entre as primíparas, 

aproximadamente três a cinco dias após o parto. Leite em abundância, 

início tardio da amamentação, mamadas infrequentes, restrição da 

duração e frequência das mamadas e sucção ineficaz do bebê 

favorecem o aparecimento do ingurgitamento. Portanto, 

amamentação em livre demanda, iniciada o mais cedo possível, 

preferencialmente logo após o parto, e com técnica correta, e o não 

uso de complementos (água, chás e outros leites) são medidas eficazes 

na prevenção do ingurgitamento. 

Manejo 

Se o ingurgitamento mamário patológico não pode ser evitado, 

recomendam-se as seguintes medidas: 

• Ordenha manual da aréola, se ela estiver tensa, antes da mamada, 

para que ela fique macia, facilitando, assim, a pega adequada do 

bebê; 

• Mamadas frequentes, sem horários preestabelecidos (livre demanda); 

• Massagens delicadas das mamas, com movimentos circulares, 

particularmente nas regiões mais afetadas pelo ingurgitamento; elas 

fluidificam o leite viscoso acumulado, facilitando a retirada do leite, e 

são importantes estímulos do reflexo de ejeção do leite, pois promovem 

a síntese de ocitocina; 

• Uso de analgésicos sistêmicos/antiinflamatórios. Ibuprofeno é 

considerado o mais efetivo, auxiliando também na redução da 

inflamação e do edema. Paracetamol ou Dipirona podem ser usados 

como alternativas; 

• Suporte para as mamas, com o uso ininterrupto de sutiã com alças 

largas e firmes, para aliviar a dor e manter os ductos em posição 

anatômica; 

• Compressas frias (ou gelo envolto em tecido), em intervalos regulares 

após ou nos intervalos das mamadas; em situações de maior gravidade, 
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podem ser feitas de duas em duas horas. Importante: o tempo de 

aplicação das compressas frias não deve ultrapassar 20 minutos devido 

ao efeito rebote, ou seja, um aumento de fluxo sanguíneo para 

compensar a redução da temperatura local. As compressas frias 

provocam vasoconstrição temporária pela hipotermia, o que leva à 

redução do fluxo sanguíneo, com consequente redução do edema, 

aumento da drenagem linfática e menor produção do leite, devida à 

redução da oferta de substratos necessários à produção do leite; 

• Se o bebê não sugar, a mama deve ser ordenhada manualmente ou 

com bomba de sucção. O esvaziamento da mama é essencial para 

dar alívio à mãe, diminuir a pressão dentro dos alvéolos, aumentar a 

drenagem da linfa e do edema e não comprometer a produção do 

leite, além de prevenir a ocorrência de mastite. 

 

Caso 3. Dor nos mamilos/mamilos machucados 

Bruna é uma adolescente de 17 anos de idade e mãe de Letícia, 

uma recém-nascida de uma semana de vida. Bruna estava 

amamentando Letícia, mas parou há um dia, pois seu mamilo 

apresentou sangramento e estava doendo muito durante as mamadas. 

Bruna tem uma amiga de 20 anos de idade chamada Carol, que já 

teve filho e também apresentou o mesmo problema. Carol visitou Bruna 

e tentou ajudar a amiga dando alguns conselhos que recebeu da 

enfermeira que atende na unidade de saúde de seu bairro. A mãe de 

Bruna não concorda com o que Carol diz e interrompe a conversa 

dizendo o que aprendeu com sua mãe... 

 

Texto 

 

Dor nos mamilos/mamilos machucados 

É comum a mulher sentir dor discreta ou mesmo moderada nos mamilos 

no começo das mamadas, devido à forte sucção deles e da aréola. 
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Essa dor pode ser considerada normal e não deve persistir além da 

primeira semana. No entanto, ter os mamilos muito doloridos e 

machucados, apesar de muito comuns, não é normal e requer 

intervenção. 

A causa mais comum de dor para amamentar se deve a lesões nos 

mamilos por posicionamento e pega inadequados. Outras causas 

incluem mamilos curtos, planos ou invertidos, disfunções orais na 

criança, freio de língua excessivamente curto, sucção não nutritiva 

prolongada, uso impróprio de bombas de extração de leite, não 

interrupção adequada da sucção da criança quando for necessário 

retirá-la do peito, uso de cremes e óleos que causam reações alérgicas 

nos mamilos, uso de protetores de mamilo (intermediários) e exposição 

prolongada a forros úmidos. O mito de que mulheres de pele clara são 

mais vulneráveis a lesões mamilares que mulheres com pele escura 

nunca se confirmou. 

Trauma mamilar, traduzido por eritema, edema, fissuras, bolhas, 

“marcas” brancas, amarelas ou escuras, hematomas ou equimoses, é 

uma importante causa de desmame e, por isso, a sua prevenção é 

muito importante, o que pode ser conseguido com as seguintes 

medidas: 

• Amamentação com técnica adequada (posicionamento e pega 

adequados); 

• Cuidados para que os mamilos se mantenham secos, expondo-os ao 

ar livre ou à luz solar e trocas frequentes dos forros utilizados quando há 

vazamento de leite; 

• Não uso de produtos que retiram a proteção natural do mamilo, 

como sabões, álcool ou qualquer produto secante; 

• Amamentação em livre demanda – a criança que é colocada no 

peito assim que dá os primeiros sinais de que quer mamar vai ao peito 

com menos fome, com menos chance de sugar com força excessiva; 

• Evitar ingurgitamento mamário; 



CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO DISCIPLINA 12 

 

Enfermagem - Cuidados de Enfermagem à Mulher Adolescente, Adulta e Idosa 

114 

 

• Ordenha manual da aréola antes da mamada se ela estiver 

ingurgitada, o que aumenta a sua flexibilidade, permitindo uma pega 

adequada; 

• Introdução do dedo indicador ou mínimo pela comissura labial 

(canto) da boca do bebê, se for preciso interromper a mamada, de 

maneira que a sucção seja interrompida antes de a criança ser retirada 

do seio; 

• Não uso de protetores (intermediários) de mamilo, pois eles, além de 

não serem eficazes, podem ser a causa do trauma mamilar. 

Manejo 

As lesões mamilares são muito dolorosas e, com frequência, são a porta 

de entrada para bactérias. Por isso, além de corrigir o problema que 

está causando a dor mamilar (na maioria das vezes a má pega), faz-se 

necessário intervir para aliviar a dor e promover a cicatrização das 

lesões o mais rápido possível. 

Em primeiro lugar, podem-se sugerir as seguintes medidas de conforto, 

que visam a minimizar o estímulo aos receptores da dor localizados na 

derme do mamilo e da aréola: 

• Início da mamada pela mama menos afetada; 

• Ordenha de um pouco de leite antes da mamada, o suficiente para 

desencadear o reflexo de ejeção de leite, evitando dessa maneira que 

a criança tenha que sugar muito forte no início da mamada para 

desencadear o reflexo; 

• Uso de diferentes posições para amamentar, reduzindo a pressão nos 

pontos dolorosos ou áreas machucadas; 

• Uso de “conchas protetoras” (alternativamente pode-se utilizar um 

coador de plástico pequeno, sem o cabo) entre as mamadas, 

eliminando o contato da área machucada com a roupa. Esse artifício, 

no entanto, favorece a drenagem espontânea de leite, o que torna o 

tecido aréolo-mamilar mais vulnerável a macerações. Por isso, essa 
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recomendação deve ser avaliada em cada caso, pesando-se os riscos 

e os benefícios; 

• Analgésicos sistêmicos por via oral se houver dor importante. 

É importante ressaltar que limitar a duração das mamadas não tem 

efeito na prevenção ou tratamento do trauma mamilar.  

Têm sido utilizados dois tipos de tratamento para acelerar a cicatrização 

das lesões mamilares: tratamento seco e tratamento úmido. O 

tratamento seco (banho de luz, banho de sol, secador de cabelo), 

bastante popular nas últimas décadas, não tem sido mais 

recomendado porque acredita-se que a cicatrização de feridas é mais 

eficiente se as camadas internas da epiderme (expostas pela lesão) se 

mantiverem úmidas. Por isso, atualmente tem-se recomendado o 

tratamento úmido das lesões mamilares, com o objetivo de formar uma 

camada protetora que evite a desidratação das camadas mais 

profundas da epiderme. Para isso, pode-se recomendar o uso do 

próprio leite materno ordenhado nas fissuras. É preciso ter cautela ao 

recomendar cremes, óleos e loções, pois eles podem causar alergias e, 

eventualmente, causar obstrução de poros lactíferos. 

Existem muitas práticas de uso popular que visam a aliviar o sofrimento 

materno causado por machucadura de mamilos, como o uso de chá e 

casca de banana ou mamão, entre outras. Essas práticas devem ser 

evitadas até que haja estudos indicando a sua eficácia e inocuidade. A 

casca de banana, por exemplo, pode causar reação alérgica e ser 

fonte de contaminação. 

 

 

5.8 ASPECTOS FISIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS, SOCIAIS E PATOLÓGICOS 

DO ENVELHECIMENTO DA MULHER. 

 

 

5.8.1 ASPECTOS FISIOLÓGICOS DO ENVELHECIMENTO FEMININO 
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 Sugestão de aspectos fisiológicos e patológicos para atividade 

 

Fisiológicos: 

I. Diminuição da produção hormonal nas mulheres. 

II. Diminuição dos pelos pubianos. 

III. Alterações na vagina (mais curta, menos elástica, menos 

lubrificada) 

IV. Relação sexual mais dolorosa (mulheres) 

V. Diminuição do número de horas de sono. 

VI. Diminuição do tamanho e peso dos rins. 

VII. Diminuição do volume e peso do fígado. 

VIII. Diminuição da motilidade intestinal. 

IX. Espessamento e calcificação das válvulas cardíacas. 

X. Diminuição da força de contração cardíaca. 

XI. Diminuição do débito cardíaco. 

XII. Diminuição da função pulmonar em geral tornando os pulmões 

mais vulneráveis. 

XIII. Diminuição da eficiência da tosse. 

XIV. Enfraquecimento dos músculos do diafragma e intercostais. 

XV. Diminuição da capacidade inspiratória. 

XVI. Diminuição da massa óssea (osteopenia). 

XVII. Diminuição da massa muscular. 

XVIII. Diminuição da força, tônus e velocidade de contração muscular. 

XIX. Aumento do tamanho do nariz. 

XX. Diminuição da capacidade olfativa. 

XXI. Boca mais seca. 

XXII. Diminuição do paladar. 

XXIII. Diminuição da superfície da gengiva. 

XXIV. Tímpano torna-se mais espesso. 

XXV. Degeneração do ouvido interno e do nervo auditivo. 
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XXVI. Olhos mais fundos. 

XXVII. Diminuição da elasticidade do cristalino e diminuição da 

acomodação visual. 

XXVIII. Surgimento do arco senil nos olhos (acumulação de lipídios). 

XXIX. Diminuição da elasticidade da pele. 

XXX. Hipertrofia das células de pigmentação cutânea. 

XXXI. Pele mais ressecada (diminuição das glândulas sudoríparas). 

  

Patológicos: 

I. Aumento da Pressão Arterial. 

II. Diabetes. 

III. Osteoporose. 

IV. Doença de Alzheimer. 

V. Cegueira. 

VI. Edema de MMII. 

 

TEXTO PARA LEITURA COLETIVA 

 

TEXTO 01  

Texto retirado de: 

PELEGRINO, Paulo Sergio. Perspectiva biopsicológica do 

envelhecimento / Paulo Sergio Pelegrino, Maria das Graças Sobreira 

Leal ; [coordenação geral Áurea Eleotério Soares Barroso]. -- São Paulo : 

Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social : Fundação 

Padre Anchieta, 2009. Disponível em: 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/bibliote

ca/publicacoes/volume5_Perspectiva_biopsicologica_do_envelhecimento.pdf  

 

O PROCESSO DO ENVELHECIMENTO 

 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/biblioteca/publicacoes/volume5_Perspectiva_biopsicologica_do_envelhecimento.pdf
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/biblioteca/publicacoes/volume5_Perspectiva_biopsicologica_do_envelhecimento.pdf
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O envelhecimento é um processo contínuo, individual, universal 

e irreversível. Assim como a infância, a adolescência e a maturidade, é 

marcado por mudanças biopsicossociais específicas, associadas à 

passagem do tempo, que se manifestam em graus e momentos 

diversos, o que lhe dá uma característica heterogênea, dinâmica e de 

grande variabilidade tanto inter como intraindividual. Contudo, o 

envelhecimento não deve ser entendido como sinônimo de perdas, já 

que algumas funções ou capacidades podem melhorar.  

À medida que envelhecem, as pessoas tendem a distinguir-se 

ainda mais umas das outras, em decorrência do estilo de vida ao longo 

dos ciclos vitais, dos cuidados com a saúde e de fatores biológicos 

(genéticos e hereditários), entre outros aspectos. Também os sistemas 

orgânicos, em uma mesma pessoa, envelhecem em ritmos diversos, e o 

envelhecimento percebido em 

determinado órgão ou sistema não 

implica, necessariamente, modificação 

nos demais. 

O envelhecimento é 

considerado normal (senescência) 

quando ocorre uma série de alterações inevitáveis no funcionamento 

do organismo relacionadas à idade, como o aparecimento de rugas na 

pele, mudanças na coloração dos cabelos e menor resistência física. 

Deve ser diferenciado do envelhecimento patológico ou doentio 

(senilidade), que se refere às consequências de certas doenças – por 

exemplo, catarata, mal de Alzheimer e osteoporose. 

Independentemente da presença ou ausência de doenças, a 

promoção da saúde (física e psicológica) tem papel fundamental para 

que o envelhecimento seja desejável, satisfatório e gratificante. A 

prática adequada de exercícios físicos, o treino e o uso das 

capacidades cognitivas produzem efeitos positivos para a melhora da 
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autoestima e para a manutenção de hábitos de vida saudáveis, 

evitando a dependência e o isolamento. 

 

Mudanças fisiológicas no envelhecimento 

Algumas alterações fisiológicas são comuns a todas as pessoas 

que envelhecem, porém seu início e sua intensidade variam. Verificadas 

tanto na aparência física como nos diferentes sistemas orgânicos, não 

comprometem a qualidade de vida se forem percebidas como 

situações próprias desse período vital, mas requerem a adoção de 

novas atitudes e adaptações.  

O resultado negativo de tais mudanças advém 

fundamentalmente do fato de o indivíduo comparar a situação ou 

aparência atual com a que teve quando mais jovem. Pode estar 

relacionado à autoestima, à autoimagem e, enfim, aos conceitos 

próprios de cada pessoa, distanciando-a, por vezes, de uma realidade 

idealizada, fruto do despreparo para o envelhecimento. 

Dentre as alterações fisiológicas não caracterizadas como 

doentias ou patológicas destacam-se: 

• Composição corpórea – A água representa 70% da 

constituição corpórea da criança e 60% da do adulto jovem; no idoso, 

cai para 50%, em decorrência da redução da massa celular, fato que 

deixa as pessoas mais velhas mais predispostas à desidratação. O 

componente gorduroso tende a aumentar e a apresentar distribuição 

mais centrípeta na região do abdômen e vísceras. O conteúdo mineral 

dos ossos também se apresenta reduzido no idoso em relação ao 

adulto jovem.  

• Estatura – A estatura 

mantém-se até os 40 anos. A 

partir dessa idade, reduz cerca 

de um centímetro por década, 

acentuando-se após os 70 anos. 
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• Alterações morfológicas – Com o envelhecimento, a forma de 

diversas estruturas do organismo se altera, entre elas o aumento da 

circunferência do crânio e a amplitude do nariz e dos pavilhões 

auditivos, originando a conformação facial típica do idoso, assim como 

variações no diâmetro do tórax e do abdômen e na circunferência dos 

membros. 

• Função cardíaca – A constituição celular do coração e dos 

vasos sanguíneos muda, com diminuição do número de células 

musculares e alterações nos componentes bioquímicos, deixando-os 

mais rígidos, com menor elasticidade, o que acarreta menor rendimento 

da função cardíaca. Mudanças no sistema de condução elétrica 

resultam em menor frequência dos batimentos cardíacos. 

• Função pulmonar – A função pulmonar é afetada por 

alterações no controle da respiração no sistema nervoso central, por 

mudanças na conformidade da caixa torácica, pela diminuição da 

elasticidade do pulmão e pela dilatação dos bronquíolos, que são os 

responsáveis pelas trocas gasosas no sistema respiratório. 

• Função renal – Os rins reduzem de tamanho e de peso, há 

diminuição do número de néfrons, que são as menores unidades 

funcionais dos rins, os vasos e túbulos renais sofrem mudanças, a 

irrigação sanguínea fica diminuída e a filtração e depuração renais 

caem de 35% a 50%, ocasionando alterações na capacidade de 

concentrar e diluir a urina. 

• Função digestiva – Na cavidade oral há diminuição da saliva e 

modificações na motilidade da língua, palato e faringe. A contração 

do esôfago é afetada, podendo prejudicar a progressão dos alimentos. 

As células que recobrem a mucosa do estômago se alteram, observa-se 

menor acidez e o esvaziamento é mais prolongado. Os intestinos 

recebem menor fluxo sanguíneo e apresentam diminuição na 

motilidade e na capacidade de absorção de água e de certos 

nutrientes. 
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• Sistema nervoso – Com o envelhecimento, o peso é reduzido, 

chegando a diminuir cerca de 20% aos 90 anos. Após os 30, há perda 

diária de cerca de 50 a 10 mil neurônios, e essas reduções são mais 

significativas em áreas responsáveis pela regulação do equilíbrio 

(homeostase) do organismo, como temperatura, pressão arterial e 

frequência cardíaca. 

• Sistema endócrino – Observa-se redução na produção de 

vários hormônios, entre eles: hormônio do crescimento; hormônio 

antidiurético, que regula o equilíbrio da água corporal; melatonina, 

responsável pela regulação do sono; hormônios sexuais tanto femininos 

como masculinos, cujas expressões máximas são os fenômenos da 

menopausa na mulher e da andropausa no homem; e hormônios que 

compõem o sistema renina-angiotensina-adosterona, que exerce papel 

muito relevante no controle da pressão arterial. 

As alterações aqui descritas não são capazes de comprometer a 

saúde, exceto em situações de grande estresse e de esforço intenso ou, 

ainda, quando há associação com determinadas doenças nas quais o 

componente doentio pode se somar às mudanças resultantes do 

processo de envelhecimento. 

 

 

TEXTO 02 

 

Texto retirado de: 

JORGE, Márcia de Mendonça. Perdas e ganhos do envelhecimento da 

mulher / Losses and gains in the aging of women.. Psicologia em Revista, 

[S.l.], v. 11, n. 17, p. 43-61, out. 2008. ISSN 1678-9563. Disponível em: 

http://www.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI200512201539

51.pdf 

 

 

http://www.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20051220153951.pdf
http://www.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20051220153951.pdf
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AMBIVALÊNCIAS DO ENVELHECIMENTO 

 

O processo de envelhecimento faz emergir sentimentos bastante 

ambivalentes em cada sujeito. Muitas das mulheres entrevistadas 

consideraram que há mudanças físicas marcantes, sentidas como 

perdas, principalmente da energia física e da capacidade locomotora 

própria da juventude. No entanto, argumentaram que também há 

ganhos. Daí a ambivalência da vivência do envelhecimento, ora visto 

como algo positivo, ora como algo negativo. Na maioria das vezes, as 

mudanças são sentidas como perdas. A perda da energia física é muito 

citada. Cansaço, fadiga, diminuição da força e falta de 

condicionamento físico são associados ao envelhecimento: 

Depois de ter tirado os hormônios, por conta própria, 

eu sentia ao longo de um tempo, e mais o ano 

passado e o ano atrasado, um certo cansaço, certa 

fadiga, eu chamo de... um pouco de desinteresse, 

depressão, falta de entusiasmo em alguns 

momentos, eu chamo de envelhecimento (E. R., 53 

anos). 

A valoração negativa do envelhecimento, nesse depoimento, 

parece nítida, dada a relação entre os aspectos biológicos e os 

psicológicos. Assim, o envelhecimento é representado como “um certo 

cansaço, certa fadiga” associada a “desinteresse, depressão e falta de 

entusiasmo”. 

Quando essa fase é comparada com etapas anteriores da vida, 

fica ainda mais clara a diferença entre elas, o que permitiu apreender o 

sentido do envelhecimento para as entrevistadas. Muitas delas 

relataram que a vida mudou bastante depois dos cinquenta anos, 

sendo o envelhecimento sentido como uma carga, um peso, com uma 

conotação quase unicamente negativa: 
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(antes) ... tinha vaidade. Gostava de fazer ginástica 

e nadar, musculação e natação. Hoje, não faço 

nada e quando saio, tenho horror de voltar e ter que 

subir o morro. Tem três anos que eu mudei (V. M., 56 

anos). 

A menopausa e a perda de capacidade reprodutiva são outros 

fatores que também contribuem para uma conotação negativa ao 

processo de envelhecimento. Uma entrevistada expressa sua desilusão 

em não poder mais ter filhos: 

Tirei o útero, as trompas e um ovário, não tenho mais 

regras. Outra desilusão é quando a gente pára de 

ficar menstruada. É desilusão, a gente parece que 

está envelhecendo mesmo. Aquilo, a gente não se 

sente mais aquela mulher poderosa... poder ter 

filhos, esse, o poder (M. L. O., 55 anos). 

A feminilidade é, assim, muitas vezes, relacionada à 

maternidade. Vemos que, para M. L. O., o poder da mulher é poder ter 

filhos, e isso poderia ser traduzido da seguinte maneira: ser mulher é ser 

mãe. Se não se pode mais ser mãe, onde se encontra a mulher? Qual o 

seu poder? Qual o seu sentido em ser? Talvez seja isso o que outra 

entrevistada, E. R., queira nos transmitir quando, brincando, nos diz: 

“Tiraram meus recheios!”. E tudo isso é associado ao envelhecimento, 

daí a sua representação negativa. 

Por outro lado, as perdas físicas e corporais são contrapostas a 

ganhos cognitivos e psicológicos. Algumas mulheres valorizaram 

claramente a aquisição de conhecimentos como possibilidade viável 

para compensar outras perdas e sofrimentos que não podem ser 

evitados. Nesse caso, os ganhos advindos da experiência de vida são 

parte dos elementos que contribuem para que o envelhecimento seja 

sentido simultaneamente como bom e ruim, já que as diversas perdas 
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levam as entrevistadas a considerá-lo negativamente. A conotação é 

nitidamente ambivalente: 

A cabeça... pode ser que quando a gente tenha 

mais idade, pode ser que dê esclerose, como a 

gente vê com as pessoas mais idosas. Mas com 40, 

50 e 60 anos, você está sempre ganhando. É mais 

uma troca, você vai vivendo, o tempo vai passando, 

você vai adquirindo mais conhecimento, vai 

aprendendo mais. E o que você ganha na cabeça 

vai perdendo no corpo. Se a gente tivesse 15 anos 

com a cabeça que a gente tem hoje, seria 

maravilhoso! (E. M. F., 52 anos). 

 

Leitura complementar sugerida: 

BRASIL. Instituto para o Desenvolvimento da Saúde. Universidade de São 

Paulo.  Ministério da Saúde. Manual de Enfermagem. Pág. 185 – 196. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2001.Disponível em: 

http://www.ee.usp.br/doc/manual_de_enfermagem.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa 

idosa / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica.  – Brasília : Ministério da Saúde, 2007. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad19.pdf  

 

 

 

5.8.2 ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO FEMININO 

 

 

TEXTO 01. 

Texto retirado de: 

http://www.ee.usp.br/doc/manual_de_enfermagem.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad19.pdf
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CARVALHO, Isalena Santos; COELHO, Vera Lúcia Decnop. Mulheres na 

maturidade e queixa depressiva: compartilhando histórias, revendo 

desafios. PsicoUSF,  Itatiba,  v. 11,  n. 1, jun.  2006 .   Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/pusf/v11n1/v11n1a13.pdf  

 

EVENTOS PSICOSSOCIAIS ASSOCIADOS À MATURIDADE 

Tradicionalmente, as mulheres sempre desempenharam um 

papel central nas famílias, mas a ideia de que têm uma vida à parte de 

seus papéis como esposa e mãe é algo relativamente recente e ainda 

não amplamente aceito em nossa sociedade. Quando se rebelam 

contra a responsabilidade total pelos vínculos familiares e pela 

conservação das tradições e rituais, podem se sentir culpadas por não 

mais exercerem essas funções. Podem sentir ainda que a solidariedade 

familiar está sucumbindo e que a responsabilidade por isso pertence 

unicamente a elas (Coelho & Diniz, 2005; McGoldrick, 1995). 

Mulheres que nunca trabalharam fora de casa podem se sentir 

defasadas no que se refere às capacidades necessárias para lidar com 

o mundo externo, caso decidam ou necessitem enfrentar o mercado 

de trabalho. No momento em que os filhos não dependem mais delas 

como antes e quando estão começando a ser definidas como "velhas 

demais" (McGoldrick, 1995, p. 50), é que precisam aventurar-se lá fora. A 

organização do trabalho remunerado ainda "não reconhece seus 

esforços de maneira proporcional às suas contribuições. E as mulheres, 

tipicamente, não foram socializadas para esperar ou exigir o 

reconhecimento que merecem" (McGoldrick, 1995, p. 51). Contudo, 

muitas mulheres, após a dificuldade inicial diante do novo contexto, 

adquirem confiança e prazer com sua nova independência. Podem 

descobrir em si competências que até então não puderam desenvolver 

em razão do tempo dedicado aos filhos ou a outras atividades, com a 

valorização de seu potencial. Desse modo, percebe-se que as mulheres 

http://www.scielo.br/pdf/pusf/v11n1/v11n1a13.pdf
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tendem a enfrentar muitos desafios na maturidade. Na literatura 

específica, destacam-se os seguintes eventos: 

a) Cuidado ou perda dos pais - à medida que os pais 

envelhecem, a mulher frequentemente passa a cuidar deles, sobretudo 

quando apresentam enfermidades que limitam a sua autonomia. Muitas 

mulheres entre 55 e 59 anos de idade cuidam, em casa, de um parente 

idoso. Essa tendência foi recentemente confirmada por Coelho e Diniz 

(2005), quando discutem a assistência familiar à pessoa idosa com 

demência. Esposas, filhas e noras permanecem como as principais 

cuidadoras. O cuidado de pais idosos pode trazer conflitos familiares 

para a mulher, fazendo com que se sinta dividida entre sua atual 

família, seus pais e suas necessidades pessoais. 

Como cada vez mais as mulheres ingressam no mercado de 

trabalho, cuidar do parente enfermo pode aumentar suas atribuições 

cotidianas para as quais não encontra suporte familiar (Coelho & Diniz, 

2005). A cobrança para que zele pelos familiares pode levá-la a se 

considerar egoísta por buscar uma auto-realização. A morte dos pais 

também pode ocorrer nesse período, lembrando-a de sua própria 

finitude. 

b) Divórcio ou viuvez - além das próprias mudanças biológicas e 

psicossociais que a mulher experiência, seu parceiro de mesma faixa 

etária provavelmente enfrenta dificuldades similares. Lidar com essas 

mudanças pessoais e, consequentemente conjugais, pode ser penoso, 

em especial para aqueles casais que, ao longo do relacionamento, não 

estabeleceram uma comunicação mais íntima. A mulher que 

desenvolveu uma identidade primariamente baseada na dedicação às 

necessidades do companheiro estará particularmente vulnerável ao 

divórcio durante esta fase. Com o término da relação, ela poderá ter 

seu poder aquisitivo reduzido na partilha dos bens do casal. 

Geralmente, é a mulher que diminui significativamente de renda 

quando o casal se separa (McGoldrick, 1995). Na viuvez, pode apegar-
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se aos filhos e aos netos para suprir a ausência do companheiro. Como 

ocorre no divórcio, seu poder aquisitivo também tende a diminuir. 

c) Trabalho / aposentadoria - quando a mulher não tem renda 

própria, fruto de trabalho remunerado, é comum sentir-se em 

desvantagem por depender do marido e/ou dos filhos e, assim, com 

pouca autoridade nas decisões familiares e pessoais. A mulher que era 

dona-de-casa em tempo integral, ao procurar trabalho, poderá 

igualmente se sentir discriminada por apresentar poucas habilitações. 

Por outro lado, as que trabalhavam fora podem apresentar conflitos no 

momento da aposentadoria, pois esta determina com frequência um 

declínio financeiro, além da perda de identidade profissional. 

d) Crescimento dos filhos: ninho vazio? - Na literatura sobre 

maturidade, é comum a referência à "Síndrome do ninho vazio" para 

caracterizar o processo enfrentado pelas mulheres diante da 

percepção do crescimento dos filhos. Tal expressão precisa ser 

questionada, pois o termo síndrome, enquanto um conjunto de sinais e 

sintomas, remete a uma concepção de doença que não nos auxilia a 

compreender o necessário trabalho de luto que realizam. 

As mulheres que não tinham uma atividade profissional fora do 

contexto familiar podem ser as mais atingidas nesse aspecto. Ao 

reconhecerem que seus filhos estão saindo de casa para seguir seus 

próprios caminhos, elas podem se ver estagnadas no papel familiar 

materno (McGoldrick, 1995). A convivência com filhos adolescentes e 

adultos jovens traz novos desafios. Além disso, a gravidez não esperada 

das filhas ou namoradas dos filhos pode transportar a mulher mais cedo 

do que talvez desejasse ao status de avó. Isto contribui para o aumento 

de suas responsabilidades, principalmente se os netos ficarem sob sua 

guarda ou cuidado. 

Em consequência dessas mudanças, a mulher tende a realizar 

uma revisão de sua vida e do papel que passa a ocupar na dinâmica 

familiar e em suas demais relações interpessoais. Ela poderá se 
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questionar sobre suas escolhas, considerando-as desfavoráveis a si e a 

sua família, depreciando seu valor pessoal. A menopausa, o 

crescimento dos filhos, a sobrecarga em suas responsabilidades quando 

necessita cuidar de seus pais e a aposentadoria são eventos que lhe 

indicam as perdas inevitáveis da maturidade. As perdas refletem a 

proximidade de sua velhice, um tempo que exige outras elaborações 

(Ciornai, 1999; Py, 2004).  

 

 

 

TEXTO 02 

Texto retirado de: 

NERI, Anita Liberalesso. Universidade Estadual de Campinas. 

Envelhecimento e Qualidade de Vida na Mulher. 2° Congresso Paulista 

de Geriatria e Gerontologia. 2001. Disponível em: 

http://portaldoenvelhecimento.org.br/artigos/maio2007/2congresso.pdf  

 

A FEMINIZAÇÃO DA VELHICE: ASPECTOS CONCEITUAIS 

Em psicologia a diferenciação entre os sexos é há muito tempo 

tratada como tópico das áreas do desenvolvimento e da 

personalidade, nas quais configuram-se como temas relativos à 

identidade sexual, à aquisição social de papéis sexuais e à construção 

do self. O conceito de gênero encontrou largo trânsito na literatura 

feminista dos anos 70 e 80, a qual promoveu uma crítica dos processos 

sociais baseados em estereótipos que inferiorizam a mulher e realçam a 

superioridade masculina em domínios socialmente mais valorizados, tais 

como a política, as ciências exatas, a administração e as finanças. 

Para a psicologia social os papéis de gênero são socialmente 

construídos e excedem os marcadores anatômicos e as diferenças 

entre as funções de homens e mulheres. Dizem respeito aos 

desempenhos esperados para homens e mulheres e comportam 

http://portaldoenvelhecimento.org.br/artigos/maio2007/2congresso.pdf
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variações segundo a sociedade e a época histórica. O não-

conformismo às normas sociais que regulam os comportamentos e as 

relações entre homens e mulheres dá origem a sanções que exercem 

poderoso papel regulador das relações entre pessoas e instituições 

sociais. 

Idade, raça e etnia, classe social, e gênero são categorias 

relacionais que configuram diferenças, oposições, conflitos, alianças e 

hierarquias, e que justificam as relações de dominação e poder 

existentes no seio da sociedade. 

Nenhum desses conceitos e posicionamentos críticos transita 

pela gerontologia nacional, campo em que feminização da velhice 

significa apenas aumento do número de mulheres na população idosa. 

Como estudos epidemiológicos mostram que a maior longevidade das 

mulheres idosas significa mais risco do que vantagem, uma vez que ela 

é física e socialmente mais frágil do que os homens, a feminização da 

velhice é vista principalmente como problema médico-social. Os idosos 

de modo geral e as idosas em particular são objeto de um discurso 

ambíguo das instituições sociais e do Estado brasileiro, que ora os 

protege, ora os aponta como causadores dos males que afligem os 

sistemas públicos de saúde e de previdência. 

Pouco se discutem hoje, no Brasil, as implicações sociais da 

disseminação dessas noções, que possivelmente vão ajudar a criar ou a 

acentuar estereótipos segundo os quais as mulheres idosas são pobres, 

pouco educados, doentes, incapazes e economicamente 

dependentes, configurando-se como um peso e um risco social de 

proporções crescentes e incontornáveis. Além de serem danosas para 

os idosos e, a longo prazo, para a sociedade, essas concepções são 

apenas parcialmente verdadeiras. Idosas de todas as classes sociais 

formam hoje um segmento cada vez mais visível e diferenciado, que 

responde de modos os mais variados às várias demandas da sociedade 

e do envelhecimento, num mundo crescentemente globalizado. 
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Segundo Motta (1999) e Debert (1999), os processos de 

diferenciação das maneiras de viver a velhice devem ser analisados por 

critérios combinados de gênero e classe social. Por exemplo: 

 Mulheres de classe baixa e média tendem a afirmar-se pela 

atividade e pela participação em espaços de lazer e convivência 

e tendem a usar esses espaços como símbolos de liberdade, 

muitas vezes ate ultrapassando os limites das convenções sociais. 

As de classe média tendem a ir para as universidades, que lhes 

oferecem a oportunidade de atualizar-se e de aprender sobre o 

mundo e sobre si próprias, num contexto a que sempre sonharam 

pertencer. Em contrapartida os homens de classe média e baixa 

tendem a congregar-se mais em federações e confederações de 

pensionistas e aposentados, para lutar pelos direitos. 

 A indústria da beleza, da saúde e do bem-estar contribui para 

disseminar atitudes fantasiosas a respeito da velhice entre 

mulheres dos segmentos médios urbanos, fazendo apologia da 

velhice como estado de espírito e condição que pode ser 

disfarçada, adiada ou remediada por meio de recursos gerados 

pela ciência e pela medicina. 

 A feminização da velhice também é indicada pelo crescimento 

relativo da taxa de mulheres idosas que são chefes de família e 

que fazem parte da população economicamente ativa. 

 A combinação dos efeitos do envelhecimento populacional, da 

desigualdade social e das mudanças nas práticas sociais relativas 

à convivência entre as gerações aumenta a probabilidade de 

que mulheres idosas de todos os níveis sociais venham a viver 

sozinhas e que venham a ser cuidadoras do cônjuge ou dos 

ascendentes. Se associadas com problemas de saúde ou 

financeiros, essas duas experiências configuram-se como riscos 

adicionais à saúde e ao bem-estar das mulheres. 
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As condições apresentadas desdobram-se num grande número 

de variações que dependem de variáveis intrapessoais e grupais. É 

importante atentar para elas reconhecendo na velhice uma 

experiência social e individual complexa. Caracterizar os vários 

segmentos que se formam a partir da influência combinada de gênero, 

classe social, eventos históricos, indicadores econômicos, saúde física e 

mental, estilo de vida, costumes, valores e demandas psicológicas é um 

desafio que se abre para a pesquisa gerontológica no Brasil.  

 

TEXTO 03 

Texto retirado de: 

GONTIJO, Érica Eugênio Lourenço; INOCENTE, Nancy Julieta; KAMIMURA, 

Quésia Postigo. Políticas Públicas Voltadas ao Idoso no Brasil. XV 

Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e XI Encontro Latino 

Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba,2011. 

Disponível em: 

http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2011/anais/arquivos/0543_1171_01.pdf  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO IDOSO 

Ainda que o envelhecimento da população seja considerado 

como uma vitória social muito importante do ultimo século, é observado 

que ele promove grandes desafios para as políticas públicas. O 

principal é garantir o desenvolvimento social e econômico de forma 

continuada, baseando em valores capazes de garantir um patamar 

mínimo a subsistência da dignidade do ser humano (CAMARANO; 

PASINATO 2004). 

Em 2004 a população brasileira com mais de 60 anos era 8% e no 

ano 2025, estima-se que serão 15% da população. (IBGE, 2001; IBGE, 

2005). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, chama a 

atenção para a continuada diminuição da fecundidade e do aumento 

http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2011/anais/arquivos/0543_1171_01.pdf
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da longevidade da população brasileira, caminhando assim em 

direção a um padrão etário cada vez mais envelhecido (IBGE, 2006). 

Devido a esse fenômeno, em 2050, o Brasil será formado por uma 

sociedade mais envelhecida que a Europa, onde a mudança etária foi 

mais lentamente associada ao desenvolvimento econômico e social e 

mesmo assim foi incapaz de transformá-la numa sociedade justa para 

todos. O Brasil possui uma repartição injusta tanto nos serviços sociais 

quanto de renda, fato põe em cheque a capacidade brasileira em 

lidar com essa nova realidade (WONG; CARVALHO, 2006). 

No âmbito do envelhecimento da população, vários fatores se 

correlacionam. Os de maior importância são os ligados a saúde e a 

previdência social que apresentam maiores desafios para o Estado. 

Segundo as proposições do Banco Mundial, o Brasil está apresentando 

a “crise da velhice”, através do aumento da expectativa de vida, 

provocando grandes pressões no sistema de previdência social 

podendo colocar em perigo não exclusivamente a economia dos 

idosos, mas também o desenvolvimento do próprio país. (SIMÕES, 1997). 

A aposentadoria tem como teorema garantir os direitos de 

inclusão do idoso na sociedade democrática brasileira, porém ela no 

ponto de vista econômico, não admite um atendimento de forma 

satisfatória necessidade de sobrevivência, principalmente dos mais 

pobres que se destacam por ter um envelhecimento, em geral com 

patologias associadas, necessitando de maior procura por recursos 

tanto por parte do Estado e sociedade civil, quanto da família 

(FERNANDEZ; SANTOS, 2007). 

Veras (2003) salienta que em um país como o Brasil, com uma 

grande quantidade de pobres de várias idades, associado a uma 

política de saúde que se assemelha ao caos, e com benefícios da 

previdência pequenos, a assistência social praticamente inativo e com 

um áspero preconceito contra os idosos, é fácil pressupor as 
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dificuldades enfrentadas por estes idosos, principalmente aqueles mais 

pobres, vivenciam. 

Tem-se notado divergências entre as classes políticas quanto à 

aprovação de leis exclusivas da população idosa em países 

desenvolvidos, pois as políticas apropriadas para remediar problemas 

primários de saúde assim como mercado de trabalho e educação, 

ainda não foram vencidas, e já tem manifestado problemas de 

envelhecimento populacional a resolver, como a seguridade social, o 

uso do tempo livre e a saúde (BENEDETTI et al., 2007). 

A inquietação sobre esse assunto tem-se notado nas discussões 

nacionais e internacionais, como Conferência Nacional dos Direitos da 

Pessoa Idosa, a Primeira e a Segunda Assembléia Mundial sobre o 

Envelhecimento, Congresso Mundial sobre o Envelhecimento, as 

inúmeras declarações da Organização Mundial da Saúde (OMS), ONU, 

Sociedade Brasileira de Geriatria Gerontologia, Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças, entre tantos outros. 

Essas organizações têm como objetivo a criação de ações e 

programas de iniciativa da sociedade civil ou governamental, para 

reservar recursos financeiros para ter como resultado um 

envelhecimento com qualidade (BENEDETTI et al., 2007). 

O Brasil apresenta vários avanços principalmente com a 

constituição de 1988, existem outras criações com marcos bastantes 

importantes como, por exemplo, a criação da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) que tinha como propósito garantir os direitos 

sociais dos idosos, promovendo sua autonomia, participação na 

sociedade e sua integração. Criação da Política Nacional do Idoso 

consolidou diferentes conquistas como: Tanto a sociedade como a 

família e o estado devem assegurar os direitos ao idoso quanto à vida, 

direitos de bem-estar, defender a dignidade do idoso, garantia da 

participação na sociedade, direito da cidadania, direito ao alimento; à 

cultura; à educação; ao lazer e esporte; ao trabalho e a 
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profissionalização; à assistência social e a previdência; ao transporte e 

habitação, entre outros. (BRASIL, 1993; BRASIL, 1994; BRASIL, 2003). 

Os direitos sociais dos idosos de forma mais específica foram 

garantidos pelo Estatuto do Idoso, criado pela Lei nº 10.741, de 01 de 

outubro de 2003. Esse estatuto obriga a sociedade a criar melhorias 

para promover a autonomia, integração e participação real dos idosos 

na sociedade, e sugere mudanças necessárias de ações políticas 

(BRASIL, 2003; FERNANDES; SANTOS, 2010). 

No contexto desse Estatuto, os principais direitos do idoso 

encontram-se no artigo 3º, o qual afirma: 

“É obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do poder público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária”. 

 

Na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, a Portaria 

n. 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, sobre o pacto de saúde, e a 

Portaria Nº 2.528 de 19 de outubro de 2006, aprovou a atualização da 

Política Nacional do Idoso. São exemplos de vitórias que continuam 

acontecendo. 

Essa política está direcionada por cinco princípios: 

1. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso 

todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; 

2. O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, 

devendo ser objetivo de conhecimento e informação para todos; 

3. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 
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4. O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 

transformações a serem efetivadas através dessa política; 

5. As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as 

contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser 

observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral na 

aplicação dessa lei. 

 

5.8.3 ASPECTOS PATOLÓGICOS DO ENVELHECIMENTO FEMININO 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!




