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RESUMO 
 

 
A pesquisa teve como objetivo construir e validar um instrumento de coleta de dados 
do casal grávido no âmbito da atenção básica. Considerou-se a hipótese de que o 
nível de concordância a partir de 70% entre as(os) participantes do painel de 
especialistas o validaria. O documento foi construído com base na Teoria das 
Necessidades Humanas de Horta ajustada por Garcia e Cubas. Trata-se de um 
estudo do tipo metodológico desenvolvido em quatro etapas: identificação dos 
indicadores empíricos relativos à gestante por meio de revisão integrativa da 
literatura; avaliação dos indicadores empíricos e sua relação com as necessidades 
humanas por grupo focal; estruturação da segunda versão do instrumento conforme 
a categorização dos indicadores e validação de aparência e conteúdo da terceira 
versão do instrumento por juízes, mediante uso da técnica Delphi. A coleta de dados 
da primeira etapa ocorreu de agosto a outubro de 2014, no periódico Journal of 
Midwifery and Women’s Health e nas bases de dados Scopus, Pubmed, Lilacs, 
Cinahl, Cochrane. As demais etapas foram realizadas entre os meses de novembro 
de 2014 a fevereiro de 2015. Para o grupo focal, contou-se com a participação de 
seis especialistas por meio de dois encontros. Quanto aos juízes, obteve-se uma 
população de 63 enfermeiras(os) e amostra final de 51 distribuídas(os) em 46 
Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de 
Natal/RN, Brasil. A pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o Protocolo número 876.200.  
Para análise dos dados da primeira etapa utilizou-se a estatística descritiva e os 
resultados estão apresentados em forma de tabelas e quadros. Nesta etapa 
identificaram-se 162 indicadores empíricos e, quando relacionados com as 
necessidades humanas, 64 encontravam-se nas necessidades psicobiológicas, 97 
nas psicossociais e um (1) nas psicoespirituais. Com relação à segunda e terceira 
etapas, os dados passaram por um processo de  categorização e análise pelo Índice 
de Validade de Conteúdo. Os indicadores obtiveram um índice de validação de 
100%. Na fase de validação de aparência e conteúdo do instrumento os itens não 
validados foram excluídos e os demais alcançaram índice acima de 70%. Obteve-se 
índice de validade de conteúdo de 99% na segunda versão e de 95,7% na terceira 
versão do instrumento como um todo, sendo, portanto, o instrumento validado. O 
instrumento construído contém dados de identificação da instituição de saúde, da 
gestante, do companheiro, informações acerca das necessidades humanas da 
grávida e itens pertinentes à sistematização da coleta de dados do casal grávido 
durante o pré-natal. Com a conclusão do estudo, a(o) enfermeira(o) disporá de um 
instrumento inovador por considerar as necessidades psicobiológicas, psicossociais 
e psicoespirituais da gestante, além de inserir dados de saúde e sociodemográficos 
do companheiro no contexto da gravidez. O documento servirá como ferramenta 
para o ensino e a pesquisa em enfermagem obstétrica. 
 
 
Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica. Gravidez. Cuidados de Enfermagem. 
Coleta de Dados. Estudos de Validação. 
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ABSTRACT 
 

 
The research aimed to construct and validate a data collection instrument of 
pregnant couple as part of primary care. It was considered hypothesis that level of 
agreement from 70% among participants to validate the expert panel. The document 
has been based on the Theory of Human Needs by Horta and adjusted by Garcia 
and Cubas. It is a study of methodological type developed in four stages: 
identification of empirical indicators to pregnant women through an integrative 
literature review; evaluation of empirical indicators and their relation to human needs 
by focus group; structuring of the second version of instrument by categorization of 
indicators and appearance and content validation of the third version of instrument by 
judges, by use of Delphi technique. The collection of data was the first stage in 
months from August to October 2014 in the Journal of Midwifery and Women's 
Health and Scopus, PubMed, Lilacs, CINAHL, Cochrane databases. The remaining 
steps were carried out from November 2014 to February 2015. For the focus group 
was counted with participation of six experts through two meetings. As for the judges, 
it was obtained a population of 63 and final sample of 51 judges divided into 46 basic 
health units of Municipal City Health Natal/RN, Brazil. The study was approved by the 
Research Ethics Committee of Universidade Federal do Rio Grande do Norte, under 
Protocol number 876.200. For data analysis of the first stage it was used descriptive 
statistics and results are presented in tables and charts. At that stage were identified 
162 empirical indicators and, when they were related to human needs, 64 by them 
were on psycobiological, 97 on psychosocial and one (1) on psychospiritual needs. 
Regarding the second and third stages, data were treated by process of categorizing 

and analyzing the Content Validity Index. The indicators obtained a 100% validation 
index. In appearance and content validation phase of instrument non-validated items 
were excluded and other items obtained index above 70%. Furthermore, it obtained 
99% content validity index in the second version and 95.7% in the third version of the 
instrument as a whole and, therefore, validated tool. This instrument contains Health 
Institution, pregnant woman and her partner identification data, information on the 
human needs of the pregnant and items pertaining to systematize the collection of 
pregnant couple data during prenatal care. By the conclusion of the study, nurse 
shall have an instrument to collect the data of pregnant couple in primary care 
innovative by considering psychobiological, psychosocial and psychospiritual 
pregnant needs and insert health and sociodemographic data of pregnant partner in 
the context of pregnancy. Also, the document will serve as a tool for teaching and 
research in obstetrical nursing. 
 
Keywords: Obstetrical Nursing. Pregnancy. Nursing Care. Data Collectiontion. 
Validation Studies. 
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RESUMEN 
 

 
La investigación objetivó construir y validar un instrumento de recolección de datos 
de pares embarazados en la atención primaria. Se consideró la hipótesis de que el 
nivel de acuerdo de 70% entre los(las) participantes validaría el panel de expertos. 
El documento se ha construido sobre la Teoría de las necesidades humanas de 
Horta ajustado por García y Cubas. Estudio de tipo metodológico desarrollado en 
cuatro etapas: identificación de indicadores empíricos a las mujeres embarazadas a 
través de una revisión integradora de la literatura; evaluación de los indicadores 
empíricos y su relación con las necesidades humanas por grupo focal; estructuración 
de la segunda versión del instrumento como la categorización de los indicadores y la 
validación del contenido y apariencia de la tercera versión del instrumento por los 
jueces, mediante el uso de la técnica Delphi. La recolección de datos ocurrió entre 
agosto y octubre de 2014 en el Journal of Midwifery and Women's Health y las bases 
de datos Scopus, PubMed, Lilacs, CINAHL, Cochrane. Los pasos restantes se 
llevaron a cabo entre noviembre de 2014 y febrero de 2015. Para el grupo de 
enfoque se contó con la participación de seis expertos a través de dos reuniones. En 
cuanto a los jueces, se obtuvo una población de 63 y muestra final de 51 
enfermeras(os) divididas(os) en 46 unidades básicas de salud de la Ciudad de 
Natal/RN, Brasil. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de 
la Universidad Federal de Río Grande do Norte, Protocolo 876 200. Para el análisis 
de la primera fase de los datos se utilizó la estadística descriptiva y los resultados se 
presentan en las tablas y cuadros. En esta etapa se identificaron 162 indicadores 
empíricos y, cuando se refieren a las necesidades humanas, 64 eran de las 
necesidades psicobiológicas, 97 sobre psicosocial y una (1) de la psico-espiritual. En 
cuanto a las segunda y tercera etapas, los datos pasaron por un proceso de 
clasificar y analizar el contenido índice de validez. Los indicadores obtuvieron un 
índice de validación de 100%. En la fase de validación de apariencia y contenido del 
instrumento artículos no validados fueron excluidos. Los elementos restantes 
obtuvieron relación por encima de 70%. Además, se obtuvo  índice de validez 
contenido de 99% en la segunda versión y 95,7% en la tercera versión del 
instrumento como un todo y, por lo tanto, validado. Este instrumento contiene los 
datos de identificación del centro de salud, de la mujer embarazada, su compañero, 
información sobre las necesidades humanas de mujeres embarazadas y 
informaciones relevantes de sistematizar la recogida de datos de pareja embarazada 
durante la atención prenatal. Con la finalización del estudio, la enfermera tendrá una 
herramienta innovadora, considerando las necesidades psicobiológicas, 
psicosociales y psico-espirituales de la mujer embarazada e insertar los datos 
sociodemográficos y de salud del compañeros en el contexto del embarazo. 
Asimismo, el documento servirá como una herramienta para la enseñanza y la 
investigación en enfermería obstetrica. 

 
Palabras Clave: Enfermería Obstetrica. Embarazzo. Atención de Enfermería. 
Recolección de Datos. Estudios de Validación. 
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1 NTRODUÇÃO 

 

A gravidez é um fenômeno natural cuja evolução requer acompanhamento 

rotineiro a fim de se promover bem-estar e conforto à mulher e família. Nessa linha 

de raciocínio existe a intenção de acolher a gestante e seu companheiro com suas 

particularidades. Além disso, os desconfortos, mudanças e adaptações comumente 

presentes no transcurso da fase gestacional devem ser considerados. Visto isso, o 

estudo teve o propósito de construir e validar um instrumento de coleta de dados 

que contemple as informações pertinentes ao casal grávido durante a consulta de 

pré-natal.  

No tocante às necessidades da mulher durante a gestação, concebe-se que 

estas estejam associadas às inúmeras alterações fisiológicas e/ou emocionais 

vivenciadas por ela no período gravídico. Assim, segundo Freitas et al. (2011), 

precisa-se considerar o perfil sociodemográfico, hábitos de vida, histórico 

gestacional pregresso e atual, história familiar, estado físico e fisiológico, como 

também a presença de patologias preexistentes. Além disso, se faz necessário 

analisar exames laboratoriais, esquema de vacina e quadro emocional, por serem 

dados indispensáveis para a assistência à gestante. 

No contexto da gravidez e diante das transformações que ocorrem na vida 

da mulher, as queixas mais relatadas durante este período são reconhecidas pelo 

Ministério da Saúde (MS) como: cefaleia, náuseas, vômitos, pirose, sialorreia, 

flatulência, obstipação intestinal, hemorroida, tontura, fraqueza, sonolência, cansaço, 

desmaio, falta de ar e dificuldade para respirar. Além desses, podem ocorrer 

sangramento nas gengivas, desejos e/ou aversões por determinados alimentos, 

aumento do apetite, câimbras, cólica, dor abdominal, corrimento vaginal, queixas 

urinárias, mastalgia, lombalgia, modificações corporais, cloasma gravídico, 

alterações nas mamas, estrias e varizes (BRASIL, 2012a).  

Tratando-se das mudanças emocionais, o MS destaca: ansiedade, 

ambivalência quanto ao desejo de estar ou não grávida, dúvida relativa ao fato de 

estar grávida e de quando comunicar ao parceiro este evento. Ademais, há a 

possibilidade de vivenciar medo de perder a criança, oscilações do humor, 

instabilidade emocional, introspecção, passividade, alterações no desejo e 

desempenho sexual. Somam-se ainda baixa autoestima, medo da dor do parto e de 

morrer, além da possibilidade de experienciar antigas memórias ou conflitos infantis. 
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Essas alterações podem interferir no bem estar e no comportamento da 

mulher na fase gestatória. A esse respeito, Silva e Brito (2011) afirmam que a 

relação conjugal durante a gravidez fica fragilizada. Pois, o companheiro não 

compreende as oscilações de humor da grávida e não valoriza as queixas 

decorrentes dos desconfortos gravídicos informadas pela mulher. 

Com vistas a assegurar a evolução da gravidez, monitoramento das 

alterações físicas, fisiológicas e emocionais, assim como o desfecho do parto, do 

pós-parto e do aleitamento materno bem-sucedido, a assistência pré-natal se 

constitui um recurso eficaz. Este serviço ofertado pelas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) apresenta-se como a porta de entrada das gestantes no Sistema Único de 

Saúde (SUS). Seu acesso pode ser feito por demanda aberta ou programada, na 

perspectiva de acolher a grávida nas redes assistenciais de baixa, média ou alta 

complexidade. Visto isso, e tendo como meta a integralidade, se faz necessário um 

cuidado articulado com os demais setores e profissionais que atuam na atenção à 

saúde (BRASIL, 2012a). 

No contexto da atenção à saúde a terminologia “Atenção Primária à Saúde” 

foi proposta na Conferência Internacional sobre Cuidados de Saúde Primários na 

Declaração de Alma-Ata em 12 de setembro de 1978. Devido à desigualdade 

existente no estado de saúde dos povos entre os países desenvolvidos e aqueles 

em desenvolvimento, foi consenso da assembleia a necessidade de prestar 

cuidados essenciais de saúde embasados em tecnologias práticas, cientificamente 

fundamentados e socialmente aceitos. Este tipo de cuidado deve ser integrante do 

sistema de saúde do país como primeiro nível de contato dos indivíduos, família e 

comunidade com o sistema nacional de saúde. Portanto, é recomendado que a sua 

disponibilização seja o mais próximo das localidades onde a população reside 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1978).  

No entanto, surgiram reformulações na nomenclatura decorrentes das 

mudanças nas políticas de saúde, no cenário político, cultural e social do Brasil. Na 

atualidade, consideram-se os termos “Atenção Primária à Saúde” e “Atenção Básica” 

equivalentes visto que ambos se associam aos princípios e diretrizes contidos no 

SUS. Esta nova terminologia representa uma oferta descentralizada de cuidados 

que funciona como porta de entrada dos usuários aos serviços de saúde. Além 



20 

 

disso, serve de comunicação com as Redes de Atenção à Saúde (RAS) que 

abrange UBS com e sem Estratégia Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2012b). 

Tratando-se da gravidez e considerando o SUS como um sistema que 

dispõe de serviços organizados, tem-se a expectativa de estados e municípios 

garantirem subsídios essenciais para desenvolver o pré-natal de qualidade na 

atenção básica. Para tanto, foram traçados passos com objetivo de atender as 

recomendações do MS, no intuito de garantir o início do pré-natal até a 12ª semana 

de gestação e recursos indispensáveis à assistência à mulher durante a gravidez – 

humanos, físicos, materiais e técnicos. 

Juntam-se a estes elementos a solicitação, realização e avaliação de 

exames complementares preconizados no atendimento pré-natal; acolhimento da 

gestante e seus acompanhantes; acesso à unidade de referência especializada se 

for preciso; estímulo e informes sobre benefícios do parto fisiológico; bem como 

elaboração do plano de nascimento. Também se aconselham a apresentação e 

visita prévia da gestante ao serviço de saúde onde irá ocorrer o parto; 

esclarecimentos acerca de seus direitos no período gravídico-puerperal; além de 

transporte público gratuito ao consultório quando necessário (BRASIL, 2012a). 

Diante dessas determinações e a formação de vínculos afetivos da(o) pré-

natalista junto à mulher grávida, espera-se que esta(e) profissional adquira 

condições de observar e captar as alterações físicas, fisiológicas e emocionais 

apresentadas pela mulher no período gravídico. A assistência pré-natal contribuirá 

para a atenção e a promoção da saúde feminina no ciclo gestatório de maneira 

eficaz e prevenirá complicações intercorrentes ou próprias deste período. 

Dada a sua relevância, várias iniciativas têm sido implementadas pelo 

governo no sentido de melhorar os índices de morbidade e mortalidade materna e 

infantil. A razão da mortalidade materna por cada 100.000 nascidos vivos tem 

diminuído ao longo das décadas, embora no ano de 2010 seu valor correspondeu a 

68,2 do total de óbitos maternos (BRASIL, 2012c). Objetivando mudar esse quadro o 

MS tem desenvolvido iniciativas voltadas à assistência à saúde da mulher de acordo 

com os modelos assistenciais de saúde vigentes em cada época. Estas corroboram 

com a iniciativa para diminuir a mortalidade materna estipulada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) ao propor o desafio dos objetivos do milênio lançados no 

ano de 2000 com as metas para o ano de 2015. 
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 Nesse sentido, destacam-se o Programa Nacional de Saúde Materno 

Infantil (PMI), estabelecido nos anos de 1970, o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM) em 1983, o Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN) em 2000, a Política Nacional de Assistência à Saúde da Mulher 

(PNAISM) em 2004 e a Rede Cegonha no ano de 2011, como marcos na atenção à 

saúde da mulher no processo reprodutivo. 

Nesse caminhar, no ano de 1988, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

incluiu o homem no conceito de saúde reprodutiva como corresponsável pela 

reprodução. Essa forma de conceber foi ampliada na Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento (CIPD) e consolidada durante a 4ª Conferência 

Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher nos anos de 1994 e 1995 (BRASIL, 

2010). 

Relativo à participação do homem no contexto da reprodução, a rotina das 

UBS não contempla o parceiro nos atendimentos de planejamento familiar, pré-natal, 

trabalho de parto, parto ou pós-parto disponibilizados pelo SUS. A esse respeito, 

estudos desenvolvidos têm revelado que a presença do parceiro durante a gravidez, 

parto, puerpério e aleitamento materno contribui para o bem estar e segurança da 

mulher no ciclo gravídico puerperal (BRITO, 2001; FERNANDES, 2003; 

CARVALHO, 2005; SILVA, 2009).  

O panorama apresentado leva a entender que o atendimento à gestante tem 

sido influenciado pelas premissas dos programas de governo, pelos enfrentamentos 

na articulação das ações de saúde reprodutiva previstas e pela necessidade de 

incluir o parceiro na conjuntura do pré-natal. Nessa vertente, no ano de 2000 

instituiu-se o PHPN. Dentre os programas de saúde norteadores das condutas 

prestadas durante o acompanhamento gestacional, o PAISM se sobressaiu no 

âmbito da assistência pré-natal visto ampliar a atenção à saúde destinada à 

população feminina reforçando a necessidade de considerar o seu contexto social e 

familiar. Desta maneira, a participação da(o) enfermeira(o) nas ações de saúde da 

mulher foi destacada. 

A atuação da(o) enfermeira(o) no exercício de sua profissão sofreu 

adaptações de acordo com as mudanças dos modelos assistenciais ocorridos no 

sistema de saúde brasileiro. Nos dias atuais, a prestação de serviço de saúde busca 

atender o indivíduo e família no seu contexto social e comunitário, visando a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde. Nessa perspectiva, no ano de 1994 
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o MS implantou o Programa Saúde da Família (PSF), no intuito de garantir 

atendimento aos grupos populacionais do SUS respeitando os princípios de 

territorialização, longitudinalidade no cuidado, intersetorialidade, descentralização, 

corresponsabilização e equidade.  

Na medida em que as ações de saúde do PSF foram implementadas junto 

aos grupos populacionais contidos no programa, os indicadores revelaram 

transformações no perfil de saúde das comunidades atendidas. Com isso, 

consolidou-se a qualidade da atenção do SUS e a denominação Estratégia Saúde 

da Família (ESF) passou a ser utilizada. A partir desta, incentivou-se o 

comportamento ativo do indivíduo como corresponsável pelo seu processo 

saúde/doença e parte integrante de um contexto mais amplo, ou seja, a família e 

comunidade (BRASIL, 2008a).  

Nessa reorganização, a(o) enfermeira(o) tem exercido um papel diferenciado 

na equipe à qual pertence. Sua prática reestrutura o processo assistencial no 

sentido de promover atuação de forma sistematizada na integralidade do cuidado. 

Isto se deve ao papel preponderante que ela(e) desenvolve desde o planejamento 

das ações até o atendimento prestado.  

Concernente à atuação da(o) enfermeira(o), o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) regulamentou o exercício dessa profissão por meio da Lei 

número 7.498, de 25 de julho de 1986, a qual afirma serem de sua competência a 

consulta de enfermagem (CE) e a prescrição da assistência de enfermagem 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 1986). No ano seguinte, esse órgão 

publicou o Decreto número 94.406/87, assegurando que o pré-natal de baixo risco 

pode ser inteiramente realizado pela(o) enfermeira(o) (CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 1987). Além disso, dentre suas atribuições destacam-se 

planejamento, acompanhamento da gravidez de risco habitual, promoção da saúde, 

assistência ao parto, nascimento e puerpério em parceria com o(a) médico(a). 

A Resolução do COFEN nº 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem 

(PE), fortalece a ação da(o) enfermeira(o) na assistência à saúde da população. 

Assim, tratando-se do ambiente de atenção primária à saúde, o PE corresponde à 

Consulta de Enfermagem e está organizado em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes, a saber: Coleta de Dados de Enfermagem (Histórico 

de Enfermagem), Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, 
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Implementação e Avaliação de Enfermagem (CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 2009). 

No contexto dessa abordagem, a OMS considera a(o) enfermeira(o) com 

especialidade em obstetrícia capaz de se responsabilizar pela assistência à mulher 

durante a gravidez e o parto normal (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1996). 

Assim sendo, cabe a ela(e) garantir maior cobertura e melhoria da qualidade dessa 

assistência mediante planejamento e oferta de ações preventivas e promocionais à 

saúde das gestantes. Em meio às suas atribuições destacam-se atividades como 

planejar, organizar, executar e avaliar ações decorrentes de um diagnóstico de 

enfermagem traçado a partir da CE (ARAÚJO, 2005; TANNURE; PINHEIRO, 2011). 

Segundo Chrizostimo e Rosas (2006), a CE utiliza o diálogo comunicativo 

com abordagem clínica e social da saúde em um processo de educação interativa 

na perspectiva de investigar, diagnosticar e intervir. Assim, as ações desenvolvidas 

precisam ser ordenadas de maneira sequencial, desde o encontro com a pessoa a 

ser cuidada até a avaliação geral do atendimento prestado. No âmbito do pré-natal, 

a(o) enfermeira(o) colhe informações da mulher, observa e a examina, investiga sua 

história clínica, no intuito de conhecer, compreender, como também explicar a 

situação de saúde antes de decidir sobre o Diagnóstico e a Prescrição de 

Enfermagem.  

A capacidade e disponibilidade da(o) enfermeira(o) em gerenciar estratégias, 

associadas à dinâmica da prestação dos serviços na atenção básica, destaca 

essa(e) profissional no cenário da ESF. Assim, na maioria das vezes, a equipe 

multiprofissional a(o) elege para conduzir, organizar e administrar atendimentos a 

grupos da comunidade por meio de programas de saúde. Na proporção em que 

suas atribuições foram aumentadas, ela(e) tem seus conhecimentos ampliados, 

embora sua prática não ocorra de forma sistematizada no âmbito da atenção básica. 

Diante disso, acredita-se que a falta de sistematização na assistência de 

enfermagem contribui para o não atendimento das necessidades humanas da 

pessoa assistida, visto dificultar a identificação dos problemas de saúde durante a 

CE. 

Em conformidade com Horta (2011), a CE utiliza o PE na assistência ao 

indivíduo aparentemente sadio ou em tratamento ambulatorial. Este é desenvolvido 

em seis etapas – Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Plano 

Assistencial, Prescrição de Enfermagem, Evolução e Prognóstico. Esta autora 
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fundamentou seu estudo na Teoria das Necessidades Humanas (TNH), a qual tem 

como base a existência de processos de equilíbrio dinâmico entre os seres vivos. 

Isso decorre da interação destes com o meio externo na busca de ajustamento em 

prol da manutenção da harmonia.  

Porém, consoante Mohana (2002), quando não se consegue estabilizar as 

alterações ocorridas durante o dinamismo das experiências dos indivíduos, surgem 

necessidades classificadas em três áreas - psicobiológicas, psicossociais e 

psicoespirituais. Caso estas não sejam atendidas ou mesmo conduzidas de maneira 

inadequada, aparecem desconfortos, cuja permanência pode levar a pessoa a 

adoecer. Portanto, o atendimento das necessidades básicas do ser humano é 

imperativo para o seu bem estar. 

Todavia, com a morte prematura de Horta em 1981, não foi possível definir 

cada necessidade afetada com os indicadores empíricos que se associam às 

classificações propostas na TNH. Com vistas a construir uma linguagem de 

informação da Enfermagem na perspectiva do SUS, se faz necessário considerar a 

nomenclatura de termos atuais utilizados na realidade da assistência de 

enfermagem no Brasil.  

Mediante esse entendimento, Garcia e Cubas (2012) pesquisaram os dados 

avaliados como relevantes para estabelecer a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) e os relacionaram às necessidades humanas classificadas pela 

TNH. Essas necessidades se apresentam nos estados de tensões conscientes ou 

inconscientes, advindas dos desequilíbrios hemodinâmicos e dos acontecimentos da 

vida das pessoas. A presença destes no período gravídico demanda da(o) 

enfermeira(o) assistência direcionada ao atendimento das “necessidades afetadas" 

da mulher durante a gravidez. 

Para isto se faz necessário a utilização do PE por meio da construção do 

Histórico de Enfermagem, Diagnóstico e Intervenção junto à gestante. No entanto, 

como a gravidez decorre da relação entre um homem e uma mulher, é importante 

considerar particularidades de ambos. Dessa maneira, prestar-se-á assistência ao 

casal e concepto mediante a promoção e prevenção dos agravos à saúde 

decorrentes do período gestacional. 

Nesse contexto, o homem também precisa se adaptar, visto vivenciar um 

período de transição para o exercício da paternidade. Assim sendo, ele experiencia 

situações semelhantes às da grávida, ou seja, precisa aceitar a gravidez, identificar-
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se no papel de pai, reorganizar o relacionamento junto à companheira, estabelecer 

vínculo com o feto e se preparar para o nascimento do filho (LOWDERMILK; 

PERRY; BOBAK, 2002). 

Sabe-se que as relações pessoais e sociais do casal, bem como as 

alterações físicas e fisiológicas da mulher influenciam o seu estado de equilíbrio e a 

evolução da gravidez. Assim sendo, se torna imprescindível utilizar instrumentos que 

contemplem as necessidades humanas da gestante, como também do seu 

companheiro. Porém, os documentos disponíveis nas UBS não contêm informações 

referentes ao parceiro.  

Esta realidade contribui para que o pré-natalista considere a gravidez como 

uma ocorrência unicamente feminina. No entanto, sob a compreensão de um 

cuidado holístico, concebe-se que os dados pertinentes ao parceiro também são 

importantes à assistência pré-natal. Além disso, os documentos existentes para 

registro de dados da gestante não abordam as suas necessidades humanas 

predispondo assim a desequilíbrios com repercussão no bem estar materno, fetal e 

familiar.  

Dessa maneira, consoante Freitas et al. (2014), o acompanhamento da 

mulher durante a gravidez se resume em atendimento clínico obstétrico de maneira 

simplista, desconsiderando a abordagem holística sobre os aspectos 

psicobiológicos, psicossociais e psicoespirituais. Isto se apresenta como um 

problema para a Enfermagem visto não serem abordadas temáticas inerentes ao 

processo de cuidar desta Ciência. 

Em nível do SUS e considerando a finalidade de acompanhar a mulher 

durante o período gravídico, seguindo orientações do PHPN, os serviços de atenção 

pré-natal dispõem de formulário de cadastramento da gestante, documento de 

registro diário de atendimentos das grávidas no SISPrenatal, ficha clínica de pré-

natal, cartão da gestante bem como sistema de monitoramento e avaliação do pré-

natal, parto, puerpério e criança (ANEXOS A, B, C, D, E, F). Ademais, a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) do Município de Natal utiliza ficha individual da gestante 

e puérpera (ANEXOS G, H).  

A contribuição desses formulários se fundamenta no mapeamento da evolução 

da gravidez, parto e puerpério, com a finalidade de direcionar ações voltadas à 

manutenção da saúde da díade mãe e filho. Nesses impressos são registradas 

informações que servem de parâmetros da normalidade ou dos agravos. Visto isso, 
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abordam: valores antropométricos; histórico familiar e pessoal; registro de níveis 

pressóricos, pesquisa de edema, mensuração da altura uterina, dados sobre 

movimentação fetal; antecedentes obstétricos, dados da gestação atual; resultados de 

exames laboratoriais, esquema vacinal, uso de medicações e vitaminas (BRASIL, 2012a). 

Ressalta-se que desde o ano de 2014 o MS instituiu o uso do novo modelo 

de ficha perinatal em nível ambulatorial (ANEXOS I, J) e de caderneta da gestante 

(ANEXO K). Nesta foi incluído local para registrar o nome do(a) companheiro(a) nos 

dados de identificação (ANEXO L), como também impressões, sentimentos e fatos 

marcantes para o homem durante a espera da criança (ANEXO M). Além desse 

acréscimo de informação, foram dispostos textos explicativos que incentivam a 

participação do(a) parceiro(a) nas consultas de pré-natal.  

Embora a iniciativa de incluir dados sobre o parceiro na caderneta da 

gestante seja valorosa na conjuntura do pré-natal, entende-se que a palavra 

“opcional” utilizada logo após a expressão “nome do(a) companheiro(a)” (ANEXO L) 

contribui para a possibilidade de que esta informação não seja considerada 

relevante. Soma-se ainda o espaço destinado ao registro da subjetividade do 

homem o qual se destina a sua expectativa unicamente quanto ao nascimento do(a) 

filho(a)  (ANEXO M), desconsiderando suas dúvidas e necessidades de informações 

relativas à gestante e ao novo papel de pai. Os dados do cônjuge coletados na 

caderneta da gestante estarão disponíveis à mulher e ao seu parceiro.  

As anotações, na concepção de Ramos (2008), dizem respeito à 

documentação escrita de particularidades essenciais da pessoa assistida durante a 

consulta. Essas assumem a função de comunicação entre os profissionais da equipe 

envolvida, bem como servem de fonte de consulta para avaliar a evolução do quadro 

clínico do paciente. Porém, estudos de Moimaz et al. (2010) e Santos Neto et al. 

(2012) apontam para a ineficiência nas informações contidas nos impressos da 

gestante, tanto no tocante ao preenchimento inadequado dos dados, quanto na 

escrita não legível. Isto constitui dificuldade no levantamento de dados inerentes à 

saúde da mulher durante a gravidez. 

Concernente à saúde, Peters (2008) aponta para a importância da presença 

rotineira do companheiro no transcorrer da gestação como base investigativa de prevenir 

pré-eclampsia e/ou eclampsia no desfecho da gravidez. No contexto do cuidado ampliado 

à saúde da gestante e família, considera-se ser necessário captar também dados 
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sociodemográficos e de saúde do homem, bem como manter os registros nas UBS na 

perspectiva de incluir informações do casal grávido no âmbito da atenção básica.  

Isso se fundamenta na necessidade de buscar fatores de risco bem como 

histórico familiar da gestante e da história do nascimento do seu companheiro. Pois, 

segundo Esplin et al. (2001) e Roberts et al. (2003), a ocorrência de pré-eclampsia é 

comum nas filhas nascidas de mulheres que já foram acometidas por esta patologia. 

Os dados revelam que a pré-eclampsia e/ou eclampsia durante a geração do 

parceiro da gestante sinaliza a possibilidade desse mesmo quadro ocorrer na 

evolução da gravidez da companheira.  

Diante disto, é possível afirmar que existe influência hereditária das 

síndromes hipertensivas gestacionais ocorridas na gestação da sogra da gestante 

sobre a gravidez da mulher. Assim, somente com a presença rotineira do homem 

nas consultas de pré-natal, estas informações poderão ser colhidas e consideradas 

para prever e prevenir complicações no desfecho da gravidez. Como a gravidez 

decorre da relação entre um homem e uma mulher, é pertinente registrar 

particularidades de ambos na perspectiva de promover saúde e prevenir agravos.  

Todavia, inexiste instrumento de coleta de dados no cenário da atenção pré-natal, 

no estado do RN, que aborde informações inerentes ao companheiro.   

No contexto do pré-natal, o monitoramento da saúde do homem tem sido 

realizado em municípios do estado de São Paulo, porém se restringem à solicitação 

de exames de rotina de prevenção de sífilis e doenças sexualmente transmissíveis 

(PORTAL BRASIL, 2011). Assim sendo, não contempla dados que subsidiem a 

atenção pré-natal do casal grávido. 

É oportuno ressaltar que, na prática profissional do autor deste trabalho 

como enfermeiro pré-natalista, os formulários não possuem espaços destinados a 

informações baseadas nas reais necessidades da mulher e do parceiro. Esta 

situação assume relevância quando se considera que o atendimento das 

necessidades humanas da grávida concorre para o seu equilíbrio nos níveis 

psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual.  

Ademais, a busca de produções científicas nas bases de dados nacionais e 

internacionais não apontou pesquisas acerca de construção e/ou validação de 

formulário que aborde informações do casal no contexto reprodutivo. Utilizou-se os 

termos indexadores - Forms, Data collection, Spouses e Prenatal care, do Medical 
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Subject Headings of U.S. (MESH) e os seguintes Descritores em Ciências da Saúde 

(DECS) - Formulário, Coleta de dados, Cônjuges e Cuidado Pré-natal.  

Diante dessa realidade, considerou-se premente a construção e validação 

de um instrumento de coleta de dados do casal grávido no âmbito do pré-natal. 

Espera-se que este documento contribua para a avaliação das necessidades da 

gestante e contemple o parceiro na corresponsabilidade dos cuidados com a mulher 

no período gravídico. Além disso, como o instrumento será aplicado na atenção 

primária à saúde, contribuirá com a SAE e o PE no cenário da gestação. Isto 

assume relevância visto a Resolução COFEN nº 358/2009 determinar a coleta de 

dados como a primeira etapa na estruturação da CE.  

As considerações expostas levam a tese de que o documento, uma vez 

construído e validado, se presta para o levantamento das necessidades humanas da 

gestante e de informações relativas ao companheiro, na perspectiva da melhoria da 

assistência pré-natal ao casal grávido. 

Assim sendo, o estudo teve como objetivo construir e validar um instrumento 

de coleta de dados acerca do homem e das necessidades da gestante, enquanto 

casal grávido, vivenciando o processo gravídico no âmbito da atenção básica em 

saúde. Para sua validação considerou-se a hipótese de que o nível de concordância a 

partir de 70%, entre enfermeiras(os) participantes do painel de especialistas, o 

validaria.  

Acredita-se que o instrumento em questão seja utilizado como recurso na 

melhoria da atenção pré-natal realizada por enfermeiras(os), no sentido de 

considerar as necessidades básicas da gestante e ampliar a prevenção de agravos. 

Soma-se a isso, a contribuição como estratégia de inserir o homem gradativamente 

na assistência gestacional, na perspectiva de este se sentir parte integrante e 

partícipe na evolução da gravidez e consequentemente no trabalho de parto, 

puerpério e aleitamento materno. 

Convém salientar que, embora a proposta se caracterize como uma 

tecnologia da enfermagem é pertinente considerá-la na linha de pesquisa 

Vigilância Epidemiológica em Saúde. Pois, trata-se de um documento que visa 

a coleta de dados referente às necessidades da gestante com coparticipação do 

parceiro. Dessa forma, diferentes aspectos serão abordados na perspectiva da 

promoção da saúde e na prevenção de agravos ao bem estar da mulher, 

companheiro e concepto no período gravídico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
A fundamentação teórica desse estudo foi elaborada com base no Modelo 

Conceitual de Horta, análise das políticas públicas da atenção pré-natal, o homem 

no contexto da reprodução e a tecnologia de enfermagem. 

 

2.1 MODELO CONCEITUAL DE HORTA  

 

2.1.1 A Teoria das Necessidades Humanas  

 
Com o objetivo de descrever a Enfermagem como Ciência, Horta (2011) 

desenvolveu uma teoria que pudesse explicar a natureza dessa profissão, definir 

seu campo específico de ação e sua metodologia científica. No entendimento da 

autora nenhuma ciência sobrevive sem uma filosofia própria. Na sua concepção, 

apesar de existirem diversos conceitos de filosofia, todos têm em comuns três 

pontos: o Ser, o Conhecer e a Linguagem. 

Na Enfermagem distinguem-se os três Seres: o Ser-Enfermeiro, o Ser-

Cliente ou Paciente e o Ser-Enfermagem. Nesse sentido, o Ser-Enfermeiro é um ser 

humano que assume o compromisso com a enfermagem. Então, a partir dessa 

responsabilidade com a profissão, esse indivíduo adquire conhecimentos e 

habilidades tornando-se enfermeiro, cuja aprovação é dada pela sociedade que lhe 

outorga o direito de cuidar de gente. Por sua vez, o Ser-Cliente ou Paciente pode ser 

um indivíduo, família ou comunidade que necessita de cuidados de outros seres 

humanos. Concernente ao Ser- Enfermagem, este é um ser abstrato que se 

manifesta na interação e transação do Ser-Enfermeiro com o Ser-Cliente ou 

Paciente. 

Para Horta (2011), o Ser-Enfermeiro subtranscende e atinge sua plenitude 

de ação no intuito de alcançar os níveis mais elevados do Ser-Enfermagem, ou seja, 

vai além da obrigação do fazer. É estar comprometido e engajado na profissão. Do 

mesmo modo, ao se envolver com a pessoa a ser cuidada, a(o) Enfermeira(o) deixa-

se usar terapeuticamente ao oferecer calor humano. Isso significa dizer que ela(e) 

vive cada momento como único em sua profissão. Esta tem como objeto assistir às 

necessidades humanas do indivíduo, os entes da enfermagem. Essa assistência 

ocorre em qualquer fase do ciclo vital do ser humano.  
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A Enfermagem caracteriza-se como ciência quando descreve os entes, 

explica-os, relaciona-os entre si e prediz sobre eles. Partindo desses conceitos, 

busca desvelar o ser humano, como indivíduo, ou membro da família ou 

comunidade. Essa profissão constitui-se como ciência, pois os fenômenos que 

estuda são reais e experimentáveis. Ademais, as teorias existentes exprimem 

relações necessárias entre os fatos e os atos; além de suas conclusões 

probabilisticamente explicarem as ciências hermenêuticas, as empírico-formais e as 

formais ou positivas, como a física. Entretanto, a teórica reconhece a Enfermagem 

carente de um conjunto de conhecimentos organizados e sistematizados. 

Comprometida com uma Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), Horta desenvolveu a Teoria das Necessidades Humanas (TNH). Esse 

modelo conceitual põe em foco e engloba leis que regem os fenômenos universais, 

quais sejam: lei do equilíbrio (homeostase ou homeodinâmica), na qual o universo 

se mantém em estabilidade dinâmica entre seus seres; lei da adaptação, onde os 

seres interagem buscando meios de ajustamento para se manterem em harmonia, e 

a lei holística. Nessa visão, o universo, o ser humano e a célula representam um 

todo e não a soma das partes formadoras de cada ser.  

A TNH foi desenvolvida a partir da teoria da motivação humana de Maslow, 

que se fundamenta nas necessidades humanas. No contexto dessa teoria a 

Enfermagem reconhece o ser humano como parte integrante do universo, sujeito a 

estados de equilíbrio e desequilíbrio. É agente de mudança, como também a causa 

de equilíbrio e desequilíbrio em seu próprio dinamismo. Nessa linha de 

considerações, os desequilíbrios geram no ser humano necessidades que, se não 

atendidas ou atendidas inadequadamente, trazem desconforto e, se prolongado, 

torna-se causa de doenças. 

Segundo Horta, as necessidades não se manifestam em condição de 

equilíbrio, contudo estão latentes e aparecem quando o estado de desequilíbrio se 

apresenta. Essa situação ao se manifestar requer uma resolução. Na elaboração da 

TNH, tendo utilizado como suporte teórico a teoria de Maslow, a autora seguiu o 

raciocínio deste teórico quanto às necessidades humanas, que foram hierarquizadas 

por ele em cinco níveis: necessidades fisiológicas, de segurança, de amor, de 

estima e de autorrealização.  

Para Maslow (1970), o indivíduo só procura satisfazer as necessidades 

seguintes quando consegue satisfazer, ainda que minimamente, as anteriores. No 
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entender desse teórico inexiste a completa e permanente satisfação de uma 

necessidade no ser humano, pois, assim ocorrendo, não haveria mais motivação 

individual.  

Na hierarquia das necessidades humanas, Horta utilizou a denominação de 

Mohana (2002) para os níveis dos instintos psíquicos: necessidades de nível 

psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual (Quadro 1). Os dois primeiros níveis 

são comuns a todos os seres vivos, entretanto, as necessidades espirituais são 

inerentes apenas ao ser humano. Essas são, portanto, inter-relacionadas, ao 

fazerem parte do ser humano, o qual é um todo indivisível, um ser holístico.  

 

Quadro 1 – Classificação das necessidades humanas segundo Horta. 

Fonte: Horta, 2011, p. 39. 

 

2.1.2. A Teoria das Necessidades Humanas segundo Garcia e Cubas  

 
Em virtude de sua morte prematura, aos 55 anos de idade, a Dra. Wanda de 

Aguiar Horta foi impossibilitada de realizar o aprimoramento e a validação de sua 

Necessidades psicobiológicas Necessidades Psicossociais 

Oxigenação 
Hidratação 
Nutrição 
Eliminação 
Sono e repouso 
Exercício e atividades físicas 
Sexualidade 
Abrigo 
Mecânica Corporal 
Motilidade 
Cuidado corporal 
Integridade cutaneomucosa 
Integridade física 
Regulação: térmica, hormonal, 
neurológica, hidrossalina, eletrolítica, 
imunológica, crescimento celular, 
vascular 
Locomoção 
Percepção: olfatória, visual, tátil, gustativa, 
dolorosa 
Ambiente 
Terapêutica 

Segurança 
Amor 
Liberdade  
Comunicação 
Criatividade 
Aprendizagem (educação à saúde) 
Sociabilidade 
Recreação 
Lazer 
Espaço 
Orientação no tempo e no espaço 
Aceitação 
Autorrealização 
Autoestima 
Participação 
Autoimagem 
Atenção 
 

Necessidades Psicoespirituais: religiosa ou teológica, ética ou de filosofia de 
vida 
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teoria. Alguns estudiosos a utilizam até os dias atuais em diversos trabalhos, 

cenários de prática e ensino. Porém, uma reformulação na ordem e títulos de 

algumas necessidades humanas propostas pela teórica foi realizada por Garcia e 

Cubas (2012). Essas estudiosas promoveram ajustamento de conceitos e princípios 

estabelecidos por Horta na conjuntura da atual linguagem utilizada pela Enfermagem 

no âmbito do Brasil (Quadro 2 ).  

Esse ajuste teve como propósito adequar um referencial que conseguisse 

estabelecer a hierarquia das intervenções de enfermagem. Assim, priorizaram-se as 

necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Conforme as autoras 

supracitadas, se faz necessário estabelecer a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) relacionando com as necessidades humanas classificadas. 

 

Quadro 2 – Classificação das necessidades humanas segundo Garcia e Cubas. 

Fonte: adaptado de Garcia e Cubas, 2012. 
 

 

A seguir apresenta-se a lista das Necessidades Humanas com suas 

respectivas definições de acordo com Garcia e Cubas (2012). 

 

 

 

Necessidades psicobiológicas Necessidades Psicossociais 

Oxigenação 
Hidratação 
Nutrição 
Eliminação 
Sono e repouso 
Atividade física 
Sexualidade e reprodução 
Segurança física e do meio ambiente 
Cuidado corporal e ambiental 
Integridade física 
Regulação: crescimento celular e 
desenvolvimento funcional 
Regulação vascular 
Regulação térmica 
Regulação neurológica 
Regulação hormonal 
Sensopercepção 
Terapêutica e de prevenção 

Comunicação 
Gregária 
Recreação e lazer 
Segurança emocional 
Amor, aceitação 
Autoestima, autoconfiança, autorrespeito 
Liberdade e participação 
Educação para a saúde e aprendizagem 
Autorrealização 
Espaço 
Criatividade 
Garantia de acesso à tecnologia 

Necessidades Psicoespirituais: Religiosidade e espiritualidade 
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2.1.2.1 Necessidades Psicobiológicas 

 

2.1.2.1.1 Oxigenação 

  
É a necessidade do indivíduo de obter o oxigênio por meio da 
ventilação; da difusão do oxigênio e dióxido de carbono entre os 
alvéolos e o sangue; de transporte de oxigênio para os tecidos 
periféricos e da remoção de dióxido de carbono; e de regulação da 
respiração, com o objetivo de produzir energia (ATP) e manter a vida 
(p. 16). 

 

2.1.2.1.2 Hidratação 

 
“É a necessidade do indivíduo de que os líquidos corporais, compostos 

essencialmente pela água, sejam mantidos em nível ótimo com o objetivo de 

favorecer o metabolismo corporal” (p. 21). 

 

2.1.2.1.3 Nutrição 

 
É a necessidade do individuo obter os alimentos necessários para 
consumo e utilização biológica de energia e nutrientes em nível 
celular, com o objetivo de manutenção da saúde e da vida. Envolve 
os processos de ingestão, digestão de alimentos, absorção de 
nutrientes, captação dos mesmos e sua utilização no metabolismo 
celular (p. 24). 

 

2.1.2.1.4 Eliminação 

 
“É a necessidade do indivíduo de eliminar substâncias indesejáveis ou 

presentes em quantidades excessivas, com o objetivo de manter a homeostase 

corporal” (p. 31). 

 

2.1.2.1.5 Sono e repouso 

 
É a necessidade do indivíduo de manter, por certo período diário, a 
suspensão natural, periódica e relativa da consciência; o corpo e a 
mente em estado de imobilidade parcial ou completa e as funções 
corporais parcialmente diminuídas com o objetivo de restaurar o vigor 
para as atividades cotidianas (p. 36). 
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2.1.2.1.6 Atividade física 

 
É a necessidade do indivíduo de mover-se intencionalmente sob 
determinadas circunstâncias, usando da capacidade de controle e 
relaxamento dos grupos musculares, com o objetivo de evitar lesões 
tissulares (vasculares, musculares, osteoarticulares), exercitar-se, 
trabalhar, satisfazer outras necessidades, realizar desejos, sentir-se 
bem, etc. (p. 39). 

 

2.1.2.1.7 Sexualidade e reprodução 

 
“É a necessidade do indivíduo de integrar aspectos somáticos, emocionais, 

intelectuais e sociais, com o objetivo de relacionamento afetivo-sexual com um 

parceiro, obter prazer e procriar” (p. 44). 

 

2.1.2.1.8 Segurança física e meio ambiente 

 
“É a necessidade do indivíduo, família ou coletividade de proteger-se e de 

manter um meio ambiente livre de agentes agressores, com o objetivo de preservar 

a segurança física e socioambiental” (p. 47). 

 

2.1.2.1.9 Cuidado corporal e ambiental 

 
É a necessidade do indivíduo para, deliberada, responsável e 
eficazmente, realizar atividades com o objetivo de preservar seu 
asseio e apresentação pessoal, da família e coletividade; e para 
manter o ambiente domiciliar e entorno em condições que favoreçam 
a saúde (p. 57). 

 

2.1.2.1.10 Integridade física 

 
“É a necessidade do organismo em manter as características de elasticidade, 

sensibilidade, vascularização, umidade e coloração do tecido epitelial, subcutâneo e 

mucoso com o objetivo de proteger o corpo” (p. 61). 
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2.1.2.1.11 Regulação: crescimento celular e desenvolvimento funcional 

 
É a necessidade do indivíduo de que o organismo mantenha a 
multiplicação celular e o crescimento tecidual, assim como de 
receber a estimulação adequada, com o objetivo de crescer e 
desenvolver-se dentro dos padrões da normalidade (p. 71). 

 

2.1.2.1.12 Regulação Vascular 

 
É a necessidade do indivíduo de que sejam transportados e 
distribuídos, por meio do sangue, nutrientes vitais para os tecidos e 
removidas as substâncias desnecessárias, com o objetivo de manter a 

homeostase dos líquidos corporais e a sobrevivência do organismo (p. 

74). 

 

2.1.2.1.13 Regulação Térmica 

 
“É a necessidade do indivíduo de obter equilíbrio entre a produção e a perda 

de energia térmica, com o objetivo de manter uma temperatura corporal central 

(temperatura interna) entre 35,5° e 37,4° C” (p. 79). 

 

2.1.2.1.14 Regulação Neurológica 

 
“É a necessidade do indivíduo de preservar ou restabelecer o funcionamento 

do sistema nervoso, com o objetivo de controlar e coordenar as funções e atividades 

do corpo e alguns aspectos do comportamento” (p. 81). 

 

2.1.2.1.15 Regulação Hormonal 

 
“É a necessidade do indivíduo de preservar ou restabelecer a liberação e a 

ação de substâncias ou fatores que atuam na coordenação de atividades/funções 

específicas do corpo” (p. 85). 

 

2.1.2.1.16 Sensopercepção  

 
“É a necessidade do indivíduo de perceber e interpretar os estímulos 

sensoriais, com o objetivo de interagir com os outros e com o ambiente” (p. 87). 
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2.1.2.1.17 Terapêutica e de prevenção 

 
É a necessidade do indivíduo de lidar com eventos do ciclo vital e 
situações do processo saúde e doença, o que inclui buscar atenção 
profissional com o objetivo de promover, manter e recuperar a saúde, 
prevenir doenças e agravos à saúde, readaptar ou habilitar funções 
ou obter cuidados paliativos para uma morte digna (p. 92). 

 

2.1.2.2 Necessidades Psicossociais 

 
2.1.2.2.1 Comunicação 

 
“É a necessidade do indivíduo de enviar e receber mensagens utilizando 

linguagem verbal (palavra falada e escrita) e não verbal (símbolos, sinais, gestos, 

expressões faciais), com o objetivo de interagir com os outros” (p. 101). 

 

2.1.2.2.2 Gregária 

 
“É a necessidade do indivíduo de viver em grupo com o objetivo de interagir 

com os outros e realizar trocas sociais” (p. 104). 

 

2.1.2.2.3 Recreação e Lazer 

 
“É a necessidade do indivíduo de dispor de tempo livre, recursos materiais e 

ambientais e de acesso a entretenimento, distração e diversão” (p. 108). 

 

2.1.2.2.4 Segurança Emocional 

 
“É a necessidade do indivíduo de ter consciência e saber lidar com os 

próprios sentimentos e emoções, e de confiar nos sentimentos e emoções dos 

outros em relação a si, com o objetivo de sentir-se seguro emocionalmente” (p. 110). 
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2.1.2.2.5 Amor, Aceitação 

 
“É a necessidade do indivíduo de ter sentimentos e emoções em relação às 

pessoas em geral com o objetivo de ser aceito e integrado aos grupos, de ter amigos 

e família” (p. 114). 

 

2.1.2.2.6 Autoestima, Autoconfiança, Autorrespeito 

 
É a necessidade do indivíduo de sentir-se adequado para enfrentar 
os desafios da vida, de ter confiança em suas próprias ideias, de ter 
respeito por si próprio, de se valorizar, de se reconhecer merecedor 
de amor e felicidade, de não ter medo de expor suas ideias, desejos 
e necessidades com o objetivo de obter controle sobre a própria vida, 
de sentir bem-estar psicológico e perceber-se como o centro vital da 
própria existência (p. 116). 

 

2.1.2.2.7 Liberdade e participação 

 
É a necessidade que o indivíduo tem de agir conforme a sua própria 
determinação, dentro de uma sociedade organizada, respeitando os 
limites impostos por normas (sociais, culturais, legais) definidas. Em 
resumo, é o direito que cada um tem de concordar ou discordar, 
informar e ser informado, delimitar e ser delimitado com o objetivo de 
ser livre e preservar sua autonomia (p. 119). 

 

2.1.2.2.8 Educação para a saúde e aprendizagem 

 
É a necessidade do indivíduo de adquirir conhecimento e 
desenvolver habilidades cognitivas e psicomotoras conhecida com o 
objetivo de expressar comportamentos saudáveis e responder a 
situações do processo saúde e doença, novas ou já conhecidas (p. 
123). 
 

2.1.2.2.9 Autorrealização 

 
“É a necessidade do indivíduo de desenvolver suas capacidades físicas, 

mentais, emocionais e sociais, com o objetivo de ser o tipo de pessoa que deseja e 

alcançar metas que estabeleceu para sua vida” (p. 135). 

 

 

 



39 

 

2.1.2.2.10 Espaço 

 
“É a necessidade do indivíduo de delimitar-se no ambiente físico, ou seja, 

expandir-se ou retrair-se com o objetivo de preservar a individualidade e a 

privacidade” (p. 137). 

 

2.1.2.2.11 Criatividade 

 
“É a necessidade do indivíduo de ter ideias e produzir novas coisas, novas 

formas de agir, com o objetivo de alcançar satisfação pessoal e sentir-se produtivo e 

capaz” (p. 139). 

 

2.1.2.2.12 Garantia de acesso à tecnologia 

 
“É a necessidade do indivíduo de ter acesso a bens e serviços que 

melhoram ou prolongam a vida” (p. 141). 

 

2.1.2.3 Necessidades Psicoespirituais 

 

2.1.2.3.1 Espiritualidade 

 
“É a necessidade dos seres humanos de estabelecer relacionamento 

dinâmico com um ser ou entidade superior, com o objetivo de sentir bem estar 

espiritual e ter crenças relativas a um sentido da importância da vida” (p. 145). 

Diante dos aspectos que envolvem a mulher na fase gestatória, é preciso 

diagnosticar suas necessidades humanas e agregá-las como dados relevantes ao 

acompanhamento gestacional, na perspectiva de melhorar a assistência de 

enfermagem neste período. A partir dessa abordagem, a enfermagem contribuirá 

sobremaneira com a resolubilidade dos desconfortos inerentes à fase gravídica. 

 

2.2 ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL: ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Ao se abordar a necessidade de acolher a mulher durante a gravidez, alguns 

cuidados precisam ser considerados durante este período, cuja denominação 
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adotada ao longo dos tempos foi Pré-Natal ou Assistência Pré-Natal. No tocante a 

essa temática, a história da humanidade revela as bases que fundamentam a 

construção do acompanhamento gestacional. 

Nos séculos XVII e XVIII, nas diversas sociedades, considerava-se a 

gravidez um fenômeno natural e as intervenções pouco existiam. Nessa época, os 

cuidados prestados à gestante e à parturiente eram delegados a mulheres, fossem 

elas parentes, vizinhas, amigas ou parteiras experientes (LITOFF, 1982; GISSI, 

2005).  

Em meados dos séculos XVIII e XIX o acompanhamento da gestação na 

esfera internacional mantinha as intervenções médicas comuns à época. Entretanto, 

considerava a necessidade de abordagem clínica como estratégia de acompanhar o 

período gravídico de forma mais sistematizada, a qual tinha como base o modelo 

capitalista e pautava-se no saber científico da medicina aliado ao censo comum das 

práticas sociais. Dentre essas, adotavam-se massagens abdominais para ajudar a 

mudança da posição fetal e sangrias no intuito de diminuir as sensações de mal-

estar (OAKLEY, 1986).   

Nessa evolução, no século XIX se iniciou o movimento de proteção à 

infância e à maternidade na Europa Ocidental, decorrente da realidade social onde 

se evidenciavam altos índices de mortalidade, decréscimo na taxa de natalidade e 

surgimento de epidemias. Tal situação revelava a existência de desigualdades 

biológicas agregadas às sociais, indicadores das dificuldades enfrentadas pelas 

famílias e da dimensão do processo saúde/doença em grupos economicamente 

carentes (OAKLEY, 1986; ROCHA; LIMA; SCOCH, 1997). 

A realidade de um contingente representativo da população desencadeou, 

no início do século XX, o crescente movimento de proteção à infância e à 

maternidade, culminando com a implantação de clínicas pré-natais (VIEIRA, 2008). 

Os cuidados pré-natais tiveram início em Paris em meados do século XIX, por meio 

do serviço social destinado a gestantes que viviam na miséria. A assistência se 

destinava a alojar as grávidas em hospitais até o parto ocorrer (ROCHA; LIMA; 

SCOCH, 1997). Dessa maneira, procurava-se minimizar a mortalidade materna e 

neonatal por meio da melhoria da assistência obstétrica.  

Ainda no século XX, com a industrialização capitalista, a assistência pré-

natal tinha como base a ideia da puericultura intraútero e o conceito de saúde 

materno-infantil. Assim, pretendia-se preservar os direitos da criança e da mulher no 
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âmbito da reprodução social, considerando que a saúde da criança estava vinculada 

ao cuidado materno (ANDRADE, 2010).  

Isso despertou o interesse médico e científico no acompanhamento 

gestacional com encontros rotineiros, de forma organizada, desenvolvidos na 

Europa e Estados Unidos da América (EUA) na primeira década do referido século. 

A princípio eram recomendadas no mínimo três visitas pré-natais, das quais duas 

deveriam ser no terceiro trimestre de gestação e uma, nas últimas quatro semanas. 

Estas se fundamentavam na concepção de que os encontros rotineiros iriam reduzir 

consideravelmente a mortalidade materna e neonatal. Com o desenvolvimento da 

prática assistencial na gestação, os antecedentes patológicos e hábitos de vida 

foram considerados relevantes e associados às complicações da gravidez (MOSS, 

2006). 

No Brasil, até meados da década de 1920, a meta em promover uma 

assistência gestacional estava direcionada à reprodução social com foco no Modelo 

Higienista, cuja finalidade era prevenir doenças e manter a salubridade da mulher. 

Esse Modelo derivou de influências da cultura grega cuja preocupação estava 

centrada na saúde pública, educação e novos hábitos de higiene em prol da 

manutenção da saúde coletiva e individual (COSTA et al., 2008). Deveria abranger 

práticas intervencionistas e medicamentosas como meio de atingir os objetivos de 

acompanhar a saúde do grupo materno-infantil (VIEIRA, 2008).  

A atenção à mulher voltada à condição de reprodutora se fundamentava na 

concepção do papel feminino na sociedade construído a partir dos modelos 

assistenciais vigentes do início do século XX. Historicamente a maternidade era 

definida como o ideal da mulher para se atingir a plenitude e realização da 

feminilidade. A função de mãe permitia o reconhecimento e sua valorização como 

parte de uma classe especial e de prestígio na sociedade (BORSA; FEIL, 2008). 

Nesse entendimento, as políticas públicas voltadas à Saúde Materna tinham como 

meta intervir sobre os corpos das mulheres. Desse modo assegurava-se o 

nascimento de crianças saudáveis com vistas a atender às necessidades da 

reprodução social.  

Nessa concepção, tendo em vista a atenção à saúde feminina, ao longo dos 

anos várias iniciativas foram implementadas. Dentre estas se destaca o Programa 

Materno Infantil (PMI) instituído na década de 1970. Este visava melhorar a 

assistência prestada à mulher nas fases de gestação, parto, puerpério e 
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amamentação, com a finalidade de diminuir os índices de morbidade e mortalidade 

materna e infantil daquela época (PEDROSA, 2005). Entretanto, esse 

empreendimento não causou o impacto esperado, pois no ano de 1980 os dados 

apontaram 154,3 óbitos maternos para cada 100 mil nascidos vivos suscitando 

assim a necessidade de novas medidas (MORSE et al., 2011).  

Esse fato levou à implantação do Programa de Assistência Integrada à 

Saúde da Mulher (PAISM). Segundo Osis (1998), o PAISM foi lançado pelo 

Ministério da Saúde em 1983, anunciado como uma nova e diferenciada abordagem 

da saúde feminina. Tinha como alvo a saúde reprodutiva das mulheres no âmbito da 

atenção integral à saúde e não mais no uso de ações isoladas com vistas à geração 

de filhos saudáveis em favor da necessidade social. Em 1988 seu conteúdo incluiu o 

conceito de saúde reprodutiva adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Essa concepção ampliou-se e consolidou-se no Cairo em 1994, na Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) e em Beijing em 1995, 

durante a 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher. 

O documento ministerial pretendia viabilizar a rede básica de atenção à 

saúde mediante a integração, regionalização e hierarquização dos serviços. Nesses 

foram adotadas atividades que visavam melhorar o atendimento pré-natal existente, 

com o diferencial de englobar ações educativas, preventivas, de diagnóstico, 

tratamento e recuperação na esfera do parto, puerpério dentre outras (BRASIL, 

2004a).  

A partir de tais iniciativas em consonância com a participação social, 

paulatinamente surgiram situações de enfrentamento que, somadas a outros fatores, 

motivaram intervenções voltadas à melhoria da assistência à saúde da população 

feminina. Apesar das medidas tomadas, a taxa de mortalidade materna nos anos de 

1990 representava 143,2 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos (BRASIL, 2012c). 

Nessa direção, o Ministério da Saúde instituiu por meio da Portaria/GM nº 

569, de 1º de junho de 2000, o Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN), subsidiado nas necessidades de atenção específica à 

gestante, ao recém-nascido e à puérpera. Dentre as suas prioridades, o PHPN prevê 

a adoção de medidas que assegurem a melhoria do acesso, da cobertura e da 

qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto, puerpério e 

neonatal na perspectiva dos direitos de cidadania da mulher e concepto (BRASIL, 

2002). 
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No entanto, segundo o Ministério da Saúde, embora políticas e programas 

de saúde tenham avançado no campo da saúde pública brasileira nas últimas duas 

décadas, a fragmentação e a verticalização dos processos de trabalho envolvidos na 

formação dos trabalhadores no campo da saúde têm dificultado as relações entre os 

profissionais da saúde, bem como destes com os usuários. Assim, o trabalho em 

equipe e o preparo para lidar com as dimensões sociais e subjetivas presentes nas 

práticas de atenção ficam fragilizados. Apesar das determinações do PHPN a 

assistência pré-natal se manteve centrada no preenchimento de formulários, 

enquanto tecnologia dura, focados primordialmente nos aspectos clínicos e 

obstétricos.  

No tocante às repercussões no atendimento à mulher, a razão de 

mortalidade materna no início do ano 2000 alcançou valores de 79 óbitos por cada 

100 mil nascidos vivos (BRASIL, 2012c). Neste mesmo ano, no mês de setembro, 

chefes de Estado de 191 países se reuniram em Nova York coma finalidade de 

discutir o respeito e defender os princípios da dignidade, igualdade e equidade 

humana em nível mundial. Assim, elaboraram a Declaração do Milênio (DM) das 

Nações Unidas e estipularam metas a serem cumpridas (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2001). A situação do Brasil frente a DM está representada em oito 

objetivos, dentre os quais o quinto não foi alcançado. Este diz respeito à redução da 

razão de mortalidade materna em 75% até o ano de 2015, o que representaria 35 

óbitos maternos para cada 100.000 nascidos vivos (BRASIL, 2013a).  

A partir dessa realidade, no ano de 2004 foi implantada a Política Nacional 

de Humanização da Atenção e Gestão da Saúde (PNH), na perspectiva de aumentar 

o grau de corresponsabilidade entre profissionais de saúde, setores governamentais 

e comunidade que constituem a rede SUS. Nessa linha de pensamento, humanizar 

supõe troca de saberes, inclusive dos usuários e familiares, diálogos entre 

profissionais e modos de trabalhar em equipe. Ademais, devem-se levar em 

consideração as necessidades sociais, os desejos e os interesses de todos os 

envolvidos no atendimento em prol da saúde (BRASIL, 2004b). 

Na medida em que a PNH é aplicada, gradativamente ajustes nas condutas 

junto aos usuários do SUS ocorrem. No cenário da assistência pré-natal e parturição 

estabeleceu-se o direito da mulher de ter um acompanhante durante o trabalho de 

parto, parto e pós-parto imediato no âmbito do SUS, desde a promulgação da Lei 

Federal nº 11.108, de 7 de abril de 2005 (BRASIL, 2005c). A importância dessa 
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conquista é observada mediante a segurança e confiabilidade da gestante durante 

esse processo, redução no uso de medicação para alívio das dores e menor tempo do 

trabalho de parto (BRASIL, 2005a).  

Os programas e legislações voltados à atenção à saúde da mulher foram 

sendo estipulados e naturalmente emergiram lacunas a serem preenchidas, a 

exemplo da taxa de mortalidade materna de 68,2 mortes para cada 100 mil nascidos 

vivos no ano de 2005 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010), violência obstétrica 

e baixa qualidade da rede de atenção ao parto e nascimento (GIOVANNI, 2013). 

Assim, considerando as dificuldades das gestantes em terem a garantia do 

atendimento pré-natal e local de parto, bem como a necessidade de diminuir os 

índices de mortalidade materna, neonatal e infantil, no ano de 2011 foi instituída a 

Rede Cegonha. 

Seus princípios abrangem: respeito, proteção e realização dos direitos 

humanos; respeito à diversidade cultural; promoção da equidade com foco nas 

relações de gênero; direitos sexuais bem como reprodutivos de mulheres e homens; 

mobilização social e compatibilização com as atividades das redes de atenção à 

saúde materna em desenvolvimento nos estados brasileiros. A Rede Cegonha 

organiza-se a partir dos seguintes componentes: pré-natal, parto e nascimento, 

puerpério e atenção integral à saúde da criança. Acrescenta ainda sistema logístico 

de transporte nos casos de urgência e regulação de locais para vincular a gestante 

ao local de parto (BRASIL, 2011). 

Relativo à atenção pré-natal, o programa preconiza garantir o acesso à 

cobertura e a qualidade do acompanhamento às gestantes e ao concepto, na 

perspectiva dos direitos de cidadania. As ações a serem desenvolvidas implicam em 

acompanhar de maneira minuciosa todo o processo gravídico-puerperal, mediante 

compromisso, empatia, respeito à clientela e escuta comprometida dos profissionais 

de saúde. Ademais, se faz necessário estar atento aos aspectos biológicos da 

gestante e às transformações físicas, sociais, psicológicas, espirituais e culturais que 

podem surgir durante o ciclo gravídico puerperal (BRASIL, 2000).  

De modo geral percebe-se que a saúde materno-infantil tem sido motivo de 

preocupação governamental, com implantação de medidas que visam à melhoria 

dos índices de morbidade e mortalidade da população feminina no ciclo gravídico 

puerperal. Nesse contexto, a Enfermagem, como um dos ramos do conhecimento 
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humano, não pode se abstrair de uma filosofia que lhe conceda fundamentações 

para o seu desenvolvimento como ciência.  

 

2.3 O HOMEM NO CONTEXTO DA REPRODUÇÃO 

 

Os modelos de atenção à saúde que permeiam as abordagens utilizadas na 

assistência pré-natal, desde a influência flexeneriana até a determinação social, 

concorrem na atualidade para o uso do pensamento sistêmico. Ao considerar uma 

concepção sistêmica da vida faz-se necessário ter o subsídio do conhecimento 

intuitivo advindo da experiência direta, da realidade holística e não linear entre as 

pessoas (SEVERO; SIQUEIRA, 2013).  

 Assim, na perspectiva de atender à mulher no período gestacional é 

relevante considerar a ausência do homem nas consultas pré-natais. A necessidade 

de inserir o homem no contexto da saúde reprodutiva foi estimulada pela OMS em 

1988, ampliada na CIPD de 1994 e consolidada durante a 4ª Conferência Mundial 

das Nações Unidas no ano de 1995 (BRASIL, 2010). No tocante ao envolvimento do 

companheiro da gestante no acompanhamento pré-natal, desde o início dos anos 

2000 até a data atual observa-se que a presença dele na maioria dos serviços de 

saúde, ainda não ocorre de forma efetiva.  

Com vistas a modificar esta realidade, em 2009 o MS instituiu a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). Dentre suas medidas, 

conclamou os profissionais de saúde da rede pública a conscientizar os homens do 

seu dever e direito reprodutivo. Nessa corrente de considerações deve-se incentivar 

a assumir a paternidade não apenas sob o ponto de vista legal, mas, sobretudo de 

participar de todo o processo reprodutivo desde a decisão de ser ou não ser pai, 

como e quando ter filhos e ainda de acompanhar a gravidez, parto e puerpério de 

sua mulher (BRASIL, 2009a). 

Nos serviços que tratam a mulher nessas fases a presença do homem nem 

sempre é vista de maneira positiva. Consoante Lyra e Castro (2014), isto é reforçado 

no contexto dos atendimentos institucionalizados no processo gravídico, quando há 

um discurso resistente à presença do companheiro no consultório pré-natal. Na 

maioria das vezes encontra-se apenas uma cadeira destinada à mulher, reforçando 

a concepção de que ele fica à margem da assistência pré-natal.  
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Quando o companheiro da gestante não está presente nas consultas de pré-

natal afloram sentimentos de tristeza e insegurança nas mulheres o que dificulta o 

enfrentamento relativo aos desconfortos comuns da gravidez. Além disso, os 

conflitos conjugais tendenciam a aumentar porque o companheiro não valoriza as 

queixas decorrentes das transformações físicas, fisiológicas e emocionais referidas 

pela grávida. Isto repercute em ajustes na dinâmica de comportamento e atitudes do 

casal, interferindo no bem estar da gestante e de seu companheiro (SILVA; BRITO, 

2011). 

A ausência do homem nesse atendimento assume maior relevância quando 

a gestação é de alto risco. Nessa linha de raciocínio, Homann-Marriott (2009) 

ressalta que o contexto emocional do casal influencia diretamente a evolução da 

gravidez e parto. Também destaca que o envolvimento do companheiro no pré-natal 

e/ou a relação conjugal são fatores relevantes para a melhoria do quadro clínico e 

desfecho da gestação.  

Este fato encontra consonância com estudo desenvolvido por Santos (2003) 

ao revelar que a gestante de alto risco desenvolve medos decorrentes da 

possibilidade de complicações com ela própria, com a morte do filho ou possível 

anormalidade fetal. Assim sendo, considerando que o companheiro se envolve com 

a situação apresentada, ele também desenvolve esse sentimento. Nessa linha de 

pensamento, Carvalho (2010) acrescenta que o homem refere sentir medo e 

preocupação quanto à possibilidade de perder o filho ou a mulher ou ainda de não 

saber lidar com a gravidez de alto risco vivenciada pela sua companheira. 

O medo do agravamento do quadro clínico da gravidez de risco, associado à 

incerteza do que vai ocorrer, coloca o homem em um espaço indefinido que dificulta 

seu papel ativo junto à gestante como meio de apoio. Soma-se ainda, a frustração 

por não saber se portar e a sensação de estar excluído do processo gravídico 

puerperal (STEEN et al., 2012). Assim, ele não participando do pré-natal, pouco 

apoiará a gestante nas suas necessidades psicobiológicas, psicossociais e 

psicoespirituais.  

Estudos revelam que a possibilidade de complicações na gravidez promove 

insegurança à mulher pela impossibilidade de estar com seu companheiro 

rotineiramente. Esta situação pode aumentar a necessidade de condutas 

intervencionistas e uso de maior quantidade de medicações. A evolução do quadro 

clínico e obstétrico, decorrente do envolvimento do companheiro junto à gestante, 
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repercute em prol da melhoria da sua saúde, assim como os cuidados recebidos 

e/ou uso de fármacos (MURPHY et al., 2010; BEHRUZI et al., 2010; HÖGLUND; 

DYKES, 2013).  

Na medida em que o companheiro não participa das consultas de pré-natal 

informações acerca das alterações fisiológicas comuns da gravidez, condutas 

necessárias ao alívio dos desconfortos e orientações acerca do trabalho de parto, 

parto e puerpério deixam de ser compartilhadas com o homem. Isto assume 

relevância quando se observa a disponibilidade do parceiro em participar como 

acompanhante de sua mulher no processo parturitivo, embora não saiba como se 

comportar ou ajudar à parturiente durante esta fase (MELO, 2011). 

Estudo desenvolvido por Bouchard e Poirier (2011) com casais vivenciando 

o puerpério revela que nesta fase o companheiro desenvolve ansiedade, dúvidas e 

distancia-se do processo de cuidar e compartilhar momentos com a mulher e recém-

nascido. Os resultados apontam o baixo índice de participação do homem junto à 

mulher durante o pré-natal como fator predisponente deste comportamento. Isto 

diminui os níveis de realização pessoal, parental e conjugal com o nascimento de 

um(a) filho(a). Além disso, o conhecimento limitado do companheiro acerca da 

consulta pré-natal contribui para que ele não valorize a assistência disponibilizada à 

mulher grávida (ANDREW et al., 2014). 

Em síntese, os estudos revelam que a presença do homem repercute em prol 

do bem estar físico e emocional da mulher durante a gestação de risco habitual e/ou 

alto risco, trabalho de parto, parto, puerpério e aleitamento materno. Aliado a isto o 

MS, por meio da PNAISH, institui a necessidade de envolver o homem no processo 

reprodutivo. Entretanto, o cotidiano no atendimento da gestante/parturiente/nutriz no 

serviço público de saúde demonstra que o companheiro participa de maneira 

eventual. 

Na realidade dos atendimentos pré-natais, experiências inovadoras de 

inclusão do homem no cenário do acompanhamento gestacional têm sido 

desenvolvidas. O Estado de São Paulo foi o pioneiro quanto à implantação do pré-

natal do homem na rede de atenção básica, tendo como foco a estratégia de 

prevenção da sífilis congênita e tratamento daqueles que apresentam a doença 

(PORTAL BRASIL, 2011). 

Ainda nessa corrente de pensamento, estudo desenvolvido junto a 

companheiros de gestantes assistidas em programa de pré-natal de UBS revelou o 
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desejo deles em participar efetivamente deste atendimento. Assim, como projeto 

pioneiro de assistência pré-natal ofertado ao homem, desde o ano de 2007 este 

serviço tem conquistado cada vez mais a sua adesão nos acompanhamentos 

gestacionais da mulher grávida. Além das orientações rotineiras inerentes ao 

atendimento, exames de rotina solicitados à gestante também são destinados ao 

companheiro a exemplo de sorologia para hepatite B e C, HIV e sífilis, glicemia, 

colesterol e medição da pressão arterial (DUARTE, 2007). 

Diante dessas considerações observa-se que o companheiro não participa 

efetivamente do pré-natal, não é incluído nas abordagens das consultas pré-natais, 

nem nos formulários utilizados para a coleta de dados da gestante.  Frente a esta 

realidade, cabe à(ao) enfermeira(o) aplicar o PE com vistas a contribuir para a 

melhoria da assistência pré-natal ao casal grávido. Isto possibilitará a criação de 

acolhimento e corresponsabilidade do homem bem como autonomia da mulher no 

cenário da gravidez. 

 

2.4 CONTRIBUIÇÃO DA TECNOLOGIA DE ENFERMAGEM 

 

O processo de transformação e inovação tecnológica na área da saúde tem 

sido estimulado pela Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

(PNCTIS) com vistas a incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico na 

assistência à saúde no Brasil. A PNTCIS foi aprovada na 2ª Conferência Nacional de 

Ciência Tecnologia e Inovação em Saúde (CNCTIS) no ano de 2004 (BRASIL, 

2008c). Nesse caminhar, a velocidade da produção de novos conhecimentos passou 

a ser um determinante da necessidade de se utilizar a tecnologia na esfera da 

saúde.   

Ao final da 2ª CNCTIS os participantes elaboraram 39 moções. Dentre estas 

se previu a necessidade do MS incorporar a Classificação Internacional das Práticas 

de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC) e com isso sistematizar e informatizar 

ações, intervenções e resultados da prática da referida profissão. Esta iniciativa teve 

o propósito de considerar os resultados de pesquisas da Enfermagem como 

ferramenta tecnológica inovadora, possibilitando avaliar o custo benefício da 

implantação desses no SUS (BRASIL, 2004c). 

Assim, a produção científica acerca da construção, validação e inserção de 

instrumentos de coleta de dados nos diversos campos de assistência da 
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Enfermagem é aprimorada a cada ano. Sabe-se que o acréscimo de novas 

tecnologias aumentam as demandas de trabalho da(o) enfermeira(o) bem como 

requerem coparticipação de multidisciplinaridade de conhecimentos (SALVADOR et 

al., 2011).  

No entanto, entende-se ser necessário investir nessa linha de inovação. 

Pois, o desenvolvimento do PE envolve a complexidade existente no estado de 

saúde dos indivíduos a ser transformado na medida em que a(o) enfermeira(o) 

interage com sua clientela, coleta informações, diagnostica, prescreve e avalia a 

resposta de suas ações sobre a situação de saúde da pessoa cuidada (SANTOS; 

VEIGA; ANDRADE, 2011). 

Devido às dimensões corporais, sociais e subjetivas da vida, o trabalho em 

saúde requer uso de tecnologia relacional. Pois, o usuário busca assistência 

resolutiva do profissional e este utiliza conhecimento técnico em prol da promoção 

da saúde bem como da prevenção de agravos. Com a finalidade de viabilizar essa 

interação e obterem-se informações os profissionais da saúde utilizam instrumentos 

programados para captar informações norteadoras do estado geral e das 

especificidades de saúde da clientela assistida (BRASIL, 2005b). 

Consoante Merhy (2013), embora a coleta de dados seja imprescindível na 

sistematização da assistência durante as consultas na área da saúde, rotineiramente 

os profissionais se restringem ao preenchimento dos impressos de maneira formal. 

Com esta atitude caracteriza-se a prevalência da tecnologia dura, que desconsidera 

detalhes subjetivos possíveis de serem observados mediante a permissividade da 

pessoa se expressar. Tendo em vista ampliar a avaliação de saúde e colherem 

dados fidedignos se faz necessário aplicar os instrumentos por meio de diálogo e 

escuta ativa. Enquanto tecnologia leve, este procedimento, suaviza a abordagem, 

reduz sofrimento e estimula a autonomia do indivíduo como protagonista de seu 

processo saúde-doença.  

Relativo à construção de instrumentos voltados a avaliar as necessidades 

humanas e coletar dados da mulher no ciclo gravídico puerperal, pesquisas revelam 

a necessidade de aplicá-los nesse período. Assim, Cavalhiere (2011) validou um 

instrumento de mensuração de gravidez não planejada no Brasil, cujos itens 

abordavam aspectos sociais, psicológicos e clínicos das participantes do estudo. As 

informações contribuíram para as ações de Enfermagem no planejamento 
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reprodutivo e proporcionaram entendimento sobre o impacto de uma gestação não 

esperada na vida da gestante e família. 

Ainda nesse contexto, Loureiro (2013) desenvolveu um estudo de validação 

de conteúdo e clínica de um questionário para determinar o nível de medo do parto 

em gestantes levando em consideração variáveis sociodemográficas e obstétricas. 

O documento foi avaliado por peritos e aplicados a mulheres grávidas. Os resultados 

cooperaram para conhecer os temores existentes nas participantes e com isso 

auxiliou o planejamento de estratégias de enfrentamento de problemas específicos à 

área obstétrica. 

Nessa linha de raciocínio, Neves (2010) validou clinicamente um 

questionário de autoeficácia junto a mulheres em trabalho de parto. Ao final da 

pesquisa constatou-se a influência de fatores sobre a percepção de segurança da 

parturiente associados às características sociais, obstétricas e de educação em 

saúde realizada durante o pré-natal. Os resultados reforçaram a necessidade de 

considerar as particularidades de cada grávida no sentido de o profissional realizar 

escolhas condizentes com a individualidade no momento do parto. 

A necessidade de produzir tecnologia de enfermagem relativa ao período 

gravídico puerperal também foi estudada por Mazzo (2013). Esta autora elaborou e 

validou um instrumento de consulta de enfermagem da puérpera no âmbito da 

atenção básica. O estudo foi fundamentado na TNH e resultou em um documento 

contendo indicadores empíricos psicobiológicos, psicossociais e psicoespirituais da 

mulher no pós-parto. Além destes, o referido instrumento contempla o planejamento 

da assistência de enfermagem que se destina a nortear a avaliação das 

necessidades humanas e as demais etapas da consulta de enfermagem. 

No entendimento dos autores anteriormente referenciados, os documentos 

produzidos viabilizam a SAE no planejamento familiar bem como nas fases de 

gestação, parto e puerpério. Seguindo essa linha de raciocínio entende-se que a 

adoção de tecnologia leve-dura contribui sobremaneira para o Histórico de 

Enfermagem e, com isso, embasa a CE ao casal durante a gestação.  
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3 METODOLOGIA 

 
3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo metodológico cujo delineamento possibilita investigar 

métodos de obtenção e organização de dados, a partir de desenvolvimento, 

validação e avaliação de instrumentos que sejam confiáveis, precisos e utilizáveis 

por outros pesquisadores, como afirmam Polit e Beck (2011). 

 

3.2 CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS DO CASAL 
GRÁVIDO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA 

 
O instrumento de coleta de dados do casal grávido no âmbito da atenção 

básica foi construído com base nos Indicadores Empíricos (IES) das necessidades 

humanas da gestante, identificados a partir da revisão integrativa da literatura 

científica.  

Com vistas a construir um instrumento de coleta de dados para atendimento 

das necessidades humanas da gestante e inserir o pai/companheiro no pré-natal, o 

percurso metodológico deste estudo ocorreu em quatro fases:  

1. Identificação dos indicadores empíricos, realizada mediante a revisão 

integrativa da literatura;  

2. Avaliação dos indicadores empíricos com especialistas por meio de grupo focal;  

3. Estruturação do instrumento baseado nos indicadores empíricos avaliados;  

4. Validação do conteúdo e da aparência da versão final do instrumento 

pelos juízes por meio da Técnica Delphi.  

Estas etapas foram realizadas no período de agosto de 2014 a fevereiro de 

2015, conforme cronograma de atividades estabelecido. A trajetória metodológica do 

estudo está representada pela Figura 1: 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Figura 1 – Esquema da trajetória metodológica do estudo. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 
A seleção de participantes, denominados neste estudo de especialistas, para 

o Grupo Focal atendeu aos seguintes critérios de inclusão: ser enfermeira(o) e ter no 

mínimo dois anos de experiência no atendimento pré-natal. Segundo Krueger e 

Casey (2009), a quantidade recomendada de participantes deve ser entre seis e 10 

indivíduos. Nesta dinâmica, o critério de escolha leva em consideração a experiência 

e conhecimentos relativos à problemática abordada.  

No presente estudo a escolha do nome das enfermeiras foi realizada por 

meio de indicação dos pares, considerando a experiência nos cuidados à gestante. 

Assim sendo, adotou-se como critérios de inclusão ser especialista na área de 

saúde da mulher e ter tempo de atuação de no mínimo dois anos. 
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Visto isso, enviou-se carta-convite a oito enfermeiras, das quais seis 

aceitaram participar desta etapa da pesquisa. A carta abordava o objetivo da 

pesquisa e como surgiram os IES que seriam discutidos no GF a ser realizado 

(APÊNDICE A). Mediante a aceitação, agendaram-se a data e local do encontro por 

contato telefônico. A técnica foi desenvolvida após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelas participantes, em duas vias 

(APÊNDICE B).  

A fim de caracterizar as especialistas, estas preencheram uma ficha 

contendo: idade, formação profissional, local de trabalho, atuação e tempo de 

experiência na área de atenção à saúde da mulher (APÊNDICE C). Para garantir o 

anonimato das participantes utilizou-se o termo ESPECIALISTA seguido da 

numeração de um a seis de acordo com a ordem de chegada ao local da reunião.  

Concernente a escolha das(os) integrantes da Técnica Delphi, 

designadas(os) de juízes, anuiu-se como critérios de inclusão ser enfermeira(o), ter 

tempo de experiência em assistência pré-natal de dois ou mais anos e atuarem em 

Unidades Básicas de Saúde do Município de Natal/RN, Brasil. Foram excluídos do 

estudo os juízes que estavam afastados das Unidades Básicas de Saúde  por 

licença e/ou em gozo de férias.  

No primeiro contato com os juízes, prestaram-se informações sobre o 

objetivo e finalidade da pesquisa e em seguida indagou-se sobre a possibilidade de 

participarem do estudo. Diante da aceitação, receberam a carta de apresentação 

(APÊNDICE D) e, após a leitura, solicitou-se a assinatura do TCLE em duas vias, 

bem como preenchimento de uma ficha contendo informações pessoais e 

profissionais, com a finalidade de caracterizar a população estudada (APÊNDICE E, 

APÊNDICE F). 

Convém ressaltar que a qualificação dos participantes nas técnicas do 

Grupo Focal e Delphi sobressaiu à representatividade do número amostral. Segundo 

Powell (2003), este discernimento desconsidera os fins estatísticos e prioriza a 

aptidão dos especialistas/juízes em validar o material. Com relação ao cálculo do 

número de Unidades de saúde visitadas durante a quarta fase desta pesquisa foi 

utilizada a fórmula probabilística de Barbetta (1998), descrita pelas equações (1) e 

(2) a seguir.   
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n =      ;                                                                                     (1) 

 

 

n0 =                                                                                                           (2) 

 

Onde: 

n = 46 resultado obtido (amostra probabilística das Unidades visitadas)  

N = 52 (Número total de Unidades Básicas credenciadas na SMS de Natal) 

Ɛ0 = 0,05 (erro amostral definido)  

n0= 400 (fator obtido da relação 1/ Ɛ0²) 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 
No presente estudo os dados relativos à identificação dos indicadores 

empíricos foram coletados entre os meses agosto e outubro de 2014, por meio de 

estudos disponíveis nas bases de dados on-line Public Medline (PUBMED), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), COCHRANE 

reviews e no periódico Journal of Midwifery and Women’s Health (JMWH). 

Concernente aos dados advindos da avaliação dos indicadores empíricos, 

estes foram obtidos no mês de novembro de 2014 mediante uso da técnica de 

Grupo Focal junto a seis especialistas na área de atenção à saúde da mulher. Esta 

fase da coleta de dados ocorreu em dois momentos, nas dependências da Escola de 

Enfermagem de Natal – UFRN. No primeiro encontro discutiu-se a manutenção e/ou 

ajustes dos IES referentes às necessidades psicobiológicas afetadas. Após a 

obtenção de consenso sobre os IES e as classificações da TNH, agendou-se uma 

segunda ocasião para avaliar os IES das necessidades psicossociais e 

psicoespirituais. As discussões transcorreram durante três horas em cada encontro. 

O GF foi realizado em ambiente climatizado, aromatizado, organizado de 

maneira que cada participante pudesse sentir-se à vontade para as discussões. 

Disponibilizaram-se cadeiras com mesas de apoio em semicírculo, de maneira que 

as integrantes interagissem frente a frente e visualizassem a classificação dos IES 

reproduzida em equipamento multimídia, como esquematizado na Figura 2. A 

disposição das especialistas nos assentos ocorreu por livre escolha. No intuito de 

_N * ___ 

  N + n0 

 

_1__ 

 Ɛ0² 

 

n0 



56 

 

 

 
 

EXPERTISE 5 

oportunizar um momento de conforto aos membros do grupo, foram providenciados 

acolchoados com vistas a apoiar os pés e movimentá-los se assim desejassem.  

Antecedeu as discussões a dinâmica de apresentação, que constou de um 

recipiente contendo os nomes impressos de cada integrante do grupo, o qual ia 

circulando entre as participantes e essas retiravam um nome. Em seguida faziam 

algumas considerações sobre a pessoa cujo nome foi selecionado, e quando as 

participantes não se conheciam solicitava-se que elas se apresentassem. Dessa 

forma, teve-se uma visão geral do grupo e uma aproximação entre seus membros. 

Antes de o pesquisador iniciar a apresentação dos IES, uma especialista foi 

escolhida pelo grupo como moderadora. Previamente explicou-se que o papel dessa 

integrante era manter o grupo coeso durante a exposição das ideias, tendo como 

foco a temática abordada. Ademais, como estratégia de evitar eventual desgaste 

decorrente dos debates e tempo que o grupo levaria na construção do pensamento, 

houve intervalo de 20 minutos para promover descanso. Nessa ocasião foi oferecido 

coffee break às participantes. 

 
 

Figura 2 – Esquema do Grupo Focal. 

 

 

 

 

 
 

 

      (MODERADORA) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

 
 

EXPERTISE 3 

 

 
 

EXPERTISE 1 

 

 
 

EXPERTISE 6 

 

 
 

EXPERTISE 2 

 

 
 

EXPERTISE 4 

 

 

 

PESQUISADOR 

IES DECORRENTES DA REVISÃO INTEGRATIVA APRESENTADOS SEGUNDO 
A CLASSIFICAÇÃO DA TNH AJUSTADA POR GARCIA E CUBAS (2012) 

ESPECIALISTA 5 

ESPECIALISTA 3 
ESPECIALISTA 6 

ESPECIALISTA 1 

ESPECIALISTA 4 

ESPECIALISTA 2 
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Após a fase inicial, prestou-se esclarecimento sobre a dinâmica das 

discussões. Como meio de proporcionar união do pensamento coletivo acerca da 

validação dos IES no contexto da TNH, realizou-se breve exposição sobre os 

objetivos e justificativa da tese, os passos realizados para obter as classificações 

dos IES seguida da questão norteadora: no seu entendimento, os IES e as 

necessidades humanas afetadas contidas na distribuição apresentada nos slides a 

seguir estão em conformidade com a classificação e definição das necessidades 

humanas ajustadas por Garcia e Cubas?  

Cada participante recebeu impressos contendo quadros com as 

classificações das necessidades humanas, suas definições e a questão norteadora. 

Além disso, foram dispostos tabela dos IES obtidos mediante revisão integrativa, 

folhas de papel pautado e caneta. Ao final de cada encontro realizaram-se a síntese 

das discussões, após a contribuição dos debates ocorridos durante o GF, e o 

subsequente encerramento da sessão. Esta fase da pesquisa possibilitou 

esclarecimentos relativos a ajustes na forma escrita, acréscimos de indicadores 

condizentes com a realidade social e gestacional das mulheres assistidas no pré-

natal do município, além de reposicionamento de IES. Estes foram considerados 

relevantes pelo pesquisador nas classificações psicobiológicas, psicossociais e 

psicoespirituais dos IES.  

Por fim, os dados decorrentes da etapa de validação do instrumento do 

estudo em apreço foram coletados por meio da aplicação da técnica Delphi entre os 

meses de dezembro de 2014 e fevereiro de 2015. Esta técnica de validação consiste 

em um método para se obter o consenso de um grupo de juízes, quando o 

conhecimento preciso de determinada temática não está disponível ou os dados 

existentes são insuficientes ou contraditórios. A análise ocorre com a participação de 

experts anônimos uns aos outros, distantes geograficamente, na perspectiva de 

ocorrer dentre duas a três rodadas do documento (DALKEY, 1969; JUSTO, 2005; 

SCARPARO et al., 2012). 

Ressalta-se que esta fase ocorreu em duas etapas na qual a primeira se deu 

com a participação de 63 enfermeiras(os) atuantes nas 46 unidades de saúde 

integrantes da pesquisa. Dentre estas, quatro prestam atendimento pré-natal no 

modelo de atenção básica (UBS) e 42 na modalidade de estratégia de saúde da 

família (UESF). No segundo momento os dados foram colhidos via correio eletrônico 

com a participação de 51 juízes dentre os 63 integrantes da primeira etapa da 
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validação. As especialistas do grupo focal não integraram o corpo de juízes 

anteriormente citado. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 
Os dados dos IES da gestação decorrentes da revisão integrativa foram 

analisados com base na estatística descritiva. Para isso utilizou-se o pacote 

estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 22®. 

No tocante à obtenção de concordância entre as especialistas do Grupo 

Focal, quanto à categorização dos IES das necessidades humanas da gestante, 

este resultado foi obtido mediante questionamento às participantes para cada item 

abordado. Quanto à validação do instrumento obtida durante a primeira rodada da 

Técnica Delphi, cada item do documento foi avaliado pelo Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC). Esta maneira de analisar aspectos de formulários e seus itens tem 

sido utilizada na área da saúde no intuito de mensurar o grau de concordância entre 

juízes. 

O IVC permitiu em princípio analisar cada item individualmente e depois o 

instrumento como um todo. Este método emprega uma escala tipo Likert com 

pontuação de 1 a 4 (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Assim, a representatividade das 

respostas dos juízes foi abalizada segundo as alternativas:  

1 = irrelevante ou não representativo, quando os itens contidos no 

documento não eram considerados imprescindíveis no contexto da gestação;  

2 = pouco relevante ou pouco representativo visto os indicadores não 

contemplarem importância relativa às necessidades humanas da gestante;  

3 = relevante ou necessária revisão mínima para ser representativo;  

4 = extremamente relevante ou representativo, pois os componentes 

assumiram pertinência como indicadores da gravidez. 

Para a validação dos itens do instrumento considerou-se que o nível de 

concordância entre os juízes a partir de 70%, entre as(os) enfermeiras(os) 

participantes do painel de especialistas, os validaria. Escolheu-se este percentual 

baseado no estudo de elaboração e validação de instrumento de consulta de 

enfermagem da puérpera no âmbito da atenção básica desenvolvido por Mazzo 

(2013). Além disso, considerou-se o consenso quanto à relação entre valores de 

kappa (k) e o grau de concordância que a literatura especializada obteve na taxa 
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geral de concordância. Assim, o percentual de concordância estipulado no presente 

estudo diz respeito ao valor de kappa (k) equivalente à conceituação “Boa” 

apresentada no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Relação entre os valores k e o grau de concordância 
Kappa Concordância 

< 0,00 Ruim 

0,00 – 0,20 Fraca 

0,21 – 0,40 Sofrível 

0,41 – 0,60 Regular 

0,61 – 0,80 Boa 

0,81 – 0,99 Ótima 

1,00 Perfeita 
Fonte: Adaptado de Landis e Koch (1977) apud Pereira (2006), pág. 365. 

 

O cálculo do escore do IVC de cada item do instrumento foi obtido segundo 

a proposta de Alexandre e Coluci (2011), por meio da razão da soma das 

pontuações 3 e 4, conforme opinião dos juízes, pelo número total de respostas, 

como descrito a seguir: 

 

IVC =                                                                                                           (3) 

 

Para validar o instrumento como um todo se utilizou a razão do número total 

dos itens considerados relevantes (respostas 3 ou 4) pelos juízes pelo número total 

de itens do instrumento. O IVC recomendado para validação de todo o instrumento 

recomendado é acima de 78% (POLIT; BECK, 2011). Nesse estudo, considerou-se 

válido o IVC maior que 0,78 para o consenso dos juízes acima de 70% como 

previsto anteriormente. 

Assim, na primeira rodada dentre os 311 itens avaliados na segunda versão 

do instrumento, 307 indicadores obtiveram consenso de IVC individual acima de 

70%. Mediante estes valores, e considerando a relação proposta por Polit e Beck 

(2011) anteriormente citada, o IVC do instrumento nesta etapa foi de IVC = 0,99. 

No intuito de mensurar a pertinência das sugestões emitidas durante a 

primeira rodada de avaliação do instrumento de coleta de dados, quanto às 

alterações, inclusões e/ou exclusões de itens foi necessário desenvolver uma 

segunda rodada. Nesta fase construiu-se um formulário contendo as propostas 

emitidas pelos juízes associando cada uma aos termos “concordo” ou “discordo”. 

número de respostas 3 ou 4 
número total de respostas 



60 

 

A análise de concordância de cada sugestão emitida pelos juízes na 

segunda rodada foi obtida pelo Índice de Conteúdo (IC) proposto por Alexandre e 

Coluci (2011). O cálculo do IC derivou da razão entre o número de juízes que 

concordaram com a sugestão e o número total de especialistas participantes da 

segunda rodada de avaliação, como descrito abaixo: 

 

IC =                               x 100                                x 100                              (4) 

 

Tendo em vista a necessidade de validar o conjunto de respostas acerca das 

sugestões, cujo nível de concordância atingiu os 70%, utilizou-se a relação indicada 

por Polit e Beck (2011). Desta maneira, dentre os 47 itens contidos na segunda 

rodada da técnica Delphi, 45 obtiveram consenso de concordância em manter no 

instrumento final. Mediante estes valores, nesta etapa o IVC total foi de 0,96. 

É oportuno ressaltar que a validação do documento construído foi de 

conteúdo e aparência. Na concepção de Polit e Beck, (2011) a validação de 

conteúdo aponta em que medida o instrumento possui itens suficientes para medir o 

construto específico e contemplar seu domínio. Consoante Oliveira, Fernandes e 

Sawada (2008) a validação de aparência garante a clareza dos itens, facilidade de 

leitura, compreensão e forma de apresentação do instrumento. 

   

3.6 PRECEITOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 
Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, o estudo levou 

em consideração a garantia dos preceitos básicos da bioética, de autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça. Isto visa assegurar direitos e deveres no que diz 

respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado, de acordo 

com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/2012 (BRASIL, 

2013b). Dessa forma, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP – UFRN) via Plataforma Brasil e 

obteve Parecer Consubstanciado do CEP – UFRN favorável nº 876.200, em 

18/11/2014, e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 

36085514.7.0000.5537 (ANEXO N). 

número de participantes que concordam 
número total de participantes 
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Consideraram-se ainda os aspectos éticos que dizem respeito ao TCLE, 

inerentes aos membros do Grupo Focal (APÊNDICE B) e da Técnica Delphi 

(APÊNDICE E), os quais foram assinados pelas(os) participantes das duas técnicas. 

Houve também a garantia do anonimato dos juízes e foram prestados 

esclarecimentos acerca da participação voluntária, isenção de gastos, bem como do 

não recebimento de incentivos financeiros.  

O TCLE e o material apreendido dos instrumentos serão guardados pelo 

coordenador da pesquisa na instituição sediadora – Departamento de Enfermagem 

da UFRN –, onde permanecerão por um prazo mínimo de cinco anos, sob a garantia 

de que os dados obtidos só serão utilizados para fins científicos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Neste capítulo abordam-se os resultados obtidos da revisão integrativa da 

literatura, dos grupos focais acerca dos indicadores específicos da gestação e da 

validação do instrumento de coleta de dados da gestante no âmbito da atenção 

básica pela Técnica Delphi. 

 

4.1.1. Resultado da 1ª fase: identificação dos indicadores empíricos das 
necessidades humanas da gestante mediante revisão integrativa  

 
Nesta etapa os IES das necessidades humanas afetadas pela gestação 

foram identificados por meio de revisão integrativa e categorizados mediante a 

experiência profissional do pesquisador, em saúde da mulher e da família.  

Os IES dizem respeito a sinalizadores voltados para identificar ou dirigir a 

atenção concernente a assuntos específicos a fim de se obter resultados em uma 

organização de saúde, devendo periodicamente ser revistos. Assim, a elaboração 

desses IES requer a busca de eixos condutores que apontem para a necessidade de 

se considerar as políticas assistenciais, educacionais e gerenciais em saúde, bem 

como as expectativas da clientela atendida (KURCGANT; TRONCHIN; MELLEIRO, 

2006). Conforme Fawcett (2013), no campo de conhecimento da Enfermagem 

considera-se os IES como proposições experimentais utilizadas para mensurar e 

fornecer evidências sobre os conceitos de uma teoria. 

A revisão integrativa é definida como um instrumento de obtenção, 

identificação, análise e síntese da literatura direcionada a um tema específico. Isto 

permite a construção de análise ampla de conhecimentos produzidos, como também 

discussões sobre métodos e resultados das publicações analisadas (GARUZI et al., 

2014). O caminho percorrido para desenvolver esta fase seguiu as cinco etapas 

apresentadas por Crossetti (2012): formulação do problema, coleta de dados ou 

definições sobre a busca da literatura, avaliação dos dados, análise e apresentação 

dos dados e interpretação dos resultados. A seguir as referidas etapas estão 

descritas. 
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4.1.1.1 Formulação do problema  

 
A maneira pela qual a(o) enfermeira(o) conduz a assistência à gestante, 

caracteriza a consulta de enfermagem (CE), pois a CE diz respeito a um meio de 

viabilizar o Processo de Enfermagem (PE), no intuito de prestar atendimento digno à 

mulher e família. Esta profissão considera a existência de processos de equilíbrio 

dinâmico entre os seres vivos decorrentes da interação destes com o meio externo. 

Assim sendo, se faz necessário que a(o) enfermeira(o), no desempenho de suas 

ações, tenha como base a teoria das necessidades humanas (TNH) (HORTA, 2011). 

No âmbito da atenção pré-natal concebe-se a importância de considerar as 

necessidades humanas da mulher durante a gravidez. Para isso se faz necessária a 

utilização de um instrumento que possibilite a identificação dessas necessidades. 

Entretanto, para a sua construção foi preciso identificar na literatura científica IES 

das necessidades humanas alteradas da gestante. Mediante essas considerações, 

elaborou-se a seguinte questão norteadora na revisão integrativa: Quais os 

indicadores empíricos das necessidades humanas afetadas da mulher durante a 

gravidez?  

 

4.1.1.2 Coleta de dados ou definições sobre a busca da literatura 

 
Nesta fase, ocorrida entre os meses agosto e outubro de 2014, realizou-se 

investigação de estudos disponíveis em bases de dados on-line por meio do Portal 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). As bases consultadas no presente estudo foram:  

 Base de dados 1 - Sciverse Scopus – Elsevier (SCOPUS): maior base de 

dados de resumos e citações de literatura revisada por pares, incluindo revistas 

científicas, livros e anais de congressos. Oferece visão abrangente da produção de 

pesquisas do mundo nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais, 

artes e humanidades.  

 Base de dados 2 - Public Medline (PUBMED): compreende milhões de 

citações de literatura biomédica do MEDLINE, revistas de ciências da vida e livros 

on-line. Estão incluídos citações e resumos nos campos da biomedicina e da saúde, 

abrangendo porções das ciências da vida, ciências do comportamento, ciências 

químicas e bioengenharia.  
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 Base de dados 3 - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS): oferece informação bibliográfica em ciências da saúde e 

contempla toda a literatura relativa às ciências da saúde, produzida por autores 

latino-americanos e publicado nos países da região a partir de 1982. 

 Base de dados 4 - Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL): fornece indexação de nível superior em enfermagem e da 

literatura de saúde disponível, incluindo revistas de enfermagem e publicações da 

Liga Nacional para a Enfermagem e Associação das Enfermeiras Americanas. 

Abrange uma gama de tópicos, incluindo enfermagem, biomedicina, ciências da 

saúde, medicina complementar, saúde dos consumidores e 17 disciplinas correlatas 

de saúde. 

 Base de dados 5 - COCHRANE reviews: revisões sistemáticas de 

pesquisa primária na atenção à saúde humana e política de saúde, reconhecidas 

internacionalmente como o mais alto padrão em cuidados de saúde baseada em 

evidências. 

 Periódico Journal of Midwifery and Women’s Health (JMWH): Revista 

oficial revisada por pares da faculdade americana de enfermeiras obstétricas. 

Apresenta pesquisas e conhecimentos atuais com temas clínicos e interdisciplinares. 

Inclui temáticas de atenção à mulher no processo gravídico puerperal, ginecologia, 

cuidados de saúde primária para as mulheres e recém-nascidos, saúde pública, 

política de cuidados de saúde e saúde global. Com foco na prática baseada em 

evidências, o JMWH se dedica a melhorar a saúde das mulheres em seu ciclo vital e 

promover a excelência em obstetrícia. 

Como critérios de inclusão foram considerados: artigos publicados na 

íntegra, entre os anos 2005 e 2014, nos idiomas português, inglês ou espanhol, 

disponíveis gratuitamente e que versassem sobre os IES relacionados às 

necessidades da gestante. Para a coleta de informações ressalta-se terem sido 

consultados os termos indexadores Medical Subject Headings of U.S. (MESH) 

quando a terminologia empregada nas bases consultadas estavam na língua 

inglesa, e Descritores em Ciências da Saúde (DECS) para aquelas que utilizavam a 

língua portuguesa.  

Para a pesquisa, utilizaram-se os seguintes descritores controlados e 

combinados: na língua inglesa – “nursing” e “prenatal care” e “pregnancy” e “primary 

health care”; na língua portuguesa – “enfermagem” e “assistência pré-natal” e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_da_sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/1982
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“gestação” e “atenção primária à saúde”. No intuito de identificar as pesquisas que 

discorreram sobre a gravidez como também associaram a TNH de Horta com o 

período gestacional, o descritor não controlado – “necessidades humanas” – 

constituiu a base investigativa durante a procura dos IES. 

Com vistas a sistematizar os dados coletados e viabilizar fichamento dos 

artigos consultados, foi desenvolvido um instrumento contendo: base de dados de 

indexação, título, referência, idioma, objetivo, metodologia, população, resultados, 

necessidades humanas e suas classificações além dos IES da gestação 

(APÊNDICE G). Este formulário resultou nos fichamentos dos artigos que estão 

dispostos no Apêndice H. 

Ao utilizar os descritores controlados e combinados, a busca resultou em 

2809 publicações selecionadas. Dessas, 144 corresponderam aos artigos 

encontrados na COCHRANE; 896 na CINAHL; 188 na LILACS; 515 na PUBMED; 

554 na SCOPUS; e 512 no periódico Journal of Midwifery. Com a aplicação do 

critério de inclusão de disponibilidade gratuita e integral, o número de investigações 

publicadas foi reduzido a 494. Ressalta-se que os artigos publicados em mais de 

uma base de dados foram considerados uma vez. Como critérios de exclusão 

estabeleceu-se que os estudos de intervenção clínica não fariam parte dessa 

pesquisa. 

 

4.1.1.3 Avaliação e análise dos dados 

 
A partir desses achados, em primeira análise, realizou-se leitura do título e 

resumo de cada um dos trabalhos na perspectiva de encontrar publicações que 

versassem sobre a temática do estudo. No intuito de organizar a investigação 

decorrente das leituras dos artigos, estes foram arquivados em pastas identificadas 

com o nome de cada base investigada, onde se alocou as produções científicas em 

análise. Após leitura criteriosa do material pesquisado, obtiveram-se 82 publicações 

como corpus de análise, sendo 35 indexados na base de dados SCOPUS, três na 

PUBMED, 16 na LILACS, 10 na CINAHL, sete na COCHRANE e 11 no periódico 

Journal of Midwifery (Quadro 4).  
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Quadro 4 – Estudos disponíveis em bases de dados e periódicos oriundos da 
revisão integrativa. Natal, RN. Brasil, 2014 

Bases de 
dados e 

Periódico 
Resumos 

Eliminados 
pelos 

critérios de 
exclusão 

Trabalhos 
completos 

Após 
primeira 
leitura 

Eliminados 
por serem 
repetidos 

Após 
segunda 
leitura 

SCOPUS 554 384 170 62 0 35 

PUBMED 515 483 32 9 0 3 

LILACS 188 145 43 32 0 16 

CINAHL 896 796 100 35 1 10 

COCHRANE 144 46 98 28 12 7 

Journal of 
Midwifery 

512 461 51 26 0 11 

Total 2809 2315 494 192 13 82 

Fonte: Própria pesquisa 

 

4.1.1.4 Apresentação e interpretação dos resultados 

 
Na revisão integrativa da literatura científica realizada no presente estudo 

foram identificados 162 IES relacionados às necessidades humanas, dos quais se 

considerou 64 como representantes das necessidades psicobiológicas afetadas 

(Tabela 1), 97 relativos às necessidades psicossociais e 1 da psicoespiritual (Tabela 

2). 

 

Tabela 1 – Distribuição dos indicadores empíricos segundo as necessidades humanas 
das gestantes no nível psicobiológico e a frequência (%) com que apareceram conforme 

a revisão de literatura. Natal, RN. Brasil, 2014. 

Necessidades Psicobiológicas Indicadores Empíricos n % 

Nutrição  

Hábitos alimentares inadequados  6 9,4 

Náuseas  1 1,6 

Ganho de peso insuficiente  2 3,1 

Pouco apetite  1 1,6 

Risco de obesidade  2 3,1 

Eliminação  

Incontinência urinária de esforço  1 1,6 

Infecções do trato urinário  1 1,6 

Vômitos  2 3,1 

Sono e repouso  Poucas horas de sono  2 3,1 

Atividade física  Ausência de atividade física  4 6,3 

Sexualidade e reprodução  Diminuição do desejo sexual durante a gravidez 1 1,6 

Segurança física e do meio 
ambiente  

Violência física por parceiro  1 1,6 

Integridade física  

Dores de dente e inflamação na gengiva   1 1,6 

Dor lombossacral e lombo pélvica  1 1,6 

Fadiga  1 1,6 

Regulação: crescimento celular e 
desenvolvimento funcional  

Anemia  2 3,1 

Regulação vascular  Presença de edema em membros inferiores  1 1,6 

Regulação neurológica  Depressão   13 20,3 
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Ansiedade   8 12,5 

Terapêutica e de prevenção  

Baixo número de exames ginecológicos realizados 
na gravidez  

1 1,6 

Prevalência de doenças sexualmente transmissíveis  1 1,6 

Ausência de realização de testes para rastrear sífilis  1 1,6 

Baixo número de realização do exame das mamas  1 1,6 

Atendimento odontológico pouco frequente  2 3,1 

Não realização do pré-natal  1 1,6 

Inicio tardio do pré-natal  2 3,1 

Baixa frequência de consultas de pré-natal  1 1,6 

Escassa abordagem dos aspectos emocionais das 
gestantes  

1 1,6 

Falha no acolhimento e atenção junto às gestantes  1 1,6 

Baixa adesão das grávidas a tratamentos do 
programa  

1 1,6 

Total   64 100,0 

Nota: Os percentuais da tabela 1 foram calculados com base na frequência dos indicadores e não no 
número de indicadores. 

 

Vale salientar que os artigos analisados não abordavam indicadores 

empíricos da gestação associados às necessidades psicobiológicas de: oxigenação, 

hidratação, cuidado corporal e ambiental, regulação térmica, regulação hormonal e 

sensopercepção. Entre os resultados os IES mais prevalentes estavam voltados 

para hábitos alimentares inadequados, ansiedade e depressão.  

Relativo à alimentação, Barchinski (2010) avaliou o estado nutricional de 80 

gestantes cujos resultados indicaram que 50,0 % apresentavam ganho de peso 

inadequado devido ao elevado consumo de alimentos ricos em proteína animal, 

gorduras e baixo índice de ingesta de fibras, legumes e carne branca. Os riscos 

decorrentes deste comportamento repercutiram no aumento dos níveis de anemia e 

sobrepeso da mulher na gravidez.  

Quanto à sintomatologia de ansiedade e depressão, estudo desenvolvido 

junto a casais grávidos comparou a presença desses sintomas entre o homem e a 

mulher.  Assim, foi possível constatar a prevalência nas gestantes da pesquisa 

relativa à expectativa do nascimento do filho, incertezas sobre o seu crescimento 

pessoal e dificuldades em apoiar o companheiro após o parto. Aliado a isso, os 

companheiros envolvidos no estudo revelaram ter sua ansiedade aumentada 

quando sua companheira apresentava insatisfação durante a gravidez (OLIVEIRA, 

2014). 
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Tabela 2 – Distribuição dos indicadores empíricos segundo as necessidades humanas 
das gestantes nos níveis psicossocial e psicoespiritual e a frequência (%) com que 

apareceram conforme a revisão de literatura. Natal, RN. Brasil, 2014. 

Necessidades 
Psicossociais e 
Psicoespirituais 

Indicadores Empíricos n % 

Comunicação 
Fragilidades na relação usuária-profissional de saúde  11 11,2 

Assistência pré-natal é mecanicista/sem cordialidade  1 1,0 

Gregária 

Falta de cordialidade nos serviços de saúde  2 2,0 

Dificuldades no relaionamento com o parceiro  5 5,1 

Falta de apoio do companheiro durante a gestação  4 4,1 

Não valorização de queixas da gestante por parte do companheiro  1 1,0 

Segurança emocional 

Insegurança emocional  4 4,1 

Preocupação  5 5,1 

Estresse  5 5,1 

Dúvida  1 1,0 

Tristeza  1 1,0 

Medo dos procedimentos médicos  1 1,0 

Medo da morte do feto 1 1,0 

Amor, aceitação Relações interpessoais problemáticas  2 2,0 

Autoestima, 
autoconfiança, 
autorrespeito 

Medo da transformação do seu corpo 1 1,0 

Pouca motivação para frequentar as consultas de pré-natal  1 1,0 

Incerteza quanto à adaptação ao papel de ser mãe  1 1,0 

Liberdade e 
participação 

Pouca Liberdade de expressão durante as consultas  1 1,0 

Impossibilidade de escolhas sobre ofertas no cuidado à saúde  1 1,0 

Pouco envolvimento da gestante em atividades de educação em saúde  1 1,0 

Educação para a 
saúde e aprendizagem 
 

Escassez de conhecimento quanto à sexualidade na gravidez  1 1,0 

Escassez de informações acerca da prevenção do HIV  2 2,0 

Pouco esclarecimento sobre modificações corporais e desconfortos  3 3,1 

Escassez de informação sobre o tipos e benefícios de partos  11 11,2 

Pouca orientação sobre cuidados com o recém-nascido  3 3,1 

Falta de orientações acerca do uso do álcool e cigarro na gestação  2 2,0 

Escassez de educação em saúde sobre o AME durante a gestação  7 7,1 

Pouca orientação quanto a hábitos alimentares durante a gestação  3 3,1 

Escassez de educação em saúde nas consultas de pré-natal  8 8,2 

Falta de informações acerca da evolução e vitalidade do feto  2 2,0 

Falta de informações acerca dos sinais de perigo durante a gravidez  2 2,0 

Falta de esclarecimentos sobre uso de fármacos durante a gravidez  1 1,0 

Espaço Falta de estabilidade habitacional  1 1,0 

Garantia acesso à tecnologia Dificuldade de acesso ao serviço  1 1,0 

Religiosidade espiritualidade Ausência de suporte religioso  1 1,0 

Total  98 100,0 

Nota: Os percentuais da tabela 2 foram calculados com base na frequência dos indicadores e não no 
número de indicadores. 

 

Na revisão integrativa não foram encontrados indicadores referentes às 

classificações de: recreação e lazer, autorrealização e criatividade. No que diz 

respeito aos IES das necessidades psicossociais e psicoespirituais obtidos nesta 

etapa, sobressaíram-se fragilidades na relação usuária-profissional de saúde e 

escassez de educação em saúde nas consultas de pré-natal, principalmente sobre 
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tipos e benefícios de partos. Sobre este assunto, Silva (2010) revela a insatisfação 

de gestantes quanto à maneira pela qual os profissionais de saúde se comunicam e 

prestam cuidado nas consultas de pré-natal. No entendimento das participantes a 

falta de cordialidade e a postura do profissional as impediram de protagonizar a sua 

gravidez.  

Concernente às ações de educação em saúde Morais (2013) avaliou a 

assistência pré-natal junto a gestantes e constatou que o foco das orientações 

prestadas durante as consultas estava centrado em aspectos biológicos da gravidez 

e no desenvolvimento fetal. Outras temáticas consideradas importantes no 

entendimento das grávidas, mas que não foram consideradas tinha relação com o 

tipo de parto indicado, preparo para um parto seguro para mãe e concepto, direitos 

da gestante e cuidados com o recém-nascido, foram desconsiderados. 

Diante dos IES obtidos na revisão integrativa foi possível reunir as 

publicações atuais relativas às necessidades humanas da mulher na gravidez em 

bases de pesquisa científica on-line. Assim, ao término da primeira fase da presente 

investigação, obteve-se a primeira versão do instrumento de coleta de dados do 

casal grávido no âmbito da atenção básica. 

 

4.1.2. Resultado da segunda fase: Avaliação da primeira versão do 
instrumento: Indicadores empíricos e sua relação com as necessidades 
humanas segundo consenso de um grupo focal 

 
Após a realização da revisão integrativa, foram obtidos IES e, no intuito de 

validá-los, utilizou-se o Grupo Focal (GF). Este representa uma técnica de coleta de 

dados que promove ampla problematização sobre um tema específico. Trata-se de 

entrevista em grupo, cuja interação entre seus membros configura a integralidade do 

método. Nesse processo os encontros possibilitam aos participantes explorarem 

seus pontos de vista gerando perguntas e buscando respostas pertinentes ao foco 

investigado (BACKES et al., 2011). 

As entrevistas nesse método têm a vantagem de serem eficientes, visto 

suscitarem discussões aprofundadas acerca do fenômeno em estudo. No 

desenvolvimento dessa técnica, as opiniões e experiências dos juízes são 

solicitadas simultaneamente (POLIT; BECK, 2011). No tocante à caracterização das 
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participantes, a idade variou de 34 a 63 anos, o tempo de formação acadêmica 

resultou em média 27 anos de graduação em enfermagem.  

Na caminhada profissional das especialistas, dentre as áreas de interesse 

em se capacitar, destacaram-se os cursos em nível de especialização nas áreas: 

Saúde Sexual e Reprodutiva, Saúde Pública, Enfermagem Obstétrica e Estratégia 

Saúde da Família. Ademais, cinco integrantes referiram possuir o título de mestre, e 

duas, de doutor na área da Enfermagem. Quanto à experiência no âmbito da saúde 

da mulher, a média de tempo de atuação foi de 19 anos.  

Durante as exposições dos pensamentos e experiências dos participantes 

do GF, foi acordado manter a maioria dos IES nas classificações propostas. 

Também houve sugestões de alterações de alguns indicadores, bem como de se 

acrescentar outros. As especialistas sugeriram ainda renomear a classificação 

‘Nutrição’, proposta por Garcia e Cubas (2012), para ‘Alimentação’, por entenderem 

que o termo utilizado pelas autoras se relaciona diretamente com a ciência da 

nutrição e a pesquisa em foco diz respeito à ciência da Enfermagem. 

Conforme as sugestões foram acrescidos 45 IES relacionados a 17 

classificações das necessidades humanas psicobiológicas e 15 inerentes a 12 

classificações das psicossociais. Além disso, a experiência das especialistas 

influenciou o reposicionamento de cinco IES contidos nas necessidades 

psicobiológicas (náuseas, dores de dente, dor lombossacral/lombo pélvica, fadiga e 

anemia) transferindo-os para outras classificações. Ademais, houve alteração da 

maneira escrita em cinco IES das necessidades psicobiológicas e 16 das 

psicossociais. 

Dessa forma, relativo à redação modificada de IES das necessidades 

psicobiológicas, foram considerados os termos ‘polaciúria; odontalgia; atendimento 

odontológico e nutricional pouco frequente; ausência de realização de testes para 

rastrear sífilis e HIV na gravidez; baixo número de exames Papanicolaou realizados 

durante a gestação’, concernentes às seguintes necessidades psicobiológicas – 

eliminação, sensopercepção, terapêutica e de prevenção – como apresentado no 

Quadro 5. 
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Quadro 5 – Distribuição dos indicadores empíricos segundo as necessidades 
humanas das gestantes no nível psicobiológico após obtenção de consenso do 

Grupo Focal. Natal, RN. Brasil, 2014. 

Indicadores Empíricos das necessidades psicobiológicas das gestantes de acordo com o 
Grupo Focal 

Necessidades 
psicobiológicas 

Indicadores Empíricos 

Oxigenação 
Desconforto respiratório* 

Dispneia* 

Hidratação Sialorréia* 

Alimentação 

Aumento de apetite* 

Ganho de peso insuficiente  

Hábitos alimentares inadequados 

Perversão do apetite* 

Pouco apetite 

Risco de obesidade 

Eliminação 

Constipação* 

Infecções do trato urinário 

Polaciúria* 

Sudorese* 

Vômitos  

Sono e repouso 

Fadiga 

Poucas horas de sono 

Repouso insuficiente* 

Sonolência* 

Atividade física 

Ausência de atividade física 

Excesso de atividade laboral* 

Prática inadequada de atividade física* 

Sexualidade e 
reprodução 
 

Dificuldade na posição do ato sexual* 

Diminuição do desejo sexual durante a gravidez 

Dispareunia* 

Medo de machucar o feto 

Segurança física e do 
meio ambiente 
 

Esgoto e lixo a céu aberto* 

Meio de transporte inadequado* 

Presença de animais domésticos no domicílio* 

Uso de droga lícita e ilícita* 

Violência física por parceiro e/ou familiar* 

Vive em área de risco* 

Cuidado corporal e 
ambiental 
 

Higiene domiciliar precária* 

Higiene oral e corporal precária* 

Vestuário inadequado* 

Integridade física 

Cloasma gravídico* 

Estrias* 

Lesão na cavidade oral* 

Turgor da pele prejudicado* 

Regulação: 
crescimento celular e 
desenvolvimento 
funcional 

 

Crescimento uterino incompatível com a idade gestacional* 

Índice de Líquido Amniótico alterado* 

Lanugem* 

Mamas aumentadas* 
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Regulação vascular 
 
 
 

Alteração na Pressão Arterial* 

Anemia 

Lipotímia* 

Presença de edema em MMII e MMSS* 

Sangramento vaginai* 

Varizes* 

Regulação térmica Alteração na temperatura* 

Regulação neurológica 
 

Abstinência do uso de droga lícita e ilícita* 

Ansiedade 

Choro imotivado* 

Depressão 

Irritabilidade* 

Regulação hormonal 

Acne*  

Presença de colostro* 

Secreção vaginal* 

Sensopercepção 

Cefaleia* 

Dor lombossacral e lombo pélvica 

Dor pélvica 

Náuseas 

Odontalgia* 

Pirose* 

Tontura* 

Terapêutica e de 
prevenção 
 

Atendimento odontológico e nutricional pouco frequente* 

Ausência de realização de testes para rastrear sífilis e HIV na gravidez* 

Ausência de sorologias no primeiro e terceiro trimestre de gestação* 

Baixa adesão das gestantes aos tratamentos oferecidos pelo programa 

Baixa frequência de consultas de pré-natal 

Baixa imunização durante a gravidez* 

Poucos exames Papanicolaou, sumário de urina e urocultura realizados 
durante a gestação*  

Baixo número de realização do exame das mamas* 

Descontinuidade da oferta do ácido fólico e sulfato ferroso* 

Escassa abordagem dos aspectos emocionais das gestantes pelos 
profissionais 

Inicio tardio do pré-natal 

Pouca motivação para frequentar as consultas de pré-natal  

Prevalência de doenças sexualmente transmissíveis 

Fonte: própria pesquisa 
Legenda: * IES alterados no GF 

 
 
 

Referente à alteração na redação de IES das necessidades psicossociais, 

foram considerados os termos ‘falta de acolhimento nos serviços de saúde’ e ‘falta 

de apoio do companheiro e família durante a gestação’, enquanto indicadores 

relativos à classificação gregária. No tocante à segurança emocional, houve ajustes 

nos IES ‘conflitos decorrentes da discrepância entre as informações fornecidas pelo 

profissional e as recebidas pela mãe ou amigas’; ‘dificuldades no relacionamento 
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com o parceiro e família’; ‘medo do desconhecido no que diz respeito aos 

procedimentos a serem realizados durante o pré-natal’ e ‘tristeza associada a não 

participação do parceiro nas consultas’. 

Além destes, modificou-se a redação dos IES ‘não valorização de queixas da 

gestante por parte do companheiro e família’ referente à classificação de autoestima 

e ‘ausência de estratégia do serviço para incluir gestantes no grupo de gestantes’ na 

categoria liberdade e participação. Houve também reformulação nos termos 

‘escassez de conhecimento quanto à sexualidade na gravidez e no puerpério’; 

‘escassez de informação e orientação sobre os tipos de parto (vaginal e cesariana) e 

benefícios de ambos’; ‘escassez de informações em saúde acerca da prevenção do 

HIV, sífilis e hepatite B’; ‘falta de informações acerca da evolução e maturidade do 

feto’ e ‘pouca orientação quanto a hábitos alimentares durante a gestação e 

puerpério’ da categoria educação para a saúde e aprendizagem. 

Ressalta-se ainda ter havido reformulação na escrita dos indicadores 

‘gravidez indesejada/não planejada’; ‘ausência de local fixo como domicílio; 

‘dificuldade de acesso ao serviço de saúde’, concernentes às classificações 

autorrealização, espaço e garantia de acesso à tecnologia, respectivamente, como 

apresentado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Distribuição dos indicadores empíricos segundo as necessidades humanas 
das gestantes nos níveis psicossocial e psicoespiritual após obtenção de consenso do 

Grupo Focal. Natal, RN. Brasil, 2014. 

Indicadores Empíricos das necessidades psicossociais e psicoespirituais das gestantes de 
acordo com o Grupo Focal 

Necessidades 
Psicossociais e 
Psicoespirituais 

Indicadores Empíricos 

Comunicação 

Assistência pré-natal mecanicista/sem cordialidade* 
Fragilidades na relação usuária-profissional de saúde* 
Impotência na interação com o profissional de saúde* 
Verborreia* 

Gregária 
Falta de acolhimento nos serviços de saúde* 
Falta de apoio do companheiro e família durante a gestação* 

Recreação e lazer Ausência de atividades que dê prazer* 

Segurança 

emocional 

 

Angústia* 
Conflitos decorrentes da discrepância entre as informações fornecidas 
pelo profissional e as recebidas pela mãe ou amigas* 
Dificuldades no relacionamento com o parceiro e família* 
Estresse  
Insegurança emocional  
Medo do desconhecido no que diz respeito aos procedimentos a serem 
realizados durante o pré-natal* 
Preocupação  
Tristeza associada a não participação do parceiro nas consultas* 
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Amor, aceitação 
Relações interpessoais problemáticas dentro de sua família de origem, 
com os colegas e vizinhos* 

Autoestima, 
autoconfiança, 
autorrespeito 
 

Medo da transformação do seu corpo* 
Não valorização de queixas da gestante por parte do companheiro e 
família* 
Incerteza quanto à adaptação ao papel de ser mãe* 

Liberdade e 
participação 

Ausência de estratégia do serviço para incluir gestantes no grupo de 
gestantes* 
Dificuldades em exercer/gozar o direito a licença gestante* 
Dificuldades em exercer/gozar os direitos trabalhistas* 
Dificuldades em obter afastamento e/ou adaptação da atividade laboral* 
Impossibilidade de escolhas sobre ofertas no cuidado à saúde 
Pouca Liberdade de expressão durante as consultas 
Pouco envolvimento da gestante com atividades de educação em saúde 

 
 
 
 
 
 
Educação para a 
saúde e 
aprendizagem 
 
 
 
 
 
 

Ausência de informação durante a gravidez sobre a necessidade do 
planejamento familiar após o parto* 

Escassez de conhecimento quanto à sexualidade na gravidez e no 
puerpério* 

Escassez de informação e orientação sobre os tipos de parto (vaginal e 
cesariana) e benefícios de ambos* 

Escassez de informações em saúde acerca da prevenção do HIV, sífilis e 
hepatite B* 

Pouco esclarecimento sobre modificações corporais e desconfortos da 
gravidez 

Falta de esclarecimentos sobre uso de fármacos durante a gravidez 

Falta de informações acerca da evolução e maturidade do feto* 

Falta de informações sobre os sinais do trabalho de parto 

Falta de informações sobre os sinais de perigo durante a gravidez 

Falta de orientação para o companheiro, durante o pré-natal, de como 
conduzir/auxiliar a mulher no período pós-parto* 

Falta de orientação sobre a necessidade e importância da primeira 
consulta pós-parto* 

Falta de orientações acerca do uso do álcool e do cigarro na gestação 

Pouca atividade de educação em saúde durante a gestação acerca do 
aleitamento materno exclusivo (AME) * 

Pouca orientação quanto a hábitos alimentares durante a gestação e 
puerpério* 

Pouca orientação sobre cuidados com o recém-nascido* 

Autorrealização 
Gravidez indesejada/não planejada* 

Interrupção de projetos pessoais/de vida* 

Espaço 
Ausência de local fixo como domicílio* 
Estrutura física do domicílio inapropriada* 

Criatividade Falta de oportunidade/estímulo de desenvolver habilidades criativas* 

Garantia de acesso à 

tecnologia 

 

Dificuldade de acesso ao serviço de saúde* 

Dificuldade de encaminhamentos para unidades especializadas* 

Dificuldade de realização de exames especializados* 

Religiosidade e 
espiritualidade 

Ausência de suporte religioso 

Fonte: própria pesquisa 
Legenda: * IES alterados no GF 

 

A dinâmica de exposição de pensamentos e realidades embasados na 

prática profissional das participantes do GF proporcionou autoanálise acerca da sua 

práxis junto à gestante. Isto gerou questionamentos críticos reflexivos e ampliou 
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possibilidades de ajustes na maneira pela qual prestam a assistência pré-natal. 

Reconheceram também a necessidade de modificar determinadas atitudes diante da 

gestante, sobretudo no que diz respeito à coleta de dados tanto seus como também 

da sua família, considerando as classificações das necessidades psicobiológicas, 

psicossociais e psicoespirituais da gestante.  

 

4.1.3 Resultado da terceira fase: estruturação do instrumento baseado nos 
indicadores empíricos avaliados 

 
A validação da primeira versão do instrumento de coleta de dados da 

gestante no âmbito da atenção básica, obtida na segunda fase da coleta de dados, 

resultou na categorização dos IES. Assim sendo, a nova versão do instrumento foi 

elaborada após identificação e refinamento dos IES das necessidades humanas da 

gestante obtidos na primeira e segunda etapas.  

Quanto à estruturação da aparência da segunda versão do documento, os 

impressos utilizados na assistência à gestante prestada pelo SUS serviram de base 

(ANEXOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K). Além desses, consultou-se um instrumento 

elaborado para a consulta de enfermagem à puérpera no âmbito da atenção básica, 

visto discorrer sobre as necessidades da mulher em uma fase do ciclo gestatório 

(MAZZO, 2013).  

A segunda versão do instrumento, uma vez estruturado, foi submetida à 

apreciação de juízes no intuito de validar sua forma e conteúdo conforme 

apresentado nas Figuras 3, 4 e 5 a seguir. 
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Figura 3 – Dados de identificação da segunda versão do instrumento de coleta de 
dados do casal grávido no âmbito da atenção básica. Natal, RN. Brasil, 2015. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
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Figura 4 – Dados de avaliação das necessidades psicobiológicas da gestante na 
segunda versão do instrumento de coleta de dados do casal grávido no âmbito da 

atenção básica. Natal, RN. Brasil, 2015. 

 

  

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
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Figura 5 – Dados de avaliação das necessidades psicossociais e psicoespirituais da 
gestante na segunda versão do instrumento de coleta de dados do casal grávido no 

âmbito da atenção básica. Natal, RN. Brasil, 2015. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

A segunda versão do instrumento de coleta de dados do casal no âmbito da 

atenção básica na íntegra encontra-se apresentada no Apêndice I. 
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4.1.4 Resultado da quarta fase: Validação do conteúdo e aparência da versão 
final do instrumento pelas (os) especialistas/juízes por meio da Técnica Delphi 

 
Nesta fase o instrumento teve sua aparência e conteúdo validados. Na visão 

de Bellucci Júnior e Matsuda (2012), validar é garantir que a construção e 

aplicabilidade de determinado documento permitam a fiel mensuração daquilo 

pretendido. Ademais, avaliar aparência e conteúdo possibilita saber se o instrumento 

explora de maneira efetiva e clara os itens contidos para medir o fenômeno 

investigado (OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 2008).  

As informações contidas nas questões são enviadas aos juízes 

individualmente, os quais opinam sobre o conteúdo e aparência do instrumento e o 

devolvem ao pesquisador sem se identificar. Diante das respostas emitidas, o 

pesquisador elabora uma lista contendo as observações realizadas, para que seja 

emitido o parecer em concordância ou discordância quanto aos itens avaliados. 

Conforme as últimas opiniões emitidas, repete-se o procedimento até obtenção de 

consenso entre os envolvidos no processo de validação (SILVA; TANAKA, 1999). 

Esta etapa visa obter concordância de opiniões quanto à suficiência, clareza, 

repetição, pertinência dos IES bem como do formato do instrumento (HSU; 

SANDFORD, 2007).  

Esses passos foram seguidos no presente estudo. Assim sendo, os juízes 

avaliaram o conteúdo e a aparência do instrumento criteriosamente para emitir seu 

parecer. Foram levados em consideração a apresentação visual, o entendimento de 

cada item apresentado e do conteúdo como um todo. Obtido o consenso do GF 

acerca dos indicadores empíricos da gestação, construiu-se a segunda versão do 

instrumento. Nesse novo formato os IES foram distribuídos nas classificações da 

TNH de Horta ajustadas por Garcia e Cubas (2012). Convém informar que foi 

garantido o anonimato dos participantes ao ter sido utilizado a terminologia Juiz 

seguido da numeração ordinal no formulário de caracterização. 

Previamente contatou-se a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 

Natal/RN para se obter o número de Unidades Básicas de Saúde, incluindo UBS e 

UESF. Nessa ocasião foram solicitados endereços e telefones de contato das 52 

instituições informadas. 

O número total de Unidades Básicas de Saúde, quando submetido à fórmula 

de amostra probabilística segundo Barbetta (1998), resultou em 46 unidades que 



81 

 

fizeram parte do estudo, das quais 4 eram UBS e 42 UESF. O sorteio dessas 

ocorreu de maneira aleatória. Para isso utilizou-se o software estatístico Excel 2013 

na opção ALEATORIOENTRE como meio de selecionar as instituições. A partir do 

conhecimento do “n” amostral, mapearam-se as UBS a serem visitadas por Distritos 

Sanitários e, dessa maneira, a coleta de dados ocorreu sequencialmente pelos 

Distritos Norte 1, Norte 2, Leste, Oeste e Sul (Figura 6).  

 
Figura 6 – Mapa dos Distritos Sanitários do Município de Natal – RN. 

 

Fonte: Adaptado de Rio Grande do Norte (2007, pág. 12). 

 

A cada UBS visitada foram apresentados à direção a Carta de Anuência 

assinada pelo Secretário de Saúde de Natal/RN (ANEXO O) e o Parecer Favorável 

do CEP-UFRN (ANEXO N). Após explicação breve do teor da pesquisa, solicitou-se 

permissão para abordar as(os) enfermeiras(os) do quadro de funcionários das 

referidas Unidades.  

Além disso, prestou-se informações sobre a segunda rodada de avaliação 

do instrumento, a qual seria desenvolvida via correio eletrônico. Para tanto, obteve-

se de cada juiz e-mail pessoal e número de celular para novos contatos, se 

necessário. Ressalta-se que por ocasião da coleta de dados as UBS somavam 63 

enfermeiras(os) em atividade. 

É oportuno informar a existência de algumas dificuldades durante a coleta de 

dados, a exemplo dos trajetos. Alguns acessos às UBS encontravam-se com malhas 
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viárias precárias e algumas unidades, com expedientes encerrados. Visto isso, se 

fizeram necessárias novas idas às referidas instituições, porém com êxito. 

Quanto à receptividade das(os) diretoras(es) das UBS, em sua totalidade 

todas(os) facilitaram o acesso do pesquisador às(aos) enfermeiras(os) e 

demonstraram interesse que essas(es) contribuíssem com a pesquisa. Relativo 

às(aos) enfermeiras(os) juízes, os diálogos ocorridos junto a essas(es) proporcionou 

momentos agradáveis, tanto pela sintonia de pensamentos acerca da assistência 

pré-natal, quanto pela oportunidade de rever amigas(os) de profissão. Também foi 

possível conhecer profissionais competentes e compromissadas(os) com a atenção 

básica de saúde. Ressalta-se que um dos contatados recusou-se a participar da 

investigação sob o argumento de se achar uma pessoa muito ocupada e estar o dia 

inteiro atarefada com atribuições do serviço. 

Às(Aos) enfermeiras(os) que se dispuseram a participar do estudo 

apresentou-se o instrumento de coleta de dados juntamente com um roteiro de 

instrução, contendo conceitos e descrição dos itens de avaliação e orientações 

sobre o seu preenchimento. Para conceituar a relevância de cada item foi adotado o 

modelo utilizado por Mazzo (2013), o qual admite as opções: 1 - irrelevante, 2 - 

pouco relevante, 3 - relevante e 4 - extremamente relevante. Para cada questão 

disponibilizou-se local destinado a comentários e/ou sugestões com vistas a refinar o 

instrumento.  

As pontuações atribuídas pelos juízes na primeira rodada da técnica Delphi 

validaram a maioria dos itens contidos na segunda versão do instrumento. Em 

contrapartida, alguns itens obtiveram IVC abaixo de 70% e por esse motivo foram 

invalidados e, consequentemente, eliminados do instrumento: área do companheiro 

(IVC - 66,7%); endereço do companheiro (IVC - 66,7%); gestante tem/desenvolve 

habilidades criativas (IVC – 63,5%); quais habilidades criativas a gestante 

tem/desenvolve (IVC – 61,9%). Salienta-se que nessa etapa da pesquisa, 

considerando o consenso de relevância de 307 dos 311 itens, o IVC do instrumento 

como um todo obteve 99% de validação. 

Além disso, houve sugestões de acréscimo de 54 itens no instrumento, dos 

quais 29 referiram-se à identificação tanto da unidade, quanto da gestante e seu 

companheiro; 17 estavam relacionadas às necessidades psicobiológicas e seis, às 

psicossociais. Dentre esses itens, alguns obtiveram IVC acima de 70%, portanto 

foram aceitos: número do cartão SUS (IVC – 71,4%); IG da primeira consulta (IVC – 
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74,6%); antecedentes familiares da gestante (IVC – 73,0%); ocupação do 

companheiro (IVC – 76,2%); escolaridade do companheiro (IVC – 73,0%); línea 

nigra (IVC – 84,2%) e vacina DTPacelular (IVC – 73,0%).  Mediante o consenso 

obtido destes sete itens, as 47 indicações restantes foram apresentadas em uma 

segunda rodada da técnica Delphi. 

No intuito de apresentar as 47 sugestões ao grupo de juízes para 

subsequente apreciação, procedeu-se à segunda rodada da técnica Delphi. As 

propostas de inclusão dos itens sugeridos foram organizadas de acordo com a 

natureza das sugestões (Quadro 7).  
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Quadro 7 – Sugestões de acréscimos de itens na segunda versão do instrumento de 
coleta de dados do casal grávido no âmbito da atenção básica. Natal, RN. Brasil, 2015. 

 
Fonte: Própria pesquisa. 

*Itens que não obtiveram IC maior que 70% 
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Na segunda rodada o documento contendo as sugestões de acréscimos foi 

enviado às(aos) participantes via correio eletrônico, juntamente com uma carta 

explicativa sobre o seu preenchimento. Devido à variedade dos provedores de 

correios eletrônicos disponibilizados pelos juízes, realizou-se testagem junto a pares 

que utilizavam os referidos provedores. Esta tática teve duas finalidades. Primeiro, 

avaliar o entendimento dos juízes quanto ao preenchimento do formulário, e, 

segundo, ter a certeza de que os provedores estariam em pleno funcionamento. Em 

decorrência disso foi detectada a necessidade de ajustes na carta explicativa 

(APÊNDICES J, K, L). 

Salienta-se ainda que foram utilizadas estratégias para mobilizar e monitorar 

os juízes na avaliação das sugestões de acréscimos de itens. No primeiro momento 

criou-se uma conta de e-mail na qual os juízes tiveram seus endereços eletrônicos 

cadastrados. A partir disso, redistribuíram-se os e-mails em três grupos, conforme as 

versões das cartas explicativas. 

Ademais, utilizou-se o aplicativo WhatsApp como meio de informar aos 

juízes que faziam uso desse recurso quanto ao envio do documento, bem como 

esclarecer eventuais dúvidas relativas às informações contidas na carta explicativa. 

Concomitante a isso, foi realizado contato com cada integrante da pesquisa por meio 

de ligação telefônica reforçando o envio do documento por e-mail em um prazo 

máximo de 20 dias. 

Decorridos cinco dias da remessa do material, 22 juízes deram retorno ao e-

mail enviado com opiniões sobre os acréscimos de itens no documento. Com vistas 

a prestar assessoria àquelas(es) que porventura tivessem dificuldades, efetuou-se 

novo contato telefônico. Após as ligações efetuadas, chegou-se à conclusão de que 

o baixo retorno das respostas estava associado a entraves existentes, como 

problemas de acesso e pouca habilidade em responder a e-mails, e problemas 

familiares. Após conhecimento desses obstáculos e esclarecimento das dúvidas, foi 

reforçada a importância acerca da avaliação dos juízes. Isto resultou na emissão de 

14 pareceres nos cinco dias subsequentes. 

Em virtude do quantitativo de respondentes (36) realizou-se o terceiro 

contato telefônico para 27 integrantes que ainda não tinham enviado suas respostas. 

Entretanto, desse processo sete atenderam a solicitação. Em vista disso, foram 

enviados 20 e-mails às(aos) participantes na perspectiva de se obter o máximo de 

opinião de juízes, porém apenas cinco retornaram o documento preenchido. Diante 
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desse fato, novo contato telefônico foi realizado e visitas foram agendadas a 

unidades básicas e domicílios de três juízes. Dessa nova tentativa obtiveram-se 

mais três julgamentos. Assim sendo, participaram desta fase da pesquisa 51 

enfermeiras(os).  

Concernente aos itens apresentados para julgamento na segunda rodada, 

aqueles que não obtiveram índice de validade maior ou igual a 70% deveriam ser 

desconsiderados segundo a hipótese de validação proposta no estudo. Assim, 45 

itens sugeridos obtiveram aceitação acima de 70% pelos juízes. E o IVC do 

instrumento como um todo nesta etapa da técnica Delphi alcançou o valor de 95,7%. 

Vale ressaltar que, dos 47 itens sugeridos, dois – grãos e frequência das relações 

sexuais –, apesar de não terem alcançado o percentual determinado foram 

mantidos. Pois, tratam-se de elementos pertinentes a desconfortos comumente 

vivenciados pela mulher durante a gravidez.  

A maioria das(os) participantes era do sexo feminino, na faixa etária de 51 

anos ou mais, com especialização em saúde pública e conhecimento na área saúde 

da mulher. Ademais, atestaram ter de 31 a 40 anos de formação profissional. 

Concernente às áreas de atuação, a ESF foi a mais citada, como indicado na Tabela 

3. Enquanto as informações referentes ao tempo de atuação na assistência à 

gestante, puérpera e recém-nascido (RN), ao tempo em que faziam uso do Processo 

de Enfermagem, à experiência em ministrar disciplinas com terminologias de 

enfermagem e assistência de enfermagem à saúde da mulher estão dispostas na 

Tabela 4. 

Tabela 3 – Caracterização dos juízes envolvidos na validação do conteúdo e 
aparência da versão final do instrumento de coleta de dados do casal grávido no 

âmbito da atenção básica. Natal, RN. Brasil, 2015. 

Variáveis 
 

n % 

Sexo  
Feminino  48 94,1 

Masculino  3 5,9 

Total 
 

51 100,0 

Idade  

20 a 30 anos 1 2,0 

21 a 40 anos 9 17,6 

41 a 50 anos 16 31,4 

51 anos ou mais 25 49,0 

Total 
 

51 100,0 

Titulação  

Graduação em Enfermagem 7 13,7 

Especialização 33 64,7 

Mestrado em Enfermagem 11 21,6 

Total 
 

51 100,0 

Área da especialização 
Saúde pública 25 50,0 

Saúde da mulher 11 20,0 
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Gestão e gerência em saúde 9 18,0 

Clínica e cirúrgica 3 6,0 

Educação em saúde 3 6,0 

Total 
 

51 100,0 

Desenvolveu estudo temático 
Sim 40 78,4 

Não 11 21,6 

Total 
 

51 100,0 

Tempo de formação 

2 a 10 anos  7 13,7 

11 a 20 anos 9 17,6 

21 a 30 anos 27 52,9 

31 anos ou mais  8 15,7 

Total 
 

51 100,0 

Unidades onde presta assistência de 
enfermagem 

UESF 45 88.2 

UBS 6 11,8 

Total 
 

51 100,0 

Fonte: própria pesquisa. 

 

Tabela 4 – Tempo de experiência dos juízes em ensino, processo de enfermagem, 
assistência à gestante, puérpera e recém-nascido. Natal, RN. Brasil, 2015. 

Variável 
Média 
(anos) 

Mediana 
(anos) 

Moda 
(anos) 

Desvio padrão 
(anos) 

Tempo de atuação na assistência à gestante, 
puérpera e RN 

15,1 13 10 
8,2 

 

Tempo que utiliza(ou) PE na prática profissional 13,9 12 10 8,5 

Tempo que ministrou disciplinas com 
terminologias de enfermagem 

5,3 3 0 6,9 

Tempo que ministrou disciplinas com assistência 
de enfermagem à saúde da mulher 

4,9 2 0 6,6 

Fonte: própria pesquisa. 

 

De modo geral as(os) enfermeiras(os) participantes da validação do 

instrumento de coleta de dados apresentavam faixa etária e experiência profissional 

que lhes concederam conhecimentos e relevância de sua participação diante do 

objeto estudado. As suas sugestões contribuíram para ajustes na versão final do 

instrumento.  

Os IES e itens validados na quarta fase da pesquisa contidos na versão final 

do instrumento foram sistematizados em dois campos temáticos: dados de 

identificação (Figura 7) e avaliação das necessidades humanas (Figura 8). Assim, os 

itens sugeridos e validados quanto aos dados de identificação da Instituição 

assumem relevância no documento visto contribuir como informações para monitorar 

as consultas de pré-natal desenvolvidas nas UBS dos respectivos Distritos da SMS 

que oferece o serviço de assistência pré-natal.  

Tratando-se dos componentes inseridos referentes a gestante, se faz 

necessário considerar o número do SIS Pré-natal visto este dado fazer parte do 
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registro do atendimento que monitora o cumprimento das ações essenciais da 

assistência pré-natal e subsidia recursos financeiros a serem repassados às SMS 

(BRASIL, 2008b). Relativo ao item microárea sua relevância no instrumento ocorre 

ao considerar que o trabalho em equipe na ESF se responsabiliza por prestar 

assistência a uma população adscrita subdividida em áreas na perspectiva da 

vigilância em saúde na atenção básica (BRASIL, 2012d).  

Quanto à inclusão de dados referentes aos nomes da(o) Agente 

Comunitária(o) de Saúde (ACS), da(o) enfermeira(o) e o número do COREN anuiu-

se a indicação dos juízes por entender que tais informações favorecem a 

corresponsabilidade da assistência prestada. Além disso, considerou-se relevante 

manter os itens do ponto de referência do endereço da gestante bem como seu 

contato telefônico no intuito de facilitar a busca ativa da mulher e sua família, quando 

necessário.  

Acrescenta-se ainda a inserção de informações inerentes à história 

precedente de gestações e partos, antecedentes clínicos e cirúrgicos bem como 

alergias inerentes à grávida. No que diz respeito ao item patologias pré-existentes 

contido nos dados de identificação da gestante, decidiu-se reposicionar o item 

“asma” indicado pelos juízes a ser inserido no tópico “oxigenação” das necessidades 

humanas da gestante. Pois, este indicador trata-se de uma patologia e por isso não 

deve ser considerado um IES. Estes dados assumem importância, pois servem de 

parâmetros na classificação de marcadores e fatores de risco presentes 

anteriormente à gestação atual da mulher (BRASIL, 2012e). 

Concernente aos cinco itens sugeridos nos dados de identificação do 

companheiro, o consenso dos juízes indicou mantê-los. Assim, saber se o parceiro 

reside com a gestante, segundo Silva et al. (2013a), é primordial para o suporte 

emocional da mulher, sobretudo quando ele demonstra interesse e preocupação 

com a grávida e a consulta de pré-natal.   

Com vistas a incentivar a presença do homem no pré-natal e iniciar um 

vínculo entre ele e o profissional que acompanha a gestação é importante conhecer 

o número do telefone do parceiro.  Além disso, na vigência de eventual agravamento 

na evolução da gravidez, este recurso pode viabilizar informações relevantes ao 

companheiro e família no intuito de prover suporte adequado, quando necessário 

(BRASIL, 2012e). 
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 Ademais, os antecedentes pessoais e familiares do parceiro são 

importantes ao considerar sua influência hereditária na geração do feto. Por este 

motivo a(o) enfermeira(o) que presta assistência pré-natal deve investigar essa 

situação no casal grávido e comunicar ao médico caso isto seja detectado  durante a 

abordagem junto ao companheiro (PETERS, 2008). Nessa linha de raciocínio, é 

importante conhecer a tipagem sanguínea do homem, pois ao se constatar fator RH 

(fator Rhesus) negativo materno e o resultado do exame do companheiro seja 

positivo aumenta a possibilidade de desenvolver doença hemolítica por 

incompatibilidade de RH (BRASIL, 2012a). 

Assim, considerando a pertinência dos itens acrescentados relativos à 

identificação pelos juízes após a segunda rodada de avaliação da técnica Delphi, a 

folha de apresentação do instrumento está representada na Figura 7 a seguir. 

 
Figura 7 – Dados de identificação da versão final do instrumento de coleta de dados do 

casal grávido no âmbito da atenção básica. Natal, RN. Brasil, 2015. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Nessa mesma linha de considerações, os juízes decidiram consensualmente 

acrescentar itens relativos às necessidades humanas da gestante a exemplo da 

dispneia. Segundo Patel, Joshi e Patel (2013) a “dispneia” na gravidez é um 
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desconforto esperado muitas vezes associado à deficiência de ferro na dieta da 

grávida. A respeito da alimentação a base de grãos, estudo comprova que os 

hábitos alimentares interferem também na digestão da grávida contribuindo para a 

constipação quando há pouca ingesta de fibras e cereais (VIDAL et al., 2015). 

Quanto ao IES “insônia”, Signal et al. (2014) desenvolveram estudo junto a 

grávidas onde constatou-se a existência de sonolência rotineira e poucas horas de 

sono noturno nas participantes, o que afetava seu bem estar. Outro indicador 

inserido foi odor da diurese e sua relevância consiste como sinal de possível 

infecção urinária, cuja ocorrência é comum durante o período gravídico (DUARTE et 

al., 2008). 

Além desses IES acrescentou-se no instrumento a indicação de “dúvidas 

acerca da relação sexual” e “frequência da relação sexual” durante a gravidez. A 

persistência dessa realidade foi constatada em pesquisa cuja repercussão interferia 

no desejo sexual e nos medos da relação sexual existentes no casal. O mesmo 

estudo ainda refere que o companheiro deseja manter a regularidade do ato sexual 

existente anterior à gravidez (BARBOSA et al., 2011). Tratando-se da região vulvar 

da gestante Souza et al. (2012) afirmam ser a candidíase prevalente devido à 

alteração do ph vaginal e com essa afecção está associado o “prurido vaginal” como 

desconforto que indica a necessidade de investigar a presença de anormalidade na 

região.  

Relativo ao item acrescentado “valores de altura uterina e índice de líquido 

amniótico (ILA)”, estudo realizado por Kozinszky, Sikovanyecz e Pa´sztor (2014) 

revelou a necessidade de mensurar regularmente essas informações para avaliar 

distúrbios referentes à evolução da gravidez, sobretudo no segundo, quinto e oitavo 

mês de gestação. Além disso, investigar os “tipos de mamilo” durante as consultas 

de pré-natal é uma prática recomendada como meio de prever dificuldades no 

aleitamento materno. Assim, ao constatar anomalias pode-se planejar com 

antecedência estratégias a serem utilizadas tendo em vista a necessidade do recém 

nascido amamentar exclusivamente desde a primeira hora de vida até os 6 meses 

de idade (CHAPMAN; PINCOMBE; HARRIS, 2013). 

Diante da necessidade de preservar a saúde da díade mãe e filho o 

Ministério da Saúde orienta que o rastreamento de condições clínicas da gestante 

de risco habitual por meio de “exames complementares a serem solicitados no 

primeiro e terceiro semestre de gestação”. Dentre estes estão incluídos solicitação 
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de “ultrassonografia” (USG), imunização antitetânica (vacina “dupla viral” - DTPa) 

para as gestantes que ainda não foram imunizadas. Ademais, em situações onde 

seja constatado uso de drogas injetáveis pela mulher ou companheiro, transfusão de 

sangue e/ou múltiplos parceiros, acrescenta-se a “sorologia para hepatite C”. 

(BRASIL, 2012a).  

Na opinião dos juízes algumas temáticas deveriam ser adicionadas na 

classificação “educação para a saúde e aprendizagem” do instrumento validado. 

Sobre isto, Rodrigues e Jorge (2010) afirmam ser necessário abordar junto às 

mulheres durante o pré-natal as causas mais comuns da “anemia na gestação e 

puerpério”. Pois, considerando que a deficiência de ferro pode ser evitada mediante 

reposição e ajuste na dieta, as orientações em grupo de gestantes podem evitar a 

instalação da doença ou contribuir com a melhora do quadro. Ademais, as 

orientações acerca da importância dos “exames do pezinho, orelhinhas e olhinhos 

do RN” devem ser iniciadas no pré-natal (BRASIL, 2009b).  

Em relação à garantia de acesso a medicamentos e tratamento de 

intercorrências acrescentados, o atendimento médico para mulheres com resultado 

de sorologia positiva para hepatite B deve ser assegurado (PÉRICO, 2011). Tendo 

como meta promover a saúde da gestante quando esta desenvolve patologias, a 

mulher tem o direito de receber os fármacos prescritos pelo médico necessários para 

tratar as doenças porventura instaladas (TAKIMI, 2011). Também foi acrescido no 

instrumento o indicador sobre a necessidade de ser oportunizado à grávida 

conhecer o local onde ocorrerá o parto. Assim, suas expectativas com o nascimento 

do seu filho podem ser minimizadas (SOUZA; ROSA; BASTIANI, 2011).  

Em meio às sugestões percentualmente acordadas em serem agregadas ao 

instrumento entendeu-se que a data das consultas de pré-natal e o monitoramento 

da presença do companheiro são dados pertinentes. Pois, levando em consideração 

as determinações do MS quanto ao número mínimo de seis consultas durante o 

período gestacional, o registro dos dias das consultas precisam estar contido no 

formulário.  

Soma-se a isto a importância de ser documentado a participação do parceiro 

da grávida no consultório como meio de a(o) enfermeira(o) avaliar a efetivação do 

envolvimento dele com o acompanhamento gestacional. Tal registro assume 

relevância visto ser incentivado a inclusão do companheiro pelo MS nos programas 
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e políticas de atenção à saúde da mulher e do homem no período gravídico 

puerperal. 

A partir das considerações anteriormente descritas a aparência dos dados 

de avaliação das necessidades da gestante na versão final do instrumento está 

apresentada na Figura 8 a seguir. 

 

Figura 8 – Dados de avaliação das necessidades humanas da gestante na versão 
final do instrumento de coleta de dados do casal grávido no âmbito da atenção 

básica. Natal, RN. Brasil, 2015. 
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Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Tratando-se de um instrumento de coleta de dados do casal grávido a ser 

utilizado nas consultas de pré-natal, entende-se ser necessário que sua aplicação 

contribua com a Consulta de Enfermagem na perspectiva de atender as diretrizes 

contidas na Resolução nº 358/2009 do COFEN. Assim sendo, considerando a 

importância deste documento no que diz respeito ao PE, foi inserido na versão final do 

instrumento um campo temático contendo itens adicionais. 

Estes tópicos dizem respeito a resultados de exames da gestante, visto 

serem dados relevantes no contexto da assistência pré-natal, bem como do 
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companheiro, na perspectiva de monitorar e preservar sua saúde e assim manter 

suporte à mulher e família. Também se considerou importante elencar as 

classificações das necessidades humanas afetadas a cada consulta, no intuito de 

a(o) enfermeira(o) sistematizar as informações colhidas mediante o preenchimento 

dos dados. Além disso, no documento é previsto local para registro de 

intercorrências durante a gravidez e de aspectos relativos a informações pertinentes 

ao ciclo gravídico puerperal requeridas pelo companheiro.  

Com isso, espera-se favorecer uma visão ampliada das necessidades da 

gestante e do companheiro na perspectiva de contribuir com as condutas pertinentes 

à situação de saúde do casal no contexto da gravidez. Assim sendo, a Figura 9 

ilustra as considerações descritas anteriormente. A versão final do instrumento na 

íntegra e na formatação original está apresentada no Apêndice M. 

 

Figura 9 – Itens adicionais ao instrumento de coleta de dados do casal grávido no 
âmbito da atenção básica. Natal, RN. Brasil, 2015. 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 
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5 CONCLUSÃO 

 
As etapas metodológicas percorridas levaram ao alcance do objetivo 

proposto e confirmação da hipótese de que o nível de concordância de 70% entre os 

juízes validaria a versão final do instrumento. O índice de validade de conteúdo foi 

de 99% na segunda versão e de 95,7% na terceira versão do instrumento como um 

todo. Portanto, conclui-se que a TNH de Horta, os IES da gestação e a experiência 

de especialistas na assistência pré-natal possibilitaram a construção e validação da 

aparência e de conteúdo de um documento de coleta de dados acerca do casal 

grávido no âmbito da atenção básica. 

A construção e validação do instrumento em apreço inova o atendimento à 

mulher durante a gravidez, por possibilitar a abordagem das suas necessidades no 

âmbito da atenção básica. O documento considera pela primeira vez dados 

sociodemográficos e de saúde do homem no contexto gravídico, na perspectiva de 

ampliar a atenção pré-natal ao casal grávido. Assim, será possível contribuir com a 

inserção do companheiro nessa assistência, visando compartilhar e ampliar os 

cuidados pré-natais. Os formulários utilizados pelo MS na consulta pré-natal, além 

de não considerarem as necessidades psicobiológicas, psicossociais e 

psicoespirituais da mulher não contemplam dados relativos ao companheiro. 

Essa realidade distancia a(o) enfermeira(o) dos cuidados holísticos ao casal 

grávido, contribuindo para uma assistência pré-natal focada em dados clínicos e 

obstétricos da mulher. Isto reforça o modelo biomédico que norteia os cuidados à 

gestante nos dias atuais e corrobora para o afastamento do companheiro na 

assistência pré-natal. 

Tendo em vista a relevância dos dados relativos ao casal grávido, sugere-se 

que o documento seja utilizado durante as consultas de pré-natal, encontros dos 

grupos de gestantes, bem como em visitas domiciliárias. Por tratar-se de um 

instrumento de coleta de dados entende-se ser um recurso para operacionalização 

do PE junto ao casal no acompanhamento pré-natal. Considerando que a coleta de 

dados é a primeira etapa da CE, pretende-se expandir o estudo associando 

diagnóstico, resultados e prescrição de Enfermagem para transformá-lo em um 

instrumento que viabilize a CE como determina a Resolução COFEN nº 358/2009. 

Os indicadores empíricos das necessidades humanas da gestante foram 

pertinentes e suficientes para a construção do documento. Da mesma forma, a 
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experiência e o conhecimento das(os) enfermeiras(os) envolvidas(os) na validação do 

instrumento apresentaram-se como essenciais para o alcance do objetivo proposto. 

Entretanto, os IES do companheiro deixaram de ser considerados na presente 

investigação e a validação clínica do instrumento não foi objeto de estudo desta 

pesquisa, o que será realizado posteriormente. Isto pode ser considerado uma 

limitação do estudo.  

Espera-se que o documento elaborado seja inserido como ferramenta de 

ensino em sala de aula, no decorrer da disciplina Saúde da Mulher, no intuito de 

viabilizar discussões e esclarecimentos sobre a Sistematização e o Processo de 

Enfermagem na assistência à mulher e família no período gravídico.  
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APÊNDICE A – Carta convite para especialistas participarem do grupo focal 
 

Natal, 10 de novembro de 2014. 

Prezada Enfermeira/Professora 

 Eu, Flávio César Bezerra da Silva, aluno do curso de doutorado em 

enfermagem da PGENF/UFRN, convido-lhe a participar do Grupo Focal como meio 

de colaborar com a pesquisa intitulada “Construção e validação de instrumento de 

coleta de dados do casal grávido no âmbito da atenção básica". O estudo tem o 

objetivo de elaborar e validar um instrumento de avaliação das necessidades 

humanas da gestante com a corresponsabilidade do companheiro no âmbito da 

atenção básica, o qual será fundamentado na Teoria das Necessidades Humanas 

de Horta.  

Ressalto que a sua participação ocorrerá em dois momentos. O primeiro 

encontro será realizado na sala 27-A das dependências da Escola de Enfermagem 

de Natal – UFRN no dia 10 de novembro de 2014, às 14:00 h. Nesta ocasião será 

discutida a manutenção e/ou ajustes de Indicadores Específicos da Gestação (IES) 

segundo a Teoria das Necessidades Humanas (TNH) de Wanda de Aguiar Horta 

cujas classificações foram reajustadas por Garcia e Cubas (2012). Após as 

discussões acerca da temática anteriormente citada e obtenção de consenso sobre 

os IES e as classificações da TNH, será agendado com o grupo um segundo 

momento para certificar se os eventuais ajustes baseados na opinião das expertises 

estão condizentes com o entendimento de todas as especialistas.  

A escolha do nome das participantes foi realizada por meio de indicação 

considerando a experiência nos cuidados à gestante. Assim sendo, o seu 

conhecimento como especialista na área de saúde da mulher, acerca das 

necessidades afetadas da gestante detectadas durante as consultas de pré-natal, 

contribuirá sobremaneira no sucesso da técnica do Grupo Focal. 

Agradecemos a sua disponibilidade, 

Cordialmente. 

_______________________________________________ 

Flávio César Bezerra da Silva 

Coordenador do Projeto de Pesquisa 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido para as(os) 
enfermeiras(os) especialistas (etapa de identificação das necessidades humanas do 
instrumento para coleta de dados do casal grávido no âmbito da atenção básica) 
 

Sra (Sr.) Enfermeira(o), 

 

Sou aluno do curso de doutorado em enfermagem da PGENF/UFRN, e 

gostaria de convidá-la(o) a participar do desenvolvimento de uma pesquisa intitulada 

“Construção e validação de instrumento de coleta de dados do casal grávido no 

âmbito da atenção básica". Esse estudo tem o objetivo de elaborar e validar um 

instrumento de avaliação das necessidades humanas da gestante com 

corresponsabilidade do seu companheiro no âmbito da atenção básica em saúde 

fundamentada na Teoria das Necessidades Humanas de Horta. 

Sua participação é de fundamental importância. Caso aceite participar, a(o) 

Sra (Sr) deverá assinar o presente termo de consentimento. Sua colaboração 

acontecerá na avaliação dos indicadores empíricos das necessidades humanas 

afetadas pela gestação a partir da literatura científica por meio do grupo focal. Nesta 

oportunidade, solicitamos sua cooperação no sentido de averiguar as necessidades 

humanas afetadas pela gravidez tendo sua expertise e conhecimento como requisito 

fundamental para a realização dessa etapa da pesquisa. 

É possível que as discussões no grupo focal tragam alguns desconfortos. 

Com vistas a minimizá-los, esta etapa será desenvolvida em ambiente previamente 

reservado, climatizado e com iluminação adequada, de modo que as (os) integrantes 

se sintam acolhidas (os). Além disso, como meio de evitar cansaço, haverá intervalo 

de 20 minutos, no qual será ofertado lanche, e assim reduzir possíveis desgastes 

físicos e emocionais das (os) participantes. Os benefícios advindos com os 

resultados desta pesquisa relacionam-se com a disponibilização de um instrumento 

para a avaliação das necessidades humanas da gestante com corresponsabilidade 

do seu companheiro no âmbito da atenção básica confiável a ser utilizado por 

enfermeiras(os) no exercício de sua prática assistencial, bem como a qualificação e 

embasamento da prática de enfermagem a partir de informações válidas e 

confiáveis.  

Dou-lhe a garantia de que as informações aqui obtidas serão utilizadas 

apenas para a realização do estudo. A(O) Sra (Sr)  tem a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e não participar do estudo, sem nenhum dano. 
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Ao apresentar o trabalho, nem o seu nome nem qualquer outro dado que possa 

identificá-la(o) será utilizado. 

Para informar irregularidades danosas durante a vossa participação no 

estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, localizado na Av. Senador Salgado Filho, 3000, 

Natal – RN. Campus Universitário Fone: (84) 3215-3135. 

Caso precise entrar em contato com o responsável por esta pesquisa, as 

informações constam a seguir: Nome: Flávio César Bezerra da Silva. Endereço: 

Escola de Enfermagem de Natal, Campus Universitário, S/N, Lagoa Nova, Natal – 

RN. 

Fones: (84) 3342-2290 (Ramal-7) ou (84) 3215-3668 

Endereço eletrônico: fcesarrnn@hotmail.com  

_______________________________________________________________ 

 

Declaração do Participante: 

Concedo, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido 

o que me foi explicado, a minha participação nesta pesquisa. 

 

Natal, _______ de __________________de __________. 

  

____________________________ ________________________________ 

Assinatura do Participante Assinatura do Pesquisador 

Responsável 

  

  

___________________________ _____________________________ 

               Testemunha 1 Testemunha 2 
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APÊNDICE C – Ficha de caracterização das especialistas do grupo focal 
 

CARACTERIZAÇÃO DAS ESPECIALISTAS 

 

1. Identificação: ESPECIALISTA ______ 

 

2. Idade (Opcional): ________________  

 

3. Assinale a(s) alternativa(s) condizente com sua formação profissional: 

(   ) Graduação em Enfermagem concluída em __________ 

(   ) Especialização  em _______ (   ) em andamento (   ) concluída em ______ 

          _______ (   ) em andamento (   ) concluída em ______ 

          _______ (   ) em andamento (   ) concluída em ______ 

(   ) Mestrado em ____________ (   ) em andamento (   ) concluído em ______ 

(   ) Doutorado em ___________ (   ) em andamento (   ) concluído em ______ 

(   ) Pós Doc    (   ) em andamento (   ) concluído em ______ 

 

4. Local(is) de trabalho:  ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

5. Atuação e tempo de atuação na área de atenção à saúde da mulher 

(   ) Pesquisa  Tempo: _____________________ 

(   ) Ensino  Tempo: _____________________ 

(   ) Assistência Tempo: _____________________ 
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APÊNDICE D – Carta de apresentação da segunda versão do instrumento de coleta 
de dados do casal grávido no âmbito da atenção básica 
 

Natal, 16 de dezembro de 2014. 

Prezada (o) Enfermeira (o), 

Eu, Flávio César Bezerra da Silva, discente do curso de doutorado em 

enfermagem da PGENF/UFRN, convido-lhe a participar do desenvolvimento da 

pesquisa intitulada “Construção e validação de instrumento de coleta de dados do 

casal grávido no âmbito da atenção básica". O estudo tem o objetivo de elaborar e 

validar um instrumento de avaliação das necessidades humanas da gestante com a 

corresponsabilidade do companheiro no âmbito da atenção básica.  

O instrumento foi elaborado com base no modelo conceitual de Horta no qual 

as necessidades humanas afetadas se manifestam por meio de sinais e sintomas, 

ou seja, problemas de enfermagem, denominados neste estudo como Indicadores 

Específicos (IES). Estes foram identificados na literatura científica por meio de 

revisão integrativa e posteriormente categorizados de acordo com Garcia e Cubas 

(2012). Em seguida, procedeu-se com a validação dos IES em grupo focal, obtendo 

100% de concordância entre as participantes. Isto indica, portanto, que o grupo 

considerou os termos claros e adequados, como também os IES pareceram-lhes 

suficientes para identificar as alterações ocorridas nas necessidades humanas das 

gestantes. 

 Para a concretização desta etapa necessita-se estabelecer os itens 

pertinentes aos dados da instituição, dados de identificação da gestante e de seu 

companheiro, bem como os itens de avaliação da gestante, a fim de se estruturar a 

segunda versão do instrumento denominado Coleta de dados da gestante na 

atenção básica. No intuito de obter uma validação de aparência e de conteúdo do 

instrumento, solicito que a (o) senhora (senhor) analise os dados a serem coletados. 

Após a análise das necessidades humanas afetadas contidas no instrumento, 

peço que a (o) senhora (senhor) marque as alternativas considerando a pontuação: 

4 – extremante relevante, 3 – relevante, 2 – pouco relevante, 1 – irrelevante. Caso 

julgue necessário fazer alguma observação, existe um espaço destinado para este 

fim referente a cada item analisado. 

Concernente à escolha de seu nome, informo-lhe ter havido um sorteio dentre 

as unidades básicas de saúde pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
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de Natal-RN. Assim sendo, a unidade na qual a (o) senhora (senhor) está lotada (o) 

foi sorteada. A partir disto as (os) enfermeiras (os) atuantes nas referidas 

instituições, ao aceitarem participar da pesquisa, serão consideradas (os) juízes 

para avaliar o instrumento de coleta de dados da gestante no âmbito da atenção 

básica. 

O seu conhecimento como especialista na área de saúde da mulher, acerca 

das necessidades afetadas da gestante detectadas durante as consultas de pré-

natal, contribuirá sobremaneira para o sucesso da avaliação de aparência e 

conteúdo do documento anteriormente mencionado.    

Após análises das respostas emitidas, com as observações e/ou alterações 

sugeridas pelas (os) especialistas, será elaborada uma lista contendo os itens 

analisados. Posteriormente, caso haja necessidade de reformulação de acordo com 

as informações obtidas, uma nova versão dos componentes indicados e ajustados 

retornará aos juízes, a fim de que estes emitam parecer de concordância ou 

discordância dos itens avaliados.  

Agradeço a sua disponibilidade, 

Cordialmente. 

 

_______________________________________________ 

Flávio César Bezerra da Silva 

Coordenador do Projeto de Pesquisa 
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APÊNDICE E – Termo de consentimento livre e esclarecido para as(os) 
enfermeiras(os) especialistas (validação de instrumento para coleta de dados do 
casal grávido no âmbito da atenção básica) 
 

Sra (Sr) Enfermeira(o), 

 

Sou aluno do curso de doutorado em enfermagem da PGENF/UFRN, e 

gostaria de convidá-la(o) a participar do desenvolvimento de uma pesquisa intitulada 

“Construção e validação de instrumento de coleta de dados do casal grávido no 

âmbito da atenção básica". Esse estudo tem o objetivo de elaborar e validar um 

instrumento de avaliação das necessidades humanas da gestante com 

corresponsabilidade do seu companheiro no âmbito da atenção básica em saúde 

fundamentada na Teoria das Necessidades Humanas de Horta. 

Sua participação é de fundamental importância. Caso aceite participar, a (o) 

Sra (Sr) deverá assinar o presente termo de consentimento. Em sua colaboração a 

(o) Sra (Sr) deverá avaliar os indicadores empíricos das necessidades humanas 

afetadas pela gravidez a partir da literatura científica e refinadas no grupo focal com 

especialistas. Nesta oportunidade, solicitamos sua cooperação no sentido de 

averiguar as necessidades humanas afetadas pela gestação. 

É possível que o presente estudo lhe traga algum desconforto ao responder 

os questionamentos contidos nos instrumentos. É possível que o presente estudo 

lhe traga alguns desconfortos ao responder o instrumento. Como meio de minimizá-

los sugere-se responder o formulário em um horário que lhe seja conveniente e em 

local onde não haja interferência de outrem. Os benefícios advindos com os 

resultados desta pesquisa relacionam-se com a disponibilização de um instrumento 

de coleta de dados da gestante no âmbito da atenção básica confiável a ser utilizado 

por enfermeiras (os) no exercício de sua prática assistencial, bem como a 

qualificação e embasamento da prática de enfermagem a partir de informações 

válidas e confiáveis.  

Dou-lhe a garantia de que as informações aqui obtidas serão utilizadas 

apenas para a realização do estudo. A (O) Sra (Sr)  tem a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e não participar do estudo, sem nenhum dano. 

Ao apresentar o trabalho, nem o seu nome nem qualquer outro dado que possa 

identificá-la (o) será utilizado. 
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Para informar irregularidades danosas durante a vossa participação no 

estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, localizado na Av. Senador Salgado Filho, 3000, 

Natal – RN. Campus Universitário Fone: (84) 3215-3135. 

Caso precise entrar em contato com o responsável pela pesquisa, as 

informações constam a seguir: Nome: Flávio César Bezerra da Silva. Endereço: 

Escola de Enfermagem de Natal, Campus Universitário, S/N, Lagoa Nova, Natal – 

RN. 

Fones: (84) 3342-2290 (Ramal-7) ou (84) 3215-3668 

Endereço eletrônico: fcesarrnn@hotmail.com  

_______________________________________________________________ 

 

Declaração do Participante: 

Concedo, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido 

o que me foi explicado, a minha participação nesta pesquisa. 

 

Natal, _______ de __________________de __________. 

 

 

 

____________________________ ________________________________ 

Assinatura do Participante Assinatura do Pesquisador 

Responsável 

  

  

___________________________ _____________________________ 

               Testemunha 1 Testemunha 2 
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APÊNDICE F – Ficha de caracterização dos juizes da técnica DELPHI 
 

Sra. (Sr.) Enfermeira (o) JUIZ ____________ 

Solícito que assinale com um “X” os questionamentos contidos a seguir: 

1. Sexo 

Feminino  

Masculino 

2. Idade 

 20 a 30 anos 

31 a 40 anos 

41 a 50 anos 

51 anos e mais 

3. Titulação 

Graduação 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Área: _________________________ 

4. Tempo de formação 

2 a 10 anos 

11 a 20 anos 

21 a 30 anos 

31 anos e mais 

5. Onde exerceu suas atividades profissionais nos últimos dois anos? 

Hospital 

Unidade de Saúde da Família 

Unidade Básica de Saúde 

Universidade Pública 
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Universidade Privada 

Curso Técnico 

 

6. Desenvolveu estudo na temática Saúde da Mulher no Ciclo gravídico-

puerperal? 

Sim 

Não 

7. Já prestou assistência de enfermagem à gestante, puérpera e/ou recém-

nascido? 

Sim 

Não 

Em caso afirmativo: por quanto tempo? ________________ 

8. Ministra ou já ministrou disciplinas envolvendo terminologias de enfermagem? 

Sim 

Não 

Em caso afirmativo: por quanto tempo? ________________ 

9. Ministra ou já ministrou disciplinas envolvendo Assistência de Enfermagem à 

Saúde da Mulher no Ciclo gravídico-puerperal? 

Sim 

Não 

Em caso afirmativo: por quanto tempo? ________________ 

10. Utiliza ou já utilizou o Processo de Enfermagem em sua prática profissional 

(assistencial ou ensino)? 

Sim 

Não 

Em caso afirmativo: por quanto tempo? ________________ 
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APÊNDICE G – Instrumento para fichamento dos artigos consultados nas bases de 
pesquisa 
 

Base de dados:  

Artigo:  

Referência:  

Idioma:  

Objetivo:  

Metodologia:  

População: 

Resultados: 

Necessidades 

Humanas 

Afetadas 

Classificação IES Necessidades 

Humanas 

Afetadas 

Classificação IES 

Psicobiológicas Oxigenação   Psicossociais Comunicação   

 Hidratação    Gregária   

 Nutrição    Recreação e 

lazer  

 

 Eliminação    Segurança 

emocional  

Amor, aceitação  

 

 Sono e repouso    Autoestima, 

autoconfiança, 

autorrespeito  

 

 Atividade física    Liberdade e 

participação  

 

 Sexualidade e 

reprodução  

  Educação para a 

saúde e 

aprendizagem  

 

 Segurança física e 

do meio ambiente  

  Autorrealização  

 

 

 Cuidado corporal e 

ambiental  

  Espaço  

 

 

 Integridade física    Criatividade  

 Regulação: 

crescimento 

celular e 

desenvolvimento 

funcional  

  Garantia de 

acesso à 

tecnologia  

 

 

 Regulação 

vascular  

 Psicoespiritual Religiosidade e 

espiritualidade  

 

 Regulação térmica     

 Regulação 

neurológica  

   

 Regulação 

hormonal  

   

 Sensopercepção     

 Terapêutica e de 

prevenção  

   

 



131 

 

APÊNDICE H – Fichamento dos artigos selecionados nas bases de pesquisa 
 

BASE DE DADOS SCOPUS 

Necessidades 
Psicobiológicas 

IES Autores (Ano) 

Nutrição 

Ganho de peso insuficiente  
Sangi-Haghpeykar, 
Lam e Raine (2014) 

Pouco apetite 
Godecker, Harrison e 
Sidebottom (2013) 

Risco de obesidade 
associado a baixa ingesta de 
fibra 

Drehmer et al. (2012) 
 

Obesidade das gestantes 
associada a ingesta de 
alimentos hipercalóricos, 
hiperglicêmicos 

Poston et al. (2013) 
 

Hábitos alimentares 
inadequados 

Moura et al. (2012) 

Dieta hipercalórica e/ou 
hiperglicêmica 

Chasan-Taber (2012) 

Ganho de peso insuficiente 
Girard e Oludea 
(2012) 

Risco de obesidade 
El-Gilany e El-
Wehady (2009) 

Eliminação Infecções do trato urinário Bar-Zeev et al. (2014) 

Sono e repouso Sono excessivo 
Godecker, Harrison e 
Sidebottom (2013) 

Atividade física 
Falta de exercício físico Poston et al. (2013) 

Ausência de atividade física Chasan-Taber (2012) 

Sexualidade e 
reprodução 

Doenças sexualmente 
transmissíveis 

Bar-Zeev et al. (2014) 

Segurança física e do 
meio ambiente 

Violência física, emocional 
e/ou sexual do parceiro 

Perales et al. (2009) 

Integridade física Fadiga rotineira 
Godecker, Harrison e 
Sidebottom (2013) 

Regulação: 
crescimento celular e 

desenvolvimento 
funcional 

Anemia Bar-Zeev et al. (2014) 

Anemia associada à malária Agan et al. (2010) 

Regulação vascular 
Presença de edema em MMII 
no terceiro trimestre de 
gestação 

Coban e Sirin (2010) 

Regulação 
neurológica 

Depressão 
Godecker, Harrison e 
Sidebottom (2013) 

Ansiedade e depressão Mapayi et al. (2013) 

Depressão 
Faisal-Cury e 
Menezes (2012) 

Depressão gestacional Golbasi et al. (2010) 

Depressão e ansiedade 
associado a autoimagem 

Soares et al. (2009) 
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Ansiedade decorrente da 
discrepância entre as 
informações fornecidas pelo 
profissional e as recebidas 
pela mãe ou amigas 

Bansah, O’brien e 
Oware-Gyekye 
(2009) 

 Depressão e ansiedade 
decorrentes de violência 
física 

Perales et al. (2009) 

Terapêutica e de 
prevenção 

Baixa adesão das gestantes 
aos tratamentos de anemia, 
infecções do trato urinário, 
doenças sexualmente 
transmissíveis 

Bar-Zeev et al. (2014) 
 
 

Início tardio do pré-natal 
Sangi-Haghpeykar, 
Lam e Raine (2014) 

Ausência de realização de 
testes para rastrear sífilis no 
final da gravidez 

Oliveira et al. (2013) 
 

Pouca realização do exame 
das mamas; 

Oliveira et al. (2013) 

 Atendimento odontológico 
pouco frequente 

Oliveira et al. (2013) 

Gestantes têm inicio tardio do 
pré-natal e/ou baixa 
frequência de consultas pré-
natais 

Moraes, Arana e 
Reichenheim (2010) 

Escassa abordagem dos 
aspectos emocionais das 
gestantes pelos profissionais 

Pembe et al. (2010) 
 

Necessidades 
Psicossociais 

IES Autores (Ano) 

Comunicação 
Comunicação unidirecional 
do profissional durante as 
consultas 

Pembe et al. (2010) 
 

Gregária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baixos níveis de apoio do 
companheiro 

Sangi-Haghpeykar, 
Lam e Raine (2014) 

Pouca presença do 
companheiro e familiares nos 
encontros pré-natais 

Piccinini et al. (2012) 
 

Dificuldades em se relacionar 
com o parceiro 

Pickett, Wilkinson e 
Wakschlag (2009) 

Fragilidade no 
relacionamento com a mãe e 
o parceiro 

Choi et al. (2012) 
 

Baixo envolvimento do 
parceiro com a gravidez 

Perales et al. (2009) 

Segurança emocional 
Preocupação da gestante 
com o bem estar próprio e o 
fetal 

Choi et al. (2012) 
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Preocupação com o 
alcoolismo do parceiro 

Matseke, Peltzer e 
Mlambo (2012) 

Preocupação decorrente da 
revelação em ser soropotiva 

Stison e Mayer 
(2012) 

Estresse durante a gravidez 
Karatay, Kublay e 
Emiroglu (2010) 

Dúvida decorrente da 
discrepância entre as 
informações fornecidas pelo 
profissional e as recebidas 
pela mãe ou amigas 

Bansah, O’brien e 
Oware-Gyekye 
(2009) 

Amor, aceitação 

Baixa frequência de contato 
com vizinhos e pouco 
envolvimento da gestante 
com a família 

Faisal-Cury e 
Menezes (2012) 

Relações interpessoais 
problemáticas dentro de sua 
família de origem, com os 
colegas e vizinhos 

Pickett, Wilkinson e 
Wakschlag (2009) 

Autoestima, 
autoconfiança, 
autorrespeito 

Problemas na adaptação ao 
papel de ser mãe 

Pickett, Wilkinson e 
Wakschlag (2009) 

Liberdade e 
participação 

(im)possibilidade de escolhas 
das gestantes sobre ofertas 
no cuidado à saúde 

Cabral, Hirt e Sand 
(2013) 
 
 

Deficiência de envolvimento 
da gestante com atividades 
de educação em saúde 

Silva et al. (2013b) 

Educação para a 
saúde e 

aprendizagem 

Poucas atividades educativas 
fornecidas sobre o 
aleitamento materno 

Martinelli et al. (2014) 
 

Pouco compartilhamento de 
informações em saúde 

Shabila, Ahmed e 
Yasin (2014) 

Serviço nem sempre prioriza 
o componente educativo 
como estratégia promotora 
de cuidado à saúde no 
contexto da atenção pré-natal 

Cabral, Hirt e Sand 
(2013) 
 
 

Ausência de informação em 
saúde a respeito de cuidados 
a serem adotados para as 
queixas comuns da gravidez, 
modificações corporais e 
trabalho de parto, parto e 
aleitamento materno 

Ayiasi et al. (2013) 
 
 
 

Pouca orientação quanto a 
bons hábitos alimentares e 
prática do aleitamento 

Silva et al. (2013b) 
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materno correta durante a 
gestação 

Escassez de educação em 
saúde durante as consultas 
de pré-natal 

Zhao et al. (2012) 
 

Falta de informações acerca 
da evolução e vitalidade do 
feto 

Piccinini et al. (2012) 
 

Pouco aconselhamento e 
educação nutricional 

Girard e Oludea 
(2012) 

Escasso conhecimento 
acerca de informações em 
saúde para cuidado durante 
a gestação, parto e 
aleitamento materno 

Wiegers, Boerma e 
Haan (2010) 
 
 

Escassa informação acerca 
de complicações na gestação 

Pembe et al. (2010) 
 

Poucas informações em 
saúde como controle de 
natalidade, atividade sexual 
durante a gravidez e 
posicionamento fetal ideal 

Bansah, O’brien e 
Oware-Gyekye 
(2009) 

Espaço 

Preocupação da gestante em 
não possuir um lugar fixo 
para morar, visto não ter 
estabilidade habitacional 

Godecker, Harrison e 
Sidebottom (2013) 

Necessidades 
Psicoespirituais 

IES Autores (Ano) 

Religiosidade e 
espiritualidade 

Gestantes não possuem 
suporte religioso 

Glasser et al. (2012) 
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BASE DE DADOS PUBMED 

Necessidades 
Psicobiológicas 

IES Autores (Ano) 

Regulação 
neurológica 

Depressão, sobretudo no 
final da gravidez 

Abdollahi et al. (2014) 

Depressão associado a: não 
conviver com o companheiro, 
história anterior de depressão 
e ansiedade 

Bogaerts (2014) 

Necessidades 
Psicossociais 

IES Autores (Ano) 

Comunicação 

Linguagem utilizada pelos 
profissionais incompreendida 
acerca de informações 

Lori, Yi e Martyn 
(2011) 

Baixo vínculo e confiança 
com o profissional de saúde 

Lori, Yi e Martyn 
(2011) 

Segurança emocional 
Estresse e depressão 
associado a: não conviver 
com o companheiro 

Bogaerts (2014) 
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BASE DE DADOS LILACS 

Necessidades 
Psicobiológicas 

IES Autores (Ano) 

Terapêutica e de 
prevenção  

Reduzido número de mulheres 
realizaram exame ginecológico 
de controle durante a gestação 
atual  

Peixoto et al. (2011) 

Ausência de encaminhamentos 
ao dentista 

Peixoto et al. (2011) 

Necessidades 
Psicossociais 

IES Autores (Ano) 

Comunicação 

Pouca disponibilidade dos 
profissionais de saúde em 
proporcionar comunicação 
verbal e não verbal 

Carneiro et al. (2013) 

Ausência de diálogo com o 
profissional de saúde devido ao 
atendimento rápido 

Costa et al. (2011) 

Ausência de vínculo com o 
profissional durante a consulta 
pré-natal 

Spindola, Progianti e 
Penna (2012) 

 
Fragilidades na relação 
usuária-profissional de saúde 

Feitosa et al. (2010) 

 
Falhas no compartilhamento de 
informações (profissional x 
paciente) 

Costa et al. (2010) 

Gregária 

Insatisfação associada à falta 
de cordialidade nos serviços de 
saúde 

Costa et al. (2011) 

Insatisfação da gestante com a 
atitude do parceiro em não 
valorizar suas queixas 

Silva e Brito (2010) 

Segurança 
emocional 

Insegurança emocional 
associada ao processo do 
trabalho de parto 

Melo et al. (2014) 

Insegurança e solidão 
associados a ausência do 
apoio do companheiro ou da 
família 

Shimizui e Lima 
(2009) 

Autoestima, 
autoconfiança, 
autorrespeito 

Medo da transformação 
negativa do seu corpo, ou seja, 
de que as marcas da gravidez, 
como as estriais e o excessos 
de pele, fiquem para o resto de 
sua vida. 

Shimizui e Lima 
(2009) 

Liberdade e 
participação 

Pouca liberdade de expressão 
das gestantes durante a 
consulta pré-natal 

Spindola, Progianti e 
Penna (2012) 
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Educação para a 
saúde e 

aprendizagem 

Escassez de informações 
sobre autonomia no parto e 
direitos no processo da 
parturição durante consulta de 
pré-natal 

Melo et al. (2014) 

Escassez de informações em 
saúde acerca da prevenção do 
HIV 

Araújo et al. (2014) 

Ausência de ações de 
educação em saúde 

Barros, Lima e 
Oliveira (2012) 

Pouca orientação quanto aos 
cuidados na puericultura e 
triagem neonatal durante as 
consultas de pré-natal 

Caminha et al. (2012) 

Ausência de informação sobre 
o tipo de parto durante o pré-
natal 

Vilarinho, Nogueira e 
Nagahama (2012) 

Ausência de orientação 
relacionada a parto, puerpério, 
cuidados com o recém-nascido 
ou amamentação durante o 
pré-natal 

Peixoto et al. (2011) 

Pouca informação sobre 
mudanças fisiológicas da 
gravidez, aspectos do trabalho 
de parto e parto, cuidados com 
a criança e amamentação no 
pré-natal 

Santos, Radovanovic 
e Marcon (2010) 

Carência de informações em 
saúde recebidas nas consultas 
pré-natais 

Castro, Moura e Silva 
(2010) 

Escassez de aconselhamentos 
em saúde no pré-natal   

Feitosa et al. (2010) 

Acesso limitado às informações 
durante o pré-natal e falta de 
aconselhamento quanto à 
prevenção da transmissão 
vertical do HIV 

Matos et al. (2009) 

Ausência de educação em 
saúde acerca do 
funcionamento do corpo da 
mulher no pré-natal 

Shimizui e Lima 
(2009) 

Garantia de acesso 
à tecnologia 

Dificuldade de acesso aos 
serviços de saúde disponíveis 
no pré-natal 

Castro, Moura e Silva 
(2010) 
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BASE DE DADOS CINAHL 

Necessidades 
Psicobiológicas 

IES Autores (Ano) 

Nutrição 

Hábitos alimentares hipercalóricos das 
gestantes 

Munro et al. (2012) 

Hábitos alimentares hipercalóricos das 
gestantes 

Valente (2012) 

Eliminação 
Incontinência urinária de esforço durante 
a gravidez 

Sangsawang e 
Serisathien (2012) 

Sono e repouso Gestantes com poucas horas de sono Munro et al. (2012) 

Regulação 
Neurológica 

Depressão associada à evolução da 
gravidez 

Leung (2013) 

Depressão e ansiedade da gestante 
associada à expectativa do parto,  

Thome e 
Arnardottir (2013) 

Depressão da gestante associado a 
abuso psicológico por parte do 
companheiro 

Raffo et al. (2010) 

Ansiedade das gestantes com o parto Valente (2012) 

Necessidades 
Psicossociais 

IES Autores (Ano) 

Gregária 

Expectativa  da gestante acerca do 
envolvimento do companheiro com a 
gravidez não atendida 

Thome e 
Arnardottir (2013) 

Falta de apoio do companheiro durante 
a gravidez 

Raffo et al. (2010) 

Dificuldade da gestante em se relacionar 
com a própria mãe e com o marido 

Lin et al. (2009) 

Dificuldade no relacionamento da 
gestante com o parceiro 

Raffo et al. (2010) 

Segurança 
emocional 

Medo da gestante sobre a possibilidade 
de desenvolver câncer de colo de útero, 
medo da morte, medo de prejudicar o 
feto 

Moreira, Lopes e 
Diniz (2013) 

Estresse e preocupações das gestantes 
com seu bem estar e com o parto 

Munro et al. (2012) 

Alto estresse percebido da gestante 
associado a abuso psicológico por parte 
do companheiro 

Raffo et al. (2010) 

Preocupação da gestante com o bem-
estar de si e do bebê, medo da dor do 
parto, ansiedade com o parto, 

Lin et al. (2009) 

Estresse das gestantes Valente (2012) 

Insegurança ou preocupação com 
relação ao fato da gestante ser lésbica 
frente à opinião da sociedade 

Ro¨Ndahl, Bruhner 
e Lindhe (2009) 
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BASE DE DADOS COCHRANE 

Necessidades 
Psicobiológicas 

IES Autores (Ano) 

Atividade física Falta de atividade física e alongamento 
Pennick e Liddle 
(2013) 

Integridade física Dor lombossacral e lombo pélvica 
Pennick e Liddle 
(2013) 

Regulação 
neurológica 

Depressão pré-natal 
Dennis, Ross e 
Grigoriadis 
(2010) 

Necessidades 
Psicossociais 

IES Autores (Ano) 

Educação para a 
saúde e 

aprendizagem 

Falta de orientações e 
aconselhamentos à gestante acerca 
das consequências do uso do cigarro 
na gestação 

Chamberlain et 
al. (2014) 

Falta de informação em saúde quanto 
aos benefícios do parto normal 

Gagnon e 
Sandall (2007) 

Ausência de educação em saúde 
acerca do parto vaginal 

Horey, Weaver e 
Russell (2011) 

Escassez de informações em saúde à 
gestante acerca do uso de álcool 
durante a gestação 

Stade (2009) 

Falta de educação em saúde acerca do 
Aleitamento Materno Exclusivo (AME) 

Lumbiganon et al. 
(2014) 
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PERIÓDICO Journal of Midwifery 

Necessidades 
Psicobiológicas 

IES Autores (Ano) 

Nutrição 

Auto consumo de alimentos 
hipercalóricos por parte das gestantes 

Fowles e 
Murphey (2009) 

Sensação de náusea recorrente por 
parte das gestantes 

Fowles e 
Murphey (2009) 

Eliminação 
Gestantes apresentam vômitos 
recorrentes 

Fowles e 
Murphey (2009) 

 
Presença de vômitos no mínimo duas 
vezes ao dia 

Fowles e 
Murphey (2010) 

Atividade física 
Falta de exercício físico devido ao mau 
estar e cansaço ao mínimo esforço 

Cioffi et al. (2010) 

Sexualidade e 
reprodução 

Diminuição do desejo sexual durante a 
gravidez no terceiro trimestre 

Murtagh (2010) 

Integridade física 
Dores de dente e inflamação na 
gengiva recorrentes 

Fowles e 
Murphey (2010) 

Regulação 
Neurológica 

Depressão frequente nas gestantes 
Fowles e 
Murphey (2009) 

Terapêutica e de 
prevenção 

Pouca atenção e realização de exame 
das mamas nas gestantes por parte 
dos profissionais do atendimento pré-
natal 

Ulery et al. (2009) 

Necessidades 
Psicossociais 

IES Autores (Ano) 

Comunicação 

Linguagem utilizada pelo profissional 
nem sempre compreensível pela 
gestante 

Novick (2009) 

Dificuldade da gestante em entender 
os termos utilizados na consulta 

Phillippi (2009) 

Relacionamento pouco significativo 
das gestantes com os profissionais 
de saúde prestadores de 
atendimento pré-natal 

Novick (2009) 

Insatisfação da gestante porque a 
assistência pré-natal é mecanicista 
ou sem cordialidade 

Novick (2009)  

Segurança 
emocional 

Tristeza da gestante associada à 
exclusão do parceiro nas consultas 

Novick (2009) 

Insegurança da gestante associada a 
não participação dos companheiros 
durante as orientações recebidas no 
pré-natal 

Kennedy et al. 
(2009) 

Preocupação das gestantes com sua 
segurança devido à história de 
violência física e sexual de seus 
parceiros;  

Fordyce (2009) 

Medo da gestante em acontecer algo 
com os filhos que ficaram distantes 

Fordyce (2009) 
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Autoestima, 
autoconfiança, 
autorespeito 

Pouca motivação da gestante para 
frequentar as consultas de pré-natal 

Phillippi (2009) 

Educação para a 
saúde e 

aprendizagem 

Pouca informação fornecida a 
gestante acerca do processo do 
trabalho de parto 

Kennedy et al. 
(2009) 

Pouca informação fornecida a 
gestante acerca do que fazer se o 
trabalho de parto começa cedo, quais 
os sinais de perigo durante a 
gravidez, como o bebê cresce e se 
desenvolve, uso de medicamentos 
durante a gravidez e lidar com o 
estresse durante a gravidez. 

Shieh, McDaniel 
e Ke (2009) 

Escassez de informações em saúde 
referente ao ganho de peso 
necessário para manutenção do bem 
estar materno e fetal bem como 
expectativa de retorno ao valor 
pregravídico 

Groth e Kearney 
(2009) 

Escassez de conhecimento sobre a 
sexualidade, pois a gestante refere 
medo em prejudicar o 
desenvolvimento fetal do seu filho 
caso mantenha a relação sexual 

Murtagh (2010)  
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APÊNDICE I – Segunda versão do instrumento de coleta de dados do casal grávido 
no âmbito da atenção básica 
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APÊNDICE J – Carta explicativa quanto à sugestão de inclusão de itens no 
instrumento (modelo para correios eletrônicos do bol, hotmail, ig e outlook) 
 

Senhora (senhor) enfermeira (o), bom dia, saudações! 

Agradeço a sua participação no julgamento do instrumento de coleta de 

dados do casal grávido no âmbito da atenção básica na primeira rodada ocorrida no 

mês de dezembro de 2014. Informo que as pontuações referidas por todos os juízes 

na primeira rodada, cujo valor do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) oscilou 

entre 70% e 100%, validaram a maioria dos itens nesta fase da pesquisa. Em 

contrapartida, alguns destes obtiveram IVC abaixo de 70% e por esse motivo foram 

invalidados tendo sidos eliminados do instrumento e estão descritos a seguir: área 

do companheiro (IVC - 66,7%), endereço do companheiro (IVC - 66,7%), gestante 

tem/desenvolve habilidades criativas (IVC – 63,5%), quais habilidades criativas a 

gestante tem/desenvolve (61,9%). Ademais, houve sugestões de acréscimos de 

componentes no instrumento cujo percentual de citação dentre as (os) especialistas 

não obteve representatividade. 

Assim, no intuito de apresentar as sugestões aos 63 juízes da pesquisa para 

subsequente apreciação, estas foram consideradas e categorizadas no quadro 

abaixo. Neste momento solicito que a (o) senhora (senhor) leia cada sugestão e 

marque com um “X” (clique com o cursor e digite a letra X) no espaço em 

branco da coluna Concordo acrescentar, caso concorde acrescentar 

alguma(s) sugestão(ões) ou marque um “X” (clique com o cursor e digite a 

letra X) no espaço em branco da coluna Discordo em acrescentar, caso não 

concorde em acrescentar alguma(s) da(s) referida(s) sugestão(ões). 

No entanto, para que a (o) senhora (senhor) possa expressar sua opinião no 

quadro abaixo, primeiro faz-se necessário escolher a opção responder da sua 

caixa de e-mail.  A partir disto, digite a letra X no espaço em branco da coluna 

Concordo acrescentar ou Discordo em acrescentar no quadro que consta no 

próprio texto deste e-mail recebido, conforme orientação citada em negrito no 

parágrafo anterior. Após emitir o seu julgamento para cada sugestão contida no 

quadro solicito que a (o) senhora (senhor) envie o e-mail na opção enviar da sua 

caixa de e-mail. 

Atenciosamente, 

Flávio César Bezerra da Silva 
Coordenador da Pesquisa 

Contatos: 88292237 (OI), 96292818 (TIM/ZAP), e-mail: laviodoutoradoenferm@hotmail.com 

 
Natal, 19 de janeiro de 2015. 
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APÊNDICE K – Carta explicativa quanto à sugestão de inclusão de itens no 
instrumento (modelo para correios eletrônicos do gmail e globo) 
 

Senhora (senhor) enfermeira (o), saudações! 

Agradeço a sua participação no julgamento do instrumento de coleta de dados 

do casal grávido no âmbito da atenção básica na primeira rodada ocorrida no mês de 

dezembro de 2014. Informo que as pontuações referidas por todos os juízes na 

primeira rodada, cujo valor do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) oscilou entre 70% 

e 100%, validaram a maioria dos itens nesta fase da pesquisa. Em contrapartida, 

alguns destes obtiveram IVC abaixo de 70% e por esse motivo foram invalidados tendo 

sidos eliminados do instrumento e estão descritos a seguir: área do companheiro (IVC - 

66,7%), endereço do companheiro (IVC - 66,7%), gestante tem/desenvolve habilidades 

criativas (IVC – 63,5%), quais habilidades criativas a gestante tem/desenvolve (61,9%). 

Ademais, houve sugestões de acréscimos de componentes no instrumento cujo 

percentual de citação dentre as (os) especialistas não obteve representatividade. 

Assim, no intuito de apresentar as sugestões aos 63 juízes da pesquisa para 

subsequente apreciação, estas foram consideradas e categorizadas no quadro abaixo. 

Neste momento solicito que a (o) senhora (senhor) leia cada sugestão e marque com 

um “X” (clique com o cursor e digite a letra X) no espaço em branco da coluna 

Concordo acrescentar, caso concorde acrescentar alguma(s) sugestão(ões) ou 

marque um “X” (clique com o cursor e digite a letra X) no espaço em branco da 

coluna Discordo em acrescentar, caso não concorde em acrescentar alguma(s) 

da(s) referida(s) sugestão(ões). 

 

No entanto, para que a (o) senhora (senhor) possa expressar sua opinião no 

quadro abaixo, primeiro faz-se necessário escolher a opção responder da sua caixa 

de e-mail.  A partir disto, digite a letra X no espaço em branco da coluna Concordo 

acrescentar ou Discordo em acrescentar no quadro que consta no próprio texto 

deste e-mail recebido, conforme orientação citada em negrito no parágrafo anterior. 

Após emitir o seu julgamento para cada sugestão contida no quadro solicito que a (o) 

senhora (senhor) envie o e-mail na opção enviar da sua caixa de e-mail. 

Atenciosamente, 

Flávio César Bezerra da Silva 
Coordenador da Pesquisa 

Contatos: 88292237 (OI), 96292818 (TIM/ZAP), e-mail: laviodoutoradoenferm@hotmail.com 

 
Natal, 19 de janeiro de 2015. 
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APÊNDICE L – Carta explicativa quanto à sugestão de inclusão de itens no 
instrumento (modelo para correio eletrônico do yahoo) 

 

Senhora (senhor) enfermeira (o), saudações! 

Agradeço a sua participação no julgamento do instrumento de coleta de dados 

do casal grávido no âmbito da atenção básica na primeira rodada ocorrida no mês de 

dezembro de 2014. Informo que as pontuações referidas por todos os juízes na 

primeira rodada, cujo valor do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) oscilou entre 

70% e 100%, validaram a maioria dos itens nesta fase da pesquisa. Em 

contrapartida, alguns destes obtiveram IVC abaixo de 70% e por esse motivo foram 

invalidados tendo sidos eliminados do instrumento e estão descritos a seguir: área do 

companheiro (IVC - 66,7%), endereço do companheiro (IVC - 66,7%), gestante 

tem/desenvolve habilidades criativas (IVC – 63,5%), quais habilidades criativas a 

gestante tem/desenvolve (61,9%). Ademais, houve sugestões de acréscimos de 

componentes no instrumento cujo percentual de citação dentre as (os) especialistas 

não obteve representatividade. 

Assim, no intuito de apresentar as sugestões aos 63 juízes da pesquisa para 

subsequente apreciação, estas foram consideradas e categorizadas no quadro 

abaixo. Neste momento solicito que a (o) senhora (senhor) leia cada sugestão e 

marque com um “X” (clique com o cursor e digite a letra X) no espaço em 

branco da coluna Concordo acrescentar, caso concorde acrescentar alguma(s) 

sugestão(ões) ou marque um “X” (clique com o cursor e digite a letra X) no 

espaço em branco da coluna Discordo em acrescentar, caso não concorde em 

acrescentar alguma(s) da(s) referida(s) sugestão(ões). 

 

No entanto, para que a (o) senhora (senhor) possa expressar sua opinião no 

quadro abaixo, primeiro faz-se necessário escolher a opção responder da sua caixa 

de e-mail.  A partir disto, digite a letra X no espaço em branco da coluna Concordo 

acrescentar ou Discordo em acrescentar no quadro que consta no próprio texto 

deste e-mail recebido, conforme orientação citada em negrito no parágrafo anterior. 

Após emitir o seu julgamento para cada sugestão contida no quadro solicito que a (o) 

senhora (senhor) envie o e-mail na opção enviar da sua caixa de e-mail. 

Atenciosamente, 

Flávio César Bezerra da Silva 
Coordenador da Pesquisa 

Contatos: 88292237 (OI), 96292818 (TIM/ZAP), e-mail: laviodoutoradoenferm@hotmail.com 

Natal, 19 de janeiro de 2015. 
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APÊNDICE M – Versão final do instrumento de coleta de dados do casal grávido no 
âmbito da atenção básica 
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ANEXO A – Ficha de cadastramento da gestante 
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ANEXO B – Ficha de registro diário dos atendimentos das gestantes no 
SISPRENATAL 
 
 

 

 



156 

 

ANEXO C – Ficha clínica de pré-natal 
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ANEXO D – Cartão da gestante 
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ANEXO F - Sistema de monitoramento e avaliação do pré-natal, parto, 
puerpério e criança (frente) 
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ANEXO G - Sistema de monitoramento e avaliação do pré-natal, parto, 
puerpério e criança (verso) 
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ANEXO G – Ficha individual da gestante e puérpera (frente) 
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ANEXO H – Ficha individual da gestante e puérpera (verso) 
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ANEXO I – Ficha perinatal em nível ambulatorial (frente) 
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ANEXO J – Ficha perinatal em nível ambulatorial (verso) 
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ANEXO K – Caderneta da gestante 
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ANEXO L – Dados de identificação na caderneta da gestante 
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ANEXO M – Impressões e sentimentos do parceiro na caderneta da gestante 
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ANEXO N – Parecer consubstanciado do CEP – UFRN 
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ANEXO O – Carta de Anuência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


