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RESUMO

O Bem-estar Subjetivo (BES) é formado por julgamentos globais de satisfação com a
vida, ou com domínios peculiares - as experiências emocionais positivas e negativas. A
percepção, por sua vez, é o processo interpretativo dos dados sensoriais dotado de
sentido cognitivo ou informativo, assimilado em função de um contexto. Sob essa
perspectiva, a pesquisa objetivou avaliar o BES e a percepção da gravidez em gestantes
tardias. Participaram da pesquisa 80 grávidas com 35 anos ou mais de idade (grupo A
ou tardias) e 80 grávidas com idade entre 20 e 34 anos (grupo B ou adultas jovens). Os
instrumentos usados foram: a escala de BES e um questionário; este contemplou
informações sociodemográficas, itens sobre a gravidez e uma afirmativa baseada na
Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) para abordar a percepção da gestação.
Os dados oriundos do questionário e da escala, objetivando comparar os dados de
intergrupos, sofreram análises estatísticas descritivas e inferenciais. As análises
realizadas com o teste qui-quadrado apresentaram valores estatisticamente significativos
com as variáveis sociodemográficas tipo de anticoncepcional e problemas de saúde. Os
indicadores do BES apresentaram médias próximas nos grupos. Além disso, por meio
do teste de Wilcoxon, percebeu-se que não houve diferenças dos aspectos supracitados
intergrupos. Ao relacionar os indicadores do BES com as variáveis idade, escolaridade e
renda, algumas associações foram significativas. Em adição, as palavras oriundas da
afirmativa (TALP) foram analisadas com o auxílio do software Programmes Permettant
l’analyse des Evocations (EVOC2000), e categorizadas segundo a análise de conteúdo
de Bardin que resultaram em 3 categorias temáticas (afetos – positivos e negativos,
percepção da gestação e implicações da gravidez), discutidas de forma agrupada, pois a
maioria das palavras foram comuns. Frisa-se o quão semelhantes foram os dados
apresentados pelas gestantes pesquisadas. Supõe-se, acerca dessa consideração, que a
similitude esteja relacionada ao contexto social. A relevância desse estudo para a rede
assistencial de saúde reside em auxiliar em propostas que visem a melhorias específicas
para o público e para o setor, além de demonstrar que gestantes tardias e adultas jovens,
no contexto pesquisado, não apresentaram diferenças em boa parte das características
estudadas.
Palavras-chave: gravidez; percepção; Escala de Bem-estar Subjetivo; psicologia da
saúde.
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ABSTRACT

The subjective well- being (SWB) is formed by global judgments of satisfaction with
life, or with peculiar domains the positive and the negative emotional experiences. The
perception in turn, is the process of interpretive process of sensory data with cognitive
or informative sense, absorbed in function of a context. From this perspective, the
research aimed to evaluate SWB and the perception of advanced age pregnant women.
Participated in the survey 80 pregnant with 35 years old or older (Group A or older) and
80 pregnant aged between 20 and 34 years old (Group B or young adults). The
instruments used were: the scale of subjective well-being and a questionnaire, that
included sociodemographic informations, items about pregnancy and a statement based
on the Free Association of Words Technique (FAWT) to approach the perception of
pregnancy. The data from the questionnaire and scale, in order to compare the data
between groups suffered descriptive and inferential statistical analyzes. The analyzes
performed with chi-square test among groups, which had values that were statistically
significant, with the sociodemographic variables the type of contraceptive and health
problems. The indicators of the SWB had further more by means in groups. The results
of the Wilcoxon's test that there were no differences between the groups referred above.
In the relation indicators of well being with variables age, education and income, some
associations were significant. In addition, the words derived from the (FAWT) were
analyzed using the software Programmer’s Permenttant l´Analyse des Evocation
(EVOC2000) and categorized according to content analysis of Bardin in three thematic
categories (positive and negative affects, perception of gestation and implications of
pregnancy) discussed as a group, since most of words were common. The study
highlights shown how similar were the presented data by pregnant women surveyed. It
is supposed about this fact the similarity is related to the social context. The relevance
of this study for the health care network is to help with proposals aimed at specific
improvements to the public and the sector, beside demonstrate that advanced age
pregnant women and young adulst in the researched context showed no differences in
the most of the studied characteristics.
Keywords: pregnancy; perception; Scale of Well Being; health psychology.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Mulher, papel social e gravidez

Com base na Síntese de Indicadores Sociais de 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira era composta por mais de 190
milhões de habitantes, sendo que desse total mais de 97 milhões eram mulheres,
representando mais da metade da população brasileira. Esse aumento da proporção de
mulheres em relação a homens, atualmente, é uma tendência demográfica no Brasil.
Em adição ao fenômeno do aumento do número de mulheres, observa-se uma
mudança na estrutura e dinâmica populacional, em função da progressiva ampliação do
contingente de jovens, adultos e de pessoas com idades superiores a 60 anos. Tal
processo não apenas acarreta reflexos importantes para a vida social, especialmente para
as mulheres que representam a maioria da população brasileira, como, por conseguinte,
impõe desafios às ações públicas no país (Ministério da Saúde, 2004a).
No caso da mulher, acrescentam-se à problemática exposta questões complexas
ligadas às relações de gênero, que refletem padrões culturais dominantes na sociedade.
Derivada desta, encontra-se a concepção de identidade sexual concebida como fator
eminentemente biológico, no qual as características anatômicas, fisiológicas e
hormonais definem macho e fêmea, não abarcando a totalidade dos universos
masculinos e femininos. A identidade cultural de gênero é construída no tempo e no
espaço e cria estereótipos de papéis diferenciados, que são marcados pelos interesses
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imediatos das sociedades nos diferentes momentos históricos (Ministério da Saúde,
2004a; Scott, 1990).
Assim no transcurso dos séculos, o modelo social predominante vem impedindo
a mulher de ser sujeito pleno de sua própria história, de ter autonomia. Esse modelo
predetermina formas de conhecimento e ação, e, na área da saúde, não é diferente,
campo onde é evidente seu caráter patriarcal. Tais determinantes histórico-sociais têm
reflexos na atuação médica e nas questões relacionadas à saúde da mulher,
principalmente ao que diz respeito à exaltação da maternidade.
O discurso de exaltar a maternidade passou a ser dominante a partir do século
XIX. Época que trouxe no seu bojo não a proteção da mulher das vulnerabilidades a que
está exposta no processo de manutenção da espécie, mas a perpetuação das relações de
poder entre os sexos. Nesse discuros a mulher passa a ser responsabilizada pelas
mazelas da sociedade, justificando a exacerbação do controle social sobre seus corpos e
suas vidas. Dessa forma, em pleno século XX, o Brasil ainda não tinha um atendimento
que visava às necessidades de saúde da mulher, mas a da criança que estava sendo
gerada (Ministério da Saúde, 2004a; Okabe & Fonseca, 2009).
Abalizando-se nos conceitos anteriormente expostos, embora muitas vezes
equivocados, ocorreu a expansão, no Brasil, da assistência pré-natal. Nesta existia a
centralização do atendimento à saúde da mulher na esfera exclusiva do ciclo grávidopuerperal; esse ciclo perpetuou-se até muito recentemente (Ministério da Saúde, 2004a).
Entretanto, apesar dessas importantes conquistas, observa-se hoje que a maior parte das
iniciativas relacionadas à saúde das mulheres tem se caracterizado pela manipulação de
seus corpos e suas vidas, visando a objetivos outros que não o seu bem-estar. A política
volta-se para a atenção básica no que tange ao ciclo gravídico e puerperal, com medidas
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de prevenção e promoção da saúde (Souza, Araújo, Azevedo, Jerônimo, Barbosa, &
Sousa, 2007).
Os termos que nomeiam as mulheres muitas vezes servem a priori para ditar
normas, tendo em vista um comportamento feminino entendido como útil para o poder
social vigente. E, talvez por isso, muitas dessas iniciativas não tenham obtido sucesso na
melhoria da saúde delas, inclusive porque insistem em desapropriar das mesmas sua
autodeterminação. As elevadas taxas de mortalidade materna e perinatal, o uso abusivo
da cesárea e a alta prevalência de mulheres esterilizadas ou usando métodos
anticoncepcionais inadequados são exemplos claros dessas distorções (Ministério da
Saúde, 2004a).
Nas estimativas anteriores ao censo de 2003, o IBGE ampliou o segmento da
idade reprodutiva da mulher, apresentando-o entre 15 e 49 anos. Com o censo de 2003,
o intervalo passa a ser entre 10 e 49 anos, reflexo das ocorrências das gravidezes ditas
precoces. Contudo, o que se observa também, em tal intervalo, é o último parâmetro que
contempla as gravidezes ditas tardias, no qual ambos os tipos atualmente são
considerados desde tais avaliações.
Segundo Dias, Silva, Sousa, Lima, Pinheiro, & Moraes (2008) e o Ministério da
Saúde (2001) a gravidez e o parto são eventos sociais que integram a vivência
reprodutiva tanto de homens como de mulheres. Constitui-se em um processo singular,
uma experiência especial no universo da mulher e de seu parceiro, que envolve também
suas famílias e a comunidade. Contudo, antecedente a tal visão, ainda predomina no
meio social vigente, resquícios da capacidade que a Medicina tem de transformar
eventos fisiológicos em doenças, assim é a noção que é dada à gravidez e à menopausa;
tal fenômeno é chamado por Foucault (1993) de medicalização do corpo feminino,
poderosa fonte da ideologia sexista.
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Dessa maneira, a reprodução – que tem como evento central a gravidez - afeta a
mulher de uma forma que transcende as divisões de classe e permeiam todas as suas
atividades, dentre elas sua educação, sua saúde, sua sexualidade, seu trabalho, seu
envolvimento político e social, enfim, toda sua vida, bem como seus sonhos. A questão
exposta não pretende negar nem tampouco tirar o mérito da conexão biológica da
mulher com a maternidade, mas almeja pontuar que é necessário considerar o poder
repressivo sobre as mulheres que enveredam por tal conexão. A maternidade e a função
reprodutiva das mulheres têm influências significativas da organização social e cultural,
não somente em relação a sua condição biológica, onde tal controle sobre as vidas e os
corpos das mulheres é refletido, mas principalmente no não poder expressar livremente
sua sexualidade (Foucault, 1993).
Assim a área de saúde e a psicologia da saúde precisam pensar a saúde da
mulher sob a ótica desse movimento de transformações que pressupõe uma nova
reflexão sobre a saúde da mulher, ou seja, em oposição à tradicional atitude dominadora
e apropriativa, assentando-se em modelos de atuação que vise à qualidade de vida do ser
humano desde o seu nascimento.
A desvinculação entre vida sexual e reprodução, que poderia proporcionar certa
autonomia feminina, na realidade é útil para preservar os tabus e a inconsciência do
modelo tradicional, no qual a imposição de alternativas à mulher continua inalterada.
Isso pode ser exemplificado pelas estatísticas recentes que exibem um número
expressivo de laqueaduras realizadas em mulheres jovens e desinformadas, bem como o
grande número de abortos clandestinos realizados no país (Fernandes & Bedone, 2007;
Ministério da Saúde, 2001). A adoção de uma postura informativa dos profissionais que
trabalham com esse público, que considere o nível sociocultural e vise uma postura
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ativa dessas mulheres, talvez proporcionasse uma mudança na participação e,
paulatinamente transformação nesse padrão cultural.
O conceito de gravidez de Maldonado (1997) já sinaliza a importância do
contexto cultural na sexualidade e na vida reprodutiva da mulher. A autora pontua que a
gravidez é um evento biologicamente natural, mas de especial valor na vida da mulher
e, como tal, desenvolve-se em um contexto social e cultural que influencia e determina a
sua evolução e a sua ocorrência. Para a investigação das reações humanas e melhor
conhecimento dessa influência e complexidade das vivências do ciclo gravídicopuerperal, é importante considerar fatores como a história pessoal da gestante e seu
passado obstétrico, o contexto da gravidez, sua idade e vínculo com o parceiro.
Maldonado (1997) descreve essa situação como sendo um período de crise, que
pode ser definida como alteração repentina em uma fase da vida. A crise produz
instabilidade emocional gerada a partir de uma situação nova. Logo, os recursos antes
utilizados para se equilibrar em momentos difíceis, agora são insuficientes, pois a
mudança ocorrida exige da mulher iniciativa para busca de novas medidas e nova
postura, a fim de se adaptar ao evento.
Assim, mesmo com o planejamento da chegada do bebê, a mulher passa pelo
processo de transição existencial, só que dessa vez de forma mais tranquila, como
pontua Maldonado (1997). Esse evento, segundo a autora, não é um fato puramente
biológico, mas encaminha-se também à preocupação com as questões social e
econômica em que a família está inserida.
É evidente que o perfil social da mulher está mudando e, por vários motivos,
muitas mulheres têm escolhido ter filhos mais tarde, fora da faixa etária considerada
como ideal para a gestação preconizada pela medicina. Essa realidade aumenta ainda
mais a responsabilidade dos profissionais de saúde, requerendo da equipe habilidades
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além daquelas específicas da sua área de atuação como, por exemplo, entender o
significado desse fenômeno para a mulher e suas prováveis repercussões no decorrer da
gestação.
O psicólogo enquanto profissional que se encontra inserido tanto na área das
Ciências da Saúde como no campo das Ciências Humanas constitui um agente
fundamental nesse processo (Souza et al., 2007). Sua função está voltada especialmente
a auxiliar os outros profissionais a entender os aspectos psicológicos que a mulher com
gravidez tardia está vivenciando ou possa a vir vivenciar.
O profissional da psicologia pode ser útil desde casos de necessidade de apoio
ou suporte à gestante, decorrente de algum momento de desequilíbrio emocional
(oriundo, por exemplo, dos picos de alterações hormonais), como para promover (ou ser
responsável por) capacitações e/ou orientar a equipe na qual está inserido. Em outras
palavras, proporcionar à mulher grávida mais informações e, consequentemente, poder
ajudá-la a se sentir mais segura e confiante, com o bem-estar subjetivo e percepções
bem elaboradas e estruturadas, contribuindo para uma gestação e parto tranquilos, além
de exercer sua maternidade de maneira saudável tanto para si como para seu bebê.
Portanto, os profissionais da psicologia podem ser os mentores de práticas
multiprofissionais que reconheçam as peculiaridades psíquicas da gravidez tardia,
embasando sua prática na busca de um bem-estar subjetivo da gestante, seja através de
grupos de informações, apoio ou suporte, como também buscando desconstruir a
percepção estigmatizante existente, oriunda do foco na sua idade biológica.
De forma geral, essa pesquisa pode colaborar com o desenvolvimento de
políticas públicas que respaldem os outros aspectos já citados da gravidez tardia, afinal
essa é uma realidade mundial. Os índices desse tipo de gravidez têm aumentado e,
consequentemente, a necessidade de outros olhares para essas mulheres grávidas é
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urgente. Olhares não somente para seus corpos ou suas taxas sanguíneas, hormonais
e/ou proteicas, mas para uma mulher sujeito de uma história, com identidade dinâmica,
fruto de um contexto, no qual os parâmetros sociais e morais estão em constantes
mudanças. Em sequência explanações sobre esse fenômeno.

1.2 Fenômeno da gravidez tardia

Em meio às mudanças anteriormente citadas, encontram-se mulheres que optam
por adiar sua gravidez para os 35 anos ou mais, objetivando adquirir não apenas certa
estabilidade financeira, para que possam ter uma gravidez pelo menos não tão afetada
pelas questões econômicas, mas também como fruto de um contexto social no qual há
um acúmulo de papéis por essa mulher. Contudo, ao ocorrer tal adiamento, o que vai ser
foco durante as consultas de pré-natal, muitas vezes, será apenas sua idade, considerada
avançada (e não o fato do fenômeno está em voga no contexto contemporâneo, de ser
fortemente influenciado pelas inúmeras mudanças tecnológicas, histórico-sociais e
econômicas).
A gravidez, com base em uma perspectiva biológica, é um evento natural na vida
da mulher, mas com valor especial, já que se desenvolve em um contexto social e
cultural que influencia e prescreve a sua evolução e a sua ocorrência. Assim, para
compreender a complexidade das vivências do ciclo grávido-puerperal, é primordial
contemplar fatores como a história pessoal da gestante e seu passado obstétrico, o
contexto da gravidez, sua idade e vínculo com o parceiro. A gravidez é um evento
complexo, implica em mudanças físicas, fisiológicas e emocionais na vida da mulher e
que interfere também no cotidiano de toda a família, constituindo uma experiência
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repleta de sentimentos intensos (Benute, Nomura, Pereira, Lucia, & Zugaib, 2009;
Maldonado, 1997).
Atualmente, as gestações após 35 anos são denominadas gestações tardias,
segundo definição do Conselho da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia
em 1958 (Andrade, Linhares, Martinelli, Antonini, Lippi, & Baracat, 2004). A idade de
35 anos geralmente é utilizada como limite, principalmente em primigestas - mulheres
que engravidam pela primeira vez -. Portanto, em torno dessa gestação, existem
polêmicas, especialmente no que concerne a riscos pré, peri ou pós-natal para a mulher
e para o bebê. A maioria dos estudos da área tem enfocado as consequências adversas
observadas em mulheres com idade materna avançada (Montan, 2007).
Nesse contexto de mudanças, surgiu a dificuldade por parte do Ministério da
Saúde em abordar a saúde da mulher de forma integral, sem desconsiderar problemas
graves e complexos. Desse modo, a gravidez tardia ainda é vista como algo que não se
enquadra aos parâmetros biologicistas da Medicina, sendo compreendida ainda como
fenômeno, que recebe, muitas vezes, um viés estigmatizante por parte dos profissionais
que a acompanham. Supõe-se que seja pelo fato da formação destes ainda ser voltada
para o corpo, sendo este entendido desvinculado de um contexto social e cultural,
mesmo que tal contexto defina, modifique e estabeleça uma função para o corpo.
No tocante a caracterizar o contexto social da gravidez dita tardia, Veras (2005)
assegura que, a partir da década de 90, a inserção feminina no mercado de trabalho se
encontra quantitativamente nivelada à masculina. O papel da mulher, antigamente,
voltava-se para a ocupação doméstica não remunerada, fazendo com que seus principais
objetivos fossem casar e ter filhos. Atualmente, a situação é bem diferente: as mulheres
estão inseridas no mercado de trabalho seja em busca de realização profissional, seja
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com o intuito de complementar a renda familiar (Parada & Tonete, 2009). Essa tem sido
uma das possíveis explicações da opção de mulheres de postergar a gravidez.
A gestação tardia, no que concerne aos fatores orgânicos, é explicada por
perpassar vários obstáculos biológicos, que se iniciam antes da concepção, cruzam todo
o período gestacional e encontram expressão, muitas vezes, no pós-parto e em
momentos posteriores (Parada & Tonete, 2009; Veras, 2005). A descrição desse tipo de
gravidez inicia com a caracterização da fertilidade feminina que, teoricamente, se alega
entrar em declínio a partir dos 30 anos de idade, num processo denominado de
climatério. Embora a menopausa (cessação dos ciclos ovulatórios e menstruais) ocorra
em torno dos 50 anos, é salientado que o período reprodutivo da maior parte das
mulheres encerra-se uma década antes disso.
Destarte aos 35 anos de idade, a mulher já apresenta uma considerável redução
de probabilidades de concepção, à medida que ocorre um declínio tanto na quantidade aumentando-se a ocorrência de ciclos não-ovulatórios -, quanto na qualidade dos
ovócitos disponíveis, que se traduz no aumento das possibilidades de anomalias
cromossômicas e congênitas. O aumento da idade acarreta, ainda, o declínio da função
endócrina ovariana, tornando o ovário incapaz de sustentar sua função regular no eixo
neuro-endócrino, além de estar associada ao aumento de fibróides e carcinoma uterinos,
que podem criar um ambiente hostil à implantação do óvulo (Andrade et al., 2007).
De fato, a idade materna é um dos fatores considerados como condição de risco
sempre que a gestação ocorre fora da faixa etária considerada como ideal para a
reprodução, ou seja, nos extremos da vida reprodutiva, enquadrando-se nesses aspectos
as gestações precoces e as tardias. Todavia, estudos ressaltam que não são apenas os
riscos adversos que predominam, existem também aspectos positivos, tais como: maior
maturidade e o fato das capacidades física e mental não declinarem. Embora a maioria
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dos estudos confirmem que a idade materna avançada implica em maior suscetibilidade
na gestação de crianças com trissomia do 21 (síndrome de down), alguns estudos
recentes sinalizaram a não ocorrência dessa relação (Allen, Freeman, Druschel, Hobbs,
O'Leary, Romitti, Royle, Torfs, & Sherman, 2009; Oliveira, Sousa, Pimentel, Santos, &
Maia, 2012; Steiner, 2007).
Atualmente, as gestações após 35 anos são denominadas gestações tardias. O
número de primigestas com mais de 30 anos dobrou, e houve aumento de 80% dos
casos para aquelas mulheres com mais de 40 anos na última década. Por outro lado, em
2000, aproximadamente 10% de todos os nascimentos ocorreram em mulheres com 35
anos ou mais.
O estado do Rio Grande do Norte, com a porcentagem que apresenta de 9,17%
de nascidos vivos de mães com idade igual ou superior a 35 anos, está bem próximo da
porcentagem do Brasil, que, de acordo com os dados preliminares do Sistema de
Informações de Nascidos Vivos (SINASC) de 2008, é 9,93%. O nordeste, de acordo
com os mesmos dados, ocupa o segundo lugar, no que concerne ao número de nascidos
vivos por ocorrência em mulheres com idade a partir dos 35 anos, ficando atrás apenas
da região sudeste. No Rio Grande do Norte, a realidade não se mostra diferente, pois na
região nordeste ele ocupa o terceiro lugar, Sergipe ocupa o primeiro lugar e o Ceará, o
segundo.
O quadro atual demonstra que muitas mulheres estão adiando sua gestação para
a quarta ou quinta décadas para priorizar sua carreira, como em decorrência da busca de
estabilidade financeira e parceiro estável, bem como devido (i) ao efetivo controle de
natalidade; (ii) aos avanços na tecnologia da reprodução assistida; (iii) ao casamento
adiado; (iv) às taxas aumentadas de divórcios seguidos de novas uniões; (v) às mulheres
apresentarem maiores níveis de educação e; (vi) aos avanços na atenção à saúde,
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contribuindo dessa forma para o fato de a gestação em idade avançada ter se tornado
cada vez mais frequente (Andrade et al., 2004; Santos, Martins, Sousa, & Batalha,
2009).
As informações publicadas sobre a gestação tardia podem ser compreendidas a
partir de duas perspectivas, uma que prioriza o contexto social e outra que foca os
fatores biológicos e fisiológicos. Assim a primeira visão, que considera o contexto,
afirma que os riscos associados a gestações acima de 35 anos ainda são inconsistentes e
conflitantes, pois outras variáveis estão envolvidas, como características dos pares e
doenças preexistentes, além de existirem controvérsias acerca do papel da idade materna
nos maus resultados perinatais nesse tipo de gestação (Andrade et a.l, 2004, Hernández,
Enriquez, Izquierdo & Rivas, 2009, McIntyre, Newburn-Cook, O’Brien, &
Demianczuk, 2009, Santos et al., 2009).
Já as publicações na área da saúde, cuja perspectiva são os fatores biológicos,
ratificam que a gestação em mulheres com 35 anos ou mais está associada a risco
aumentado para complicações maternas (maior ganho de peso, obesidade, diabetes
mellitus, hipertensão arterial crônica, pré-eclâmpsia e miomas), fetais e do recémnascido, destacando as anormalidades cromossômicas e abortamentos espontâneos,
baixo peso ao nascer, restrição do crescimento fetal (RCF), macrossomia, sofrimento
fetal, internação em UTI e óbito neonatal (Andrade et al., 2004, Fernández, 2008,
Yogev, Melamed, Bardin, Tenenbaum-Gavish, Ben-Shitrit & Ben-Haroush, 2010).
Cumpre frisar que a literatura pontua colocações acerca da gravidez tardia que
reiteram o fator biológico ou orgânico (Delpisheh, Brabin. L., Attia, & Brabin, 2008;
Nojomi, Haghighi, Bijari, Rezvani, & Tabatabaee, 2010). A respeito dos aspectos
emcionais e psicológicos, são tecidos comentários com poucos estudos significativos,
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sendo abordadas questões como a mulher que vivencia tal momento pode apresentar
uma postura facilitadora ou dificultadora (Gomes, Donelli, Piccinini, & Lopes, 2008).
Na facilitadora, com relação aos aspectos emocionais, os autores anteriores
frisam que a mulher seria uma pessoa que tenderia a apresentar uma maior maturidade,
melhores condições de saúde mental, como também menor medo de ficar sem ajuda e
de perder o controle durante o parto. Os psicológicos estariam atrelados à experiência de
vida e identidade mais consolidada, que refletiriam em um melhor preparo para aceitar o
bebê como indivíduo separado dela. Por conseguinte, apresentar tal postura teria como
possível consequência mais êxito no desenvolvimento emocional tanto da mãe quanto
do bebê Gomes et al., 2008)
Na postura dificultadora, por sua vez, os aspectos emocionais e psicológicos são
expostos de forma coadunada, consistindo em disposição física reduzida, menos atitudes
em relação à maternidade, mais ansiedade em relação ao cuidado com a criança no pósparto, além de uma percepção constante que seu bebê corre risco durante a gravidez e o
parto, isto é, possível aumento da vulnerabilidade que poderia evocar sentimentos de
culpa nessas mulheres, bem como maior resistência a mudanças e maiores problemas de
adaptação à maternidade. (Gomes et al., 2008).
Contudo, outro estudo ressalta que mulheres revelaram que a idade e a
maturidade têm influências significativas importantes na boa preparação para a
experiência materna, bem como no desenvolvimento de uma maior reserva de paciência
quando comparada a mulheres mais jovens (Carolan, 2005). Parece estar havendo uma
inversão, na qual a gravidez tardia tem se tornado mais aceita pela sociedade, com
posteriores conotações negativas associadas com maternidade em idade mais jovem
(Benzies, Tough, Tofflemire, Frick, Faber & Newburn-Cook, 2006). Após essa breve
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caracterização sobre a gravidez tardia, pretende-se discutir acerca do Bem-estar
Subjetivo - variável estudada nessa pesquisa.

1.3 Bem-estar Subjetivo (BES)

O zelo despedido ao assunto não é contemporâneo. Influências são observadas
em Aristóteles e outros filósofos da Grécia Antiga, quando buscavam compreender o
enigma da existência feliz. Afirma-se que os filósofos discutiam o cerne do estado de
felicidade, já os pesquisadores se voltam para conhecer os indicadores externos
escolhidos e definidos por terceiros, especificamente nas últimas três décadas (Siqueira
& Padovam, 2008).
Consoante essa visão, essas autoras destacam que não é considerado adequado
avaliar o BES por meio de indicadores externos ao indivíduo, tais como controle de
doenças, queda da mortalidade infantil, redução dos índices de criminalidade e
violência, queda de taxas de desemprego ou de analfabetismo, bem como outros
indicadores aplicados para descrever avanços em políticas sociais e que projetam a
qualidade de vida de extratos sociais,comunidades ou de nações.
Medeiros (2001) referencia que a cruzada empreendida pelo ser humano em
busca dos elementos necessários para alcançar sensações, seja de prazer físico ou
mental, pode ser traduzida como a busca de um estado de completo bem-estar. Então,
para o autor, o bem-estar constitui sentimento resultante de um determinado número de
fatores geradores de prazer para o indivíduo. Em suma, o bem estar subjetivo tem
relação direta com o que cada pessoa pensa e acredita ser suficiente para sua vida.
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Dentre os prováveis fatores geradores, destacam-se: condições de vida e de
trabalho adequadas, as relações interpessoais satisfatórias, processos familiares normais,
lazer, independência e autonomia, ausência de conseqüências somáticas e psíquicas de
enfermidades, ausência de problemas econômicos, participação em atividades
comunitárias, qualidade de saúde subjetiva e objetiva, satisfação com a vida, a família,
os amigos e vizinhos, boa moradia, entre outros (Medeiros, 2001; Parada & Tonete,
2009). A soma de tais aspectos também é considerada pela literatura especializada como
determinantes dos conceitos de qualidade de vida, satisfação e felicidade. Contudo, tal
definição é concebida, a maioria das vezes, como ampla e insatisfatória. Para ratificar
tal colocação, cita-se Giacomoni (2004):

O bem-estar subjetivo é uma área da psicologia que tem crescido muito
ultimamente, cobrindo estudos que têm utilizado as mais diversas
nomeações, tais como: felicidade, satisfação, estado de espírito e afeto
positivo. De forma ampla, pode-se dizer que o tema foca como as
pessoas avaliam suas vidas (...). Mais especificamente, este construto diz
respeito a como e por que as pessoas experienciam suas vidas
positivamente. Também é considerada a avaliação subjetiva da qualidade
de vida. (Giacomoni, 2004, p. 43)

Assim, estudos do Bem-estar Subjetivo (BES) abrem as portas para novas
contribuições que busquem o entendimento do ser humano a partir de suas
potencialidades, e não apenas de suas fraquezas, como acontecia até pouco tempo no
campo de estudos científicos da psicologia (Park, Peterson, & Seligman, 2004). Com o
Bem-estar Subjetivo não se busca estudar estados psicológicos negativos ou patológicos
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(depressão, ansiedade e estresse); a intenção é diferenciar os níveis de bem-estar que as
pessoas conseguem alcançar em suas vidas (Siqueira & Padovam, 2008).
Para conhecer o BES, é preciso considerar que cada pessoa avalia sua própria
vida utilizando visões subjetivas. Assim, em tal processo, estão contempladas suas
próprias expectativas, valores, emoções e experiências prévias. Essas concepções
subjetivas, conforme Diener, Scollon, & Lucas (2003), encontram-se estabelecidas na
forma de pensamentos e sentimentos sobre a existência individual. Desse modo, parece
existir uma representação mental (cognitiva) acerca da vida pessoal, organizada e
armazenada subjetivamente. Sobre esse aspecto é que os estudos se voltam, quando
solicitam às pessoas relatos sobre elas. Ressalta-se que a avaliação do próprio indivíduo
sobre seu BES abrange, dentre diferentes aspectos, componentes positivos que não
abarcam, essencialmente, elementos de prosperidade econômica (Diener & Diener,
1996).
Com isso, inúmeros estudos foram desenvolvidos com a intenção de elencar
evidências científicas sobre o bem-estar. Depois de décadas de investigações, foi
possível instalar o conceito de bem-estar no campo científico da psicologia, passando a
ser um dos assuntos mais abordados e aplicados para compreender os fatores
psicológicos que fazem parte de uma vida saudável.
As abordagens científicas que mais se destacaram sobre bem-estar no campo
psicológico podem ser organizadas, basicamente, em dois pontos de vista: 1) que
entende o estado subjetivo de felicidade (bem-estar hedônico), denominada bem-estar
subjetivo; 2) que pesquisa o potencial humano (bem-estar eudemônico) e é conhecida
como bem-estar psicológico. Na opinião desses autores, essas duas tradições de estudo
são oriundas de perspectivas filosóficas diferentes sobre felicidade: enquanto o
hedonismo se reporta a uma noção de bem-estar como prazer ou felicidade, o
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eudemonismo se fundamenta na visão de que bem-estar é relacionado ao funcionamento
integral das potencialidades de uma pessoa (capacidade de pensar, usar o raciocínio e o
bom senso) (Ryan & Deci, 2001).
No Brasil, já existem estudos voltados para o bem-estar subjetivo. Dentre os
autores que estudam a temática, alguns têm se empenhado a construir e validar medidas
de bem-estar subjetivo (Albuquerque & Tróccoli, 2004; Siqueira, Martins, & Moura,
1999), a investigar seus antecedentes (Freire, 2001) e suas relações com sentimentos de
solidão e interações sociais (Capitanini, 2000), bem como a analisar a influência de
bem-estar subjetivo sobre qualidade de vida (Prebianchi, 2003).
No que diz respeito ao entendimento por alguns estudiosos (Diener & Diener,
1996; Diener, 1994), o BES é um fenômeno amplo e, como tal, precisa ser considerado
como instância científica que conglomera dois conceitos característicos: julgamentos
globais de satisfação com a vida, ou com domínios peculiares dela, e experiências
emocionais positivas e negativas. Dessa forma, o conceito de BES articula dois pontos
de vista em psicologia: uma que se alicerça nas teorias sobre estados emocionais,
emoções, afetos e sentimentos (afetos positivos e afetos negativos) e outra na qual seus
domínios estão assentados na cognição, operacionalizada por avaliações sobre
satisfação (com a vida em geral, com aspectos específicos da vida como o trabalho). A
seguir comentários mais esclarecedores acerca desses dois aspectos (ou dimensões) do
BES.

1.3.1 A dimensão emocional do BES: afetos positivos e negativos

De forma sucinta, o Bem-estar Subjetivo geralmente é abordado com base em
dimensões, uma delas é a afetiva que contempla afetos positivos, negativos e felicidade.
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Os afetos positivos compreendem os estados de ânimo considerados positivos, tais
como contentamento, alegria, prazer, otimismo, serenidade, esperança e encantamento.
Já afetos negativos englobam os sentimentos negativos, tais exemplificados por
pessimismo, desinteresse, apatia, raiva, desesperança, medo, repulsa, tristeza e desgosto
(D. M. Rodrigues, 2007).
Ambos são sentimentos transitórios e representam mais um estado de ânimo que
um julgamento cognitivo (Albuquerque & Tróccoli, 2004); geralmente são definidos
como a composição emocional do conceito BES. Este, por sua vez, compreende um
balanço entre as duas dimensões emocionais: afetos positivos e negativos. Entretanto,
para que o balanço caracterize uma dimensão de BES, é primordial que o mesmo seja
resultado de uma relação positiva entre os afetos vividos, isto é, o indivíduo precisa
apresentar uma vivência de mais emoções positivas que as do tipo negativas no
transcurso da vida.
O estudo dos afetos positivos e negativos não objetiva saber se existe a presença
ininterrupta de sensações positivas em toda a vida, mas a proposta é identificar se, na
maior parte, essas experiências vividas foram permeadas mais por emoções prazerosas
ao invés de sofrimentos. Certos pesquisadores (Diener & Diener, 1996; Thomas &
Diener, 1990) afirmam que as pessoas tendem a narrar maior freqüência de emoções
positivas que negativas em suas vidas.
A partir da proposta de duas dimensões dos afetos de Bradburn (1969) citado por
Siqueira & Padovam (2008), inúmeros estudiosos passaram a desenvolver e validar
medidas para mensurá-la. Uma das primeiras medidas validadas por Watson e cols.
(1988) foi a Lista de Afetos Positivos e Negativos (Positive Affect and Negative Affect
Schedule – PANAS), que é formada de duas escalas com 10 itens cada, que se
mostraram, segundo seus autores, consistentes, válidas e eficientes para medir as duas
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dimensões de afetividade. A maioria dos estudos, na década de 80, que visavam a
conhecer os afetos utilizava basicamente a PANAS, embora, ainda nessa época, não se
percebesse com tanta ênfase e clareza a inserção dos afetos positivos e negativos como
dimensões do BES.
Desse modo, a inclusão de afetos positivos e negativos na composição
emocional de BES ocorreu com maior destaque nos anos 1970 e 1980, quando vários
autores (Siqueira & Padovam, 2008) incluíram os afetos positivos e negativos ao lado
de satisfação com a vida (componente cognitivo) como integrantes do BES. No Brasil
há uma medida de afetos positivos e negativos. Trata-se da Escala de Ânimo Positivo e
Negativo (EAPN) desenvolvida e validada por Siqueira et al. (1999). Todavia, outra
medida brasileira da dimensão emocional BES é a Escala de Bem-Estar Subjetivo
(EBES) construída e validada por Albuquerque & Tróccoli (2004), sendo essa a
escolhida para conhecer o BES das gestantes nesta pesquisa.

1.3.2 A dimensão cognitiva do BES: satisfação com a vida

Outra dimensão é a cognitiva representada pela satisfação com a vida e com
domínios específicos. É relevante salientar que a satisfação com a vida corresponde a
um julgamento sobre o que se pretende alcançar, enquanto a felicidade diz respeito a um
conjunto de emoções positivas que são experimentadas ao longo da vida. A partir disso,
podem existir pessoas satisfeitas e felizes, pessoas insatisfeitas e infelizes, bem como as
outras permutações nas posições entre os dois termos (D. M. Rodrigues, 2007).
A satisfação com a vida é algo mais profundo que ocorre quando a pessoa
percebe que realizou um desejo; que conseguiu cumprir uma meta almejada e, mais
ainda, quando avalia que conseguiu ultrapassar o que planejou. A dimensão cognitiva é
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caracterizada pelo que a pessoa pensa sobre sua própria vida (presente, passado e
futuro), e este aspecto considera o quanto a pessoa acredita já ter alcançado frente aos
seus objetivos pessoais, logo pode ser compreendida como a avaliação global de uma
pessoa sobre sua vida (Guedea et al., 2006)
Albuquerque & Tróccoli (2004) e D. M. Rodrigues (2007) pontuam que a
dimensão satisfação com a vida também contempla um julgamento cognitivo de
domínios específicos na vida da pessoa, como trabalho, relacionamentos íntimos,
relacionamento familiar, entre outros. Essa dimensão do BES denominada de
componente cognitivo consiste na avaliação entre as metas desejadas e as alcançadas,
isto é, o julgamento que o indivíduo faz sobre sua vida e que reflete o quanto esse
indivíduo se percebe distante ou próximo a suas aspirações (Guedea et al., 2006). O
conceito também é compreendido como uma dimensão subjetiva de qualidade de vida,
juntamente com a felicidade e o bem-estar (Siqueira & Padovam, 2008).
Evidências têm indicado que a satisfação com a vida teve suas origens atreladas
aos conceitos de qualidade de vida. Este parece ser um conceito adequado e reelaborado
por estudiosos das ciências comportamentais para formar um dos subsídios que agregam
a definição de BES. Salienta-se, contudo, que são antigas as tentativas para integrar
satisfação com a vida ao conceito de BES.
Vários pesquisadores na década de 80 (George & Bearon, 1980; Stones &
Kozma, 1980; Stull, 1987 citados por Siqueira & Padovam, 2008) já consideravam a
satisfação com a vida como dimensão cognitiva de BES. Tal reconhecimento foi
relevante não somente porque foi possível distinguir satisfação com a vida do
componente emocional de BES (afetos positivos / negativos), mas também por ter
possibilitado compreender como se estruturavam os dois componentes do BES entre
grupos com características demográficas distintas. Com isso, pôde-se perceber, por
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exemplo, que pessoas idosas geralmente se mostravam mais satisfeitas com suas vidas
que pessoas jovens, porém estas narravam menos afetos positivos que aquelas.
Para a psicologia, o reconhecimento de satisfação com a vida enquanto
componente cognitivo do BES proporcionou um aparato teórico com elaborações
teóricas mais sólidas, pois foi possível ver o bem-estar como um construto com
enquadres nos domínios da psicologia e, por sua vez, as investigações com a temática
poderiam ocorrer com medidas específicas de cada um dos componentes de BES, além
de poder mensurar relações entre os componentes cognitivos (satisfação com a vida) e
emocionais (afetos positivos e negativos) (Siqueira & Padovam, 2008).
Tendo por base essa proposta do BES formado por duas dimensões, útil para
avaliar a qualidade de vida, é que se utilizou a Escala de Bem-estar Subjetivo de
Albuquerque & Trócccoli (2004) para conhecer o BES das gestantes de Natal (RN), ou
seja, no intuito de abordar e demonstrar que a gravidez tardia também é permeada por
aspectos positivos. Adiante, apresentam-se brevemente, discussões sobre a percepção da
gestação variável também contemplada nesse estudo.

1.4 Percepção da gestação

Nesse estudo propõe-se também descrever a percepção de mulheres acerca da
gravidez tardia.

Sobre essa abordagem, Marin, Torres Oliveira, & Comar (2003)

afirmam que a construção conceitual de percepção tem por base uma memória que
representa um conjunto, resultado da interação de novas leituras das coisas. Dessa
forma, a percepção é continuamente construída do momento presente acrescido ao
passado, bem como não está completamente separado do primeiro. Assim, pode ser
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explicado o fato de procurar as conexões com o fenômeno perceptivo no imaginário, nas
relações bio/topofílicas e na memória. Esses fatores não são suficientes para esclarecer
o fenômeno; contudo, supõe-se que estejam intrinsecamente relacionados a ele.
Em linhas gerais, mesmo com as conquistas de espaço, especialmente, em
termos de mercado trabalho, as mudanças globais (onde, especificamente, no Brasil,
elas representam atualmente mais da metade da população geral), bem como o intenso
malabarismo que fazem para abarcar os vários papéis que têm na sociedade (mulher,
esposa, profissional, etc), as mulheres optam por ser mãe, ainda que estejam em uma
idade considerada avançada pelos parâmetros biomédicos.
O conceito atribuído à percepção é bem diverso e depende da perspectiva
teórica, do foco e da função a serem adotados. Sobre essa questão, Penna (1997) afirma
que o ato de perceber é conhecer, através dos sentidos, objetos e situações. Além disso,
como condição necessária para que o mesmo ocorra é essencial a proximidade do objeto
no espaço e no tempo, bem como a possibilidade de ter acesso direto ou imediato.
O ato de perceber caracteriza-se pela limitação informativa, ou seja, percebe-se a
partir de uma dada perspectiva. Com base nisso, a subjetividade tem relação direta com
o fato da percepção que cada gestante terá da gravidez, constituindo uma forma restrita
de captação de conhecimentos (Penna, 1997). Outra característica é que os objetos são
assimilados em função de um contexto ou sistema de referência, isto é, a história de
vida e o contexto social de cada gestante influenciam a percepção que a mesma formará
sobre a gravidez. Porém, é interessante salientar que em uma dada situação concreta, o
ato de perceber absorve além das unidades concretas que as compõem, as relações que
se estabelecem entre elas.
A percepção também é vista como forma de atividade e como primeiro passo ou
estágio para a total complementação do ajustamento do organismo ao meio.
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Tradicionalmente, a percepção é conceituada como processo interpretativo que opera
sobre dados sensoriais, logo, ocorre basicamente em duas etapas: 1) a sensação na qual
o foco são os estímulos, e há a apreensão de dados isolados; em seguida, 2) a percepção
na qual os estímulos mobilizam a experiência passada e há a organização e atribuição de
significado aos dados. Todavia, dependendo da base epistemológica que o conceito de
percepção se volte, alguns o consideram fisiológico e outros não, como a gestaltista
(Penna, 1997).
Assim a compreensão da percepção tem por base um sentido cognitivo ou
informativo dos processos perceptuais, que tem relação direta com o sentido reajustativo
de que se revestem. Assim, perceber, de fato, é conhecer para, com base nos dados
recolhidos, promover-se a coordenação da conduta. A partir disso, existem diferentes
perspectivas teóricas sobre a percepção; o que caracteriza cada uma é a ênfase num
aspecto determinado do processo. Cita-se, como exemplo, a corrente New look in
perception (Bruner & Postman) para qual:

[...] todo ato perceptivo é, em certo grau, um empreendimento social, na
medida em que se cumpre através de esquemas e modelos culturalmente,
aprovados e pressionadamente sugeridos. Tendemos a perceber, então de
acordo com os padrões convencionais e em função de perspectivas
dominantes nos quadros da comunidade cultural (Penna, 1997, p. 39).

Na área de pesquisa da Psicologia, a percepção geralmente é considerada como o
conjunto de processos pelos quais o indivíduo conserva o contato com o ambiente.
Constitui um dos processos essenciais para a manutenção do contato do indivíduo com
o mundo, isto é, para o ajuste contínuo dele à variedade de energias, às constantes

33

mudanças do ambiente que está inserido, para auxiliar na sua sobrevivência (Day,
1974).
A percepção pode ser facilitada ou inibida e voltada para aspectos específicos do
ambiente, de acordo com o conhecimento, experiência e interesses e motivos de
determinadas pessoas. Assim, os modos de perceber podem se basear em características
gerais da personalidade. Dessa forma, é necessário considerar que a percepção da
gravidez tardia é influenciada por tais aspectos. Além de se atentar para o fato que, na
maioria das pessoas, os seus processos perceptivos variam de acordo com as
circunstâncias e a natureza da tarefa que supõem que devam realizar (Vernon, 1974).
Logo conhecer a percepção sobre a gestação coaduna com a função defensiva
citada por Penna (1997) da percepção enquanto fenômeno de proteção contra eventuais
estímulos ou constelações de estímulos que possam ser revestidos de significado
ameaçador ou lesivo. Esse aspecto é útil para as propostas interventivas voltadas para a
prevenção, especialmente, de quadros patológicos ou de mal estar nas gestantes.

1.5 Atenção pré-natal e Unidades da Atenção Básica (UAB)

De acordo com o Ministério da Saúde (2011), o número de consultas pré-natal
realizada vem aumentando a cada ano. Estimativas do ano de 2003 foram de 8,6
milhões de consultas durante o pré-natal; já em 2009, foram 19,4 milhões. Assim, o
aumento foi de 125% nesse período, crescimento geralmente atribuído à ampliação do
acesso ao pré-natal pelas mulheres.
De forma geral, o pré-natal é relevante, pois é útil na prevenção de doenças tanto
no bebê como na mãe durante a gestação; especialmente a diabetes gestacional e a
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hipertensão, que podem acarretar complicações durante o parto. As consultas de prénatal são necessárias para realizar encaminhamentos de exames necessários (exames de
sangue, de urina e para verificar a existência de doenças como hepatite B,
toxoplasmose, sífilis, AIDS e outros), bem como constitui um momento para a gestante
esclarecer dúvidas. Ressalta-se que todas as informações sobre o pré-natal e exames
devem ser registradas no Cartão da Gestante (Ministério da Saúde, 2011).
A consulta pré-natal também constitui a ocasião de conversar com os
profissionais de saúde e obter informações sobre como será a assistência ao parto, tipo,
local onde ocorrerá e quem estará presente. Salienta-se que são direitos da gestante e
parturiente constituídos por lei: a presença de um acompanhante de sua escolha no
trabalho de parto, parto e pós-parto (Lei nº 11.108, de 2005) e a garantia de
conhecimento e vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito do
Sistema Único de Saúde (Lei n°11634, de 2007).
A respeito das Unidades Básicas de Saúde, estas correspondem aos locais de
referência na prestação da assistência pré-natal. Elas formam a estrutura física básica de
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e precisam ser prioridade
na gestão do sistema, pois seu funcionamento adequado propicia a comunidade resolver,
com qualidade, a maior parte dos seus problemas de saúde (Ministério da Saúde, 2011).
Para o SUS, todos os níveis de atenção são igualmente importantes. Entretanto, a
prática esclarece que a atenção básica prioritária e o funcionamento adequado têm como
conseqüência principal uma melhor organização e realização dos serviços de média e
alta complexidade. Com um bom funcionamento das unidades básicas de saúde, os
problemas de saúde mais comuns podem ser resolvidos e, com isso, os ambulatórios de
especialidades e hospitais podem cumprir seus verdadeiros papéis. Isso implicará uma
maior satisfação dos usuários, bem como o uso racional dos recursos existentes. Além
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disso, uma boa estruturação proporcionará uma redução nas filas dos prontos-socorros e
hospitais, no consumo abusivo de medicamentos e no uso indiscriminado de
equipamentos de alta tecnologia (Ministério da Saúde, 2011).
Dados de janeiro de 2005 informavam que o Brasil registrava um total de 44.223
Unidades Básicas de Saúde. Quanto à formatação, as unidades podem variar, no intuito
de se adequarem às necessidades de cada região. Em relação ao tipo, o Ministério da
Saúde (2011) salienta que podem ser 7 (sete) tipos, porém aqui se citam 4 (quatro), haja
vista serem os tipos que correspondem aos locais de coleta de dados do estudo, descritos
adiante.
A unidade de saúde da família constitui unidade pública destinada à prestação de
assistência em atenção contínua programada nas especialidades básicas. A equipe é do
tipo multidisciplinar com o objetivo de desenvolver atividades que atendam às diretrizes
da Estratégia Saúde da Família do Ministério da Saúde. O posto de saúde é um tipo de
unidade cuja assistência é direcionada a uma determinada população, de maneira
programada ou não, por profissional de nível médio, sendo a presença do profissional
médico de caráter intermitente ou ausente (Ministério da Saúde, 2011).
O centro de saúde/unidade básica de saúde é uma unidade para realização de
atendimentos de atenção básica e integral a uma população, tanto de forma programada
como não, no que concerne às especialidades essenciais, podendo oferecer assistência
odontológica, como de outros profissionais de nível superior. O tipo de assistência deve
ser permanente e prestada por médico generalista ou especialista em uma área. Quanto
aos serviços que podem ser oferecidos, podemos destacar: o Serviço de Apoio a
Diagnose e Terapia (SADT) e o Pronto Atendimento 24 horas (Ministério da Saúde,
2011).

36

O último tipo de unidade é a mista, que é um tipo de unidade de saúde básica
voltada à prestação de atendimento em atenção básica e integral à saúde, também de
maneira programada ou não, nas especialidades básicas, que pode oferecer assistência
odontológica e de outros profissionais, e com o diferencial de oferecer unidade de
internação, sob administração única. Ressalta-se que a assistência médica deve ser
permanente e prestada por médico especialista ou generalista (Ministério da Saúde,
2011).
Sob essa perspectiva, a proposta do Ministério da Saúde é disponibilizar uma
atenção pré-natal de qualidade e humanizada, sendo que tal assistência é prestada pelos
estados e municípios nas unidades integrantes do SUS, cuja proposta é estar voltada
para o bem-estar materno e neonatal. A partir disso, pretende-se com o presente estudo
oferecer mais subsídios para fortalecer essa proposta.
A proposta foi realizar a pesquisa como tentativa de preencher algumas lacunas
em nível de referencial teórico sobre o fenômeno da gravidez, em especial da gravidez
tardia. O estudo é relevante, pois contemplou mulheres que estavam vivenciando o
fenômeno, isto é, na opinião dessas mulheres, saber como elas percebiam a gravidez e
como se encontrava o seu bem-estar subjetivo. Na seção seguinte, estão expostos os
objetivos da pesquisa.
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2 OBJETIVOS

2.1 Geral

 Avaliar o Bem-estar Subjetivo e a percepção da gravidez em gestantes tardias.

2.2 Específicos

a) Comparar os indicadores do Bem-estar Subjetivo (afetos positivos, negativos e
satisfação com a vida) entre gestantes tardias e adultas jovens;
b) Relacionar os indicadores do BES com as variáveis idade, escolaridade e renda;
c) Descrever a percepção das mulheres estudadas acerca da sua gravidez.
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3 MÉTODO

Pesquisa de corte transversal, com delineamento descritivo no tópico referente à
percepção da gravidez, e analítico, nas informações sobre as características
sociodemográficas, a gravidez, antecedentes gestacionais e bem-estar subjetivo. A
coleta foi realizada no período de novembro de 2010 a julho de 2011, ressalta-se que a
coleta efetiva ocorreu de fevereiro a julho de 2011, devido à reorganização dos
instrumentos após realização do estudo piloto. A seguir colocações acerca dos sujeitos
do estudo.

3.1 Participantes

Constituiu uma amostra do tipo probabilística, obtida através do cálculo que teve
por base o desenho quantitativo da pesquisa. O tamanho amostral foi definido com base
em estudo previamente publicado, que utilizou a Escala de Bem Estar Subjetivo
(Guedea et al., 2005).
Com base nesses resultados, foi definido o tamanho amostral utilizando-se o
software GraphPad Statmate versão 1.01i, com poder estatístico de 80% e alfa de 5%.
Para cada um dos domínios, determinou-se o tamanho amostral (“n”) suficiente para
detectar uma diferença no grupo de gestantes com idade igual ou maior que 35 anos,
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que fosse superior a, pelo menos, 10% em relação aos valores médios observados no
grupo B, conforme segue:

“n” calculado
(por grupo)
70

Afetos positivos

3,27

Desvio
Padrão
0,67

Afetos negativos

3,0

0,56

60

Satisfação com a vida

3,92

0,59

40

Domínio

Média

Em concordância com os cálculos acima, optou-se por adotar o maior tamanho
amostral, acrescendo-se 10% ao número final, de forma a cobrir eventuais perdas
durante a pesquisa. Com isso, o tamanho amostral final foi definido em 80 mulheres
grávidas por grupo, isto é, 80 mulheres grávidas com idade 35 anos ou mais (A ou
gestantes tardias) e 80 no grupo de mulheres grávidas com idade de 20 a 34 anos (B ou
gestantes adultas jovens ou não tardias).
A amostra foi distribuída em termos de porcentagens pelos distritos de Natal, de
acordo com o número de nascidos vivos por idade da mãe (com idade de 35 anos ou
mais) distribuídos pelos distritos de Natal em 2007, dados fornecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde. As porcentagens obtidas nos distritos foram de 32,4% no Norte;
29% no Oeste; 22% no Sul, e 17% no Leste.
Dessa forma, com bases nesses percentis, foram selecionadas aleatoriamente 26
mulheres por grupo (A e B), nos bairros que compõem o distrito Norte; 23 gestantes por
grupo no distrito Oeste; 18 (por grupo) no Sul e 13 (por grupo) no Leste. Embora tenha
existido um processo de seleção do local de coleta, as gestantes participantes foram
escolhidas de forma aleatória.
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Ressalta-se que para participar do estudo, a principal característica era ser
gestante, primigesta ou multigesta, e a gravidez não ser de risco. Adiante mais
colocações acerca dos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa.

3.2 Critérios de inclusão e de exclusão

Os critérios de inclusão consistiram em basicamente dois aspectos: 1) serem
gestantes com idade de 20 anos ou mais; e 2) estarem fazendo acompanhamento prénatal na rede assistencial ambulatorial dos distritos de Natal (RN), representada pelas
unidades e/ou centros de saúde (rede pública). O fato de a gestante ser primigesta não
foi considerado para incluí-la no estudo, pois isso talvez impossibilitasse alcançar a
quantidade de participantes estipulada nesse estudo.
Os critérios de exclusão, por sua vez, dizem respeito ao fato de não se
enquadrarem nos critérios de inclusão, anteriormente, expostos. Também o fato de ter
engravidado fazendo uso de algum método de fertilização artificial, já que tal processo
por si só acarreta na mulher várias alterações psicológicas e, consequentemente, poderia
alterar seu bem-estar subjetivo e a percepção que a mesma teria da gravidez.
Outro critério de exclusão foi a condição da gravidez considerada de risco, além
de ter um acompanhamento pré-natal diferenciado em decorrência de sua situação, a
participação na pesquisa desse grupo poderia fazer com que alguns conteúdos viessem à
tona e estes, por sua vez, poderiam agravar o quadro de gestação de risco. Esta é
definida pelo Ministério da Saúde (2010) como aquele tipo de gravidez na qual a vida
ou a saúde da mãe/ou do feto têm maiores chances de ser atingidas por complicações
que a média das gestações. No tópico subsequente a listagem das variáveis estudadas.
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3.3 Variáveis investigadas

As variáveis investigadas nesse estudo foram: (i) a gravidez tardia, entendida
como variável independente; (ii) o Bem-estar Subjetivo e; (iii) a percepção da gravidez,
ambos concebidos como variáveis dependentes. Ressalta-se que a escolha decorreu de
uma revisão de literatura, na qual se observaram lacunas acerca de tais aspectos sobre o
fenômeno da gravidez tardia. Além disso, observou-se que, sobre a questão
anteriormente citada, o foco geralmente se dá em aspectos alterados, por exemplo, da
psicopatologia até questões que perpassam condições pré-natais adversas. A próxima
seção delineia discussões sobre o local de coleta dos dados.

3.4 Local de coleta dos dados

A amostra de mulheres que vivenciam o fenômeno da gravidez tardia foi obtida
respeitando-se a proporcionalidade em relação ao número de nascidos vivos por distrito
sanitário da cidade de Natal, conforme as informações e porcentagens anteriormente
apresentadas. O contato com as unidades e/ou centros de saúde possibilitou elencar esse
público, mesmo que o local de coleta, na maioria das participações, ocorresse na própria
unidade, ou esporadicamente na residência da gestante ou outro lugar avaliado como
mais conveniente pela participante.
A seleção das unidades de saúde foi feita com auxílio da listagem
SISPRENATAL obtida em cada distrito sanitário, assim optou-se por contemplar
aquelas que apresentaram um maior número de gestantes tardias, grupo com
porcentagem menor quando comparado ao das adultas jovens. Sobre a distribuição das

42

gestantes por unidades de saúde no Distrito Sanitário Norte, foram necessárias 5 (cinco)
Unidades de Saúde da Família (Vale Dourado, Nova Natal II, Pompéia, Parque dos
Coqueiros e Potengi) e 1 (uma) Unidade Básica de Saúde (Pajuçara) para atingir a
quantidade de participantes desse distrito. No distrito Sul, visitaram-se 4 Unidades
Básicas de Saúde (Ponta Negra, Neópolis, Mirassol e Pirangi).
No Distrito Oeste, os dados foram coletados em 2 (duas) Unidades Básicas de
Saúde (Felipe Camarão III e Quintas), em 2 (duas) Unidades Mistas de Saúde (Felipe
Camarão e Quintas), e em 2 (dois) Centros de Saúde (Nazaré e Bom Pastor). E no
distrito Leste, em 3 (três) Unidades de Básicas de Saúde (Lagoa Seca, São João e
Aparecida) e 1 (uma) maternidade escola (Januário Cicco). Ratifica-se que as unidades
desse distrito eram em número bem menor, e alguns estavam sem atendimento prénatal; portanto, para concluir o estrato do distrito foi necessário contemplar uma
maternidade escola que também estava disponibilizando atendimento a gestantes que
não eram de alto risco. Os nomes das Unidades e/ou Centros de Saúde correspondem ao
bairro de Natal, no qual as mesmas se encontravam localizadas.

3.5 Estudo piloto

No intuito de verificar a possibilidade dos instrumentos propostos conseguiriam
responder aos objetivos da pesquisa, bem como a definição com maior propriedade do
tamanho amostral, realizou-se um estudo piloto com base em uma amostra de 30
mulheres grávidas com idade de 20 a 34 anos, faixa etária na qual o índice de gravidez é
maior nas unidades de saúde selecionadas, considerando o período de novembro a
dezembro de 2010.
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Os resultados obtidos propiciaram não apenas um rearranjo estrutural no
questionário, como a transformação das 3 (três) questões abertas em uma afirmação. As
mudanças foram realizadas com base na Técnica de Associação de Livre de Palavras,
para ser analisado através do EVOC, cujos detalhes são expostos na seção de
Procedimentos de Coleta de Dados.

3.6 Aspectos éticos

O estudo foi submetido à análise e avaliação do Comitê de Ética em Pesquisas
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a fim de ser apreciado para
verificar se o mesmo atende aos critérios éticos da Resolução do Conselho Nacional de
Saúde Nº 196/96, obtendo aprovação com parecer 235/2010. A fase de coleta de dados
foi iniciada ainda no ano de 2010. Frisa-se que a participação foi voluntária, bem como
foi garantido o anonimato e confidencialidade das informações obtidas. Além disso,
foram formalizados o conhecimento e a concordância das participantes com os objetivos
da pesquisa mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Salienta-se, em adição, estar ciente que a proposta de tal estudo pode ter feito
com que alguns conteúdos conflitantes ou não bem compreendidos acerca da gravidez
pudessem emergir, aos quais se ofereceu o devido suporte no momento, tendo como
base os aportes teórico-práticos da Psicologia. Salienta-se que foram informadas e
indicadas instituições, que formavam as redes de apoio em cada distrito, para uma
posterior procura ou acompanhamento psicoterápico e/ou terapêutico, caso necessário.
No que tange aos benefícios do estudo, a amostra de mulheres que participou
contribui para realizar uma pesquisa que se propôs deixar evidente outros aspectos da
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gravidez tardia. Dentre estes, destaca-se os aspectos psicológicos (Bem-estar Subjetivo
e percepção da gestação) contemplados de forma breve na literatura utilizada como
suporte.

3.7 Procedimentos de coleta dos dados

Realizou-se a coleta de dados com a aplicação dos seguintes instrumentos: (1)
questionário estruturado, e (2) aplicação da Escala de Bem-estar Subjetivo. A forma de
aplicação foi individual com duração média de 10 minutos, estes eram protocolos autoaplicáveis, porém foram aplicados no estilo de entrevista estruturada pela pesquisadora
responsável ou bolsistas voluntários devidamente capacitados, quando solicitado pela
gestante.
A grávida era convidada a participar da pesquisa durante a espera para a
realização da consulta pré-natal, após a explicação do estudo e assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido. Salienta-se que quando havia um número pequeno de
gestantes tardias que frequentavam uma dada unidade de saúde, anotava-se a data da
próxima consulta, em caso de existência de agendamento, para a pesquisadora ou
bolsistas retornarem no período marcado.
Também se utilizou como estratégia para não haver perda de participantes nessas
unidades com poucas gestantes tardias fazendo acompanhamento pré-natal o contato
telefônico com a grávida, já neste momento eram feitas explicações sobre a pesquisa e
combinado um horário na unidade de saúde ou outro local mais conveniente para a
participação. Ainda foram feitas visitas domiciliares com os agentes comunitários de
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saúde responsáveis pela área na qual a gestante residia. Diante disso, faz-se mister
abordar alguns aspectos relacionados aos instrumentos citados.

3.7.1 Questionário da pesquisa

Este instrumento foi composto por informações sociodemográficas (idade,
naturalidade, bairro onde mora, escolaridade, renda econômica pessoal, religião, estado
civil, profissão, carga horária e tipo de vínculo do trabalho, tempo de experiência no
emprego atual, número de pessoas que moram na casa e quem são as pessoas – arranjo
familiar), denominadas parte I; informações sobre a gravidez e antecedentes
gestacionais (período gestacional, gravidezes anteriores, existência de aborto, uso de
anticoncepcional, se a gravidez fosse planejada, desejada e aceita, outras tentativas de
engravidar, existência de doenças) correspondentes à parte II; e a parte III consistiu
numa afirmação com base na Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) ao final
desse instrumento. O questionário foi elaborado com base em Figueiredo, Mendonça, &
Sousa (2004). O modelo pode ser visualizado no Apêndice A.
Acerca da Técnica de Associação Livre de Palavras, Nóbrega (2000) pontua que
consiste num instrumento que se alicerça num repertório conceitual que possibilita
demonstrar universos semânticos além de evidenciar os universos comuns de palavras
diante da diversidade de estímulos e sujeitos ou grupos. Quanto ao estímulo este
corresponde ao objeto investigado, e de cunho verbal (palavra, expressão, idéia, frase,
provérbio).
O TALP constitui um teste projetivo, cuja utilização é uma das mais antigas em
Psicologia Clínica, e auxilia a evidenciar zonas de bloqueamento e de recalcamento de
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um indivíduo, pois permite que surjam, de forma espontânea, associações relativas às
palavras exploradas, no que se refere aos estereótipos que engendram (Bardin, 2009).
Bardin (2009) pontua que tais estereótipos correspondem a uma medida de
economia na percepção da realidade, pois sua composição semântica preexistente se
apresenta frequentemente de forma muito concreta e imagética, e organizada com base
em elementos simbólicos simples, assim substitui ou orienta de forma imediata a
informação objetiva ou a percepção real. Santana & Maia (2009) ressaltam uma
importância peculiar a essa técnica, devido à sua relevância informativa, à autenticidade
da mesma no processo de resposta, como também pela simplicidade que oferece no
momento de ser usada.

3.7.2 Escala de Bem-Estar Subjetivo (EBES)

De acordo com Albuquerque & Tróccoli (2004), o EBES compreende uma
medida de Bem-estar Subjetivo validada para o contexto brasileiro. É composta por 62
itens e visa a mensurar os três maiores componentes do Bem-estar Subjetivo: a
satisfação com a vida, o afeto positivo e o afeto negativo.
A EBES é dividida em duas partes: 1ª) itens 1 ao 47, que correspondem aos
afetos positivos e negativos. Nesta parte cada participante deverá responder como tem
se sentido ultimamente, obedecendo a uma escala tipo Likert, que varia entre 1 (nem um
pouco) a 5 (extremamente); 2ª) itens 48 ao 62, que buscam avaliar julgamentos relativos
a satisfação ou insatisfação com a vida. De acordo Guedea et al. (2006) esses devem ser
respondidos numa escala também tipo Likert, que varia entre 1 (discordo plenamente) e

47

5 (concordo plenamente) (Anexo 1) Sobre a análise dos instrumentos supracitados,
discorre-se a seguir.

3.8 Procedimentos de análise dos dados

Para analisar as informações obtidas através do questionário, as respostas
referentes aos itens da parte sociodemográfica e sobre a gravidez foram digitadas no
programa computacional Statistical Package for the Social Science (SPSS 18.0) e
Bioestat 5.0 (Ayres, Ayres Jr, Ayres, & Santos, 2007), além dos dados da Escala de
Bem-estar Subjetivo. Com o auxílio desses softwares obtiveram-se as informações para
caracterizar a amostra, isto é, as análises descritivas (objetivo geral).
Os dados apresentados sob a forma de freqüências, em tabelas de dupla entrada
2 x 2 ou 2 x n, sendo n > 2, também foram analisados pelo o teste de Qui-Quadrado (χ2)
para discriminar as observações (itens - aspectos sociodemográficos e informações
sobre a gravidez). Para aqueles de natureza quantitativa que não se apresentaram com
distribuição normal, constatação observada através do teste de Shapiro-Wilk ao nível de
5% de significância, procedeu-se ao uso do teste não paramétrico de Wilcoxon-MannWhitney. As variáveis quantitativas que apresentaram distribuição normal foram
submetidas ao teste t de Student ou Correlação de Pearson.
O propósito foi averiguar a existência de diferenças ou associações de
determinadas variáveis entre os grupos A e B das gestantes. Com relação ao Bem-estar
Subjetivo, além do cálculo das médias dos indicadores (afeto positivo, afeto negativo e
satisfação com a vida) que a compõem, usou-se o teste de Wilcoxon para observar
possíveis diferenças dos indicadores entre os grupos (objetivo ‘a’) e a correlação de
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Pearson com as variáveis - idade, escolaridade e renda -, para saber se existiam
associação destas com o BES (objetivo ‘b’).
Em relação às palavras obtidas através da Técnica de Associação Livre de
Palavras, estas foram analisadas com o auxílio do software EVOC (objetivo ‘c’). Sobre
o programa computacional Programmes Permettant l’analyse des Evocations
(EVOC2000), entende-se que este elabora uma análise lexicográfica, com base na
freqüência dos termos evocados e na ordem de aparecimento das respostas registradas.
Os resultados são apresentados na forma de gráfico de palavras (Vergès, 2000; Saraiva
& Coutinho, 2007).
Para realizar a análise lexicográfica, primeiramente as palavras sinônimas foram
reorganizadas de forma que uma palavra contemplasse o agrupamento, por exemplo, as
palavras citadas “benção”, “divino” e “Deus” foram substituídas por “benção”, e assim
sucessivamente. Posteriormente, com o arquivo das evocações de cada grupo, foram
feitas análises com o auxílio do programa.
O tratamento das evocações livres consiste na construção de um “quadro de
quatro casas”, no qual os termos evocados são distribuídos considerando a freqüência e
a ordem das evocações produzidas. Com isso, os termos produzidos são organizados em
função da hierarquia subjacente a esses dois indicadores (Vergès, 1992).
De forma bem sucinta, o resultado final é apresentado em um gráfico com quatro
quadrantes, sendo que o quadrante superior esquerdo contém palavras com freqüência
alta e baixa ordem de evocação (citadas em primeiro lugar) (Vergès, 1992; Santana &
Maia, 2009; Oliveira, Fische, Martins, & Sá, 2003). As categorias formadas pelo
EVOC2000 podem ser visualizadas no Apêndice B.
A partir dessas palavras, ainda foi realizada a categorização com base na técnica
de análise de conteúdo de Bardin (2009), na qual as palavras oriundas dos grupos
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dispostos pelos programa de acordo com a frequência das evocações, foram reagrupadas
conforme a similitude do conteúdo das palavras. Na técnica de Análise de Conteúdo
Temática de Bardin (2009), a análise compreende um conjunto de técnicas que visa a
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas
mensagens.
A proposta de categorização das palavras mais mencionadas, oriundas da análise
com EVOC2000, foi a análise de conteúdo recomendada por Bardin (2009), quando se
utiliza a TALP. Como um dos procedimentos sugeridos pela autora para realizar a
análise lexicográfica com EVOC, antes de iniciar a categorização, as palavras foram
reunidas e as palavras sinônimas ou de nível semântico próximo foram rearranjadas.
Bardin (2009) define a categorização como uma operação de classificação de
elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, reagrupa
segundo o gênero (analogia), com critérios definidos anteriormente. Dessa maneira, as
categorias são classes que reúnem um grupo de elementos (unidades de registro) sob um
título genérico, em decorrência das características comuns desses elementos. Quanto ao
critério de categorização, este pode ser semântico (categorias temáticas), sintático
(verbos, adjetivos), lexical (classificação das palavras conforme o seu sentido, por
emparelhar sinônimos e sentidos próximos) e expressivo (relacionado a tópicos da
linguagem). Salienta-se que o critério escolhido nessa pesquisa foi o semântico; assim,
as categorias foram organizadas de acordo com o significado das palavras.
Fazer uso da classificação em categorias implica a investigação daquilo que há
em comum em cada elemento (unidades de análise), pois é a parte em comum que
possibilita o agrupamento. A unidade de registro é definida por Bardin (2009) como a
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unidade de significação que será codificada e corresponde ao segmento de conteúdo
vista como unidade de base, visando à categorização e à contagem frequencial. No caso
dessa pesquisa, as unidades de registro foram as palavras evocadas com o auxílio da
TALP.
Para categorizar as palavras, a primeira análise foi estabelecida por
aproximações semânticas ligeiras, ou seja, foram agrupadas de acordo com o
significado de cada palavra. Posteriormente, as unidades de significação foram
classificadas criando categorias, introduzindo uma ordem adicional que demonstrou
uma estrutura interna, de acordo com a temática de cada categoria. Ao final do
processo, reagruparam-se tais palavras em 3 categorias, sendo que uma também
apresentou 2 subcategorias.
Após organizar e discorrer sobre o agrupamento de cada palavra nas categorias
temáticas, o material foi enviado para 3 (três) pessoas para fazerem a leitura e análise
tanto sobre a denominação de cada categoria como sobre a disposição das palavras
(técnica de juízes). Etapa considerada norteadora para efetivação de algumas mudanças,
a partir da discussão de outras possibilidades interpretativas para as palavras (unidades
de análise). Na seção subsequente, são apresentados os resultados do estudo.
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4. RESULTADOS

4.1 Aspectos sociodemográficos

Nesse tópico é exposto o perfil das participantes. No que concerne aos aspectos
sociodemográficos, as colocações são feitas com base nos dois grupos de sujeitos de
pesquisa (grupo A e B), conforme proposto na seção de Metodologia (item 4.1). O
intuito é apresentar as informações dessa forma para salientar as diferenças ou
semelhanças dos dados.
Participaram do estudo 160 grávidas, sendo essa quantidade dividida em 2
grupos de 80 participantes: gestantes com idade de 35 anos ou mais (grupo A ou
gestantes tardias) e 80 com idade de 20-34 anos (grupo B ou de gestantes adultas jovens
ou não-tardias). Na Tabela 1 estão dispostos os dados sociodemográficos que
apresentaram maior porcentagem, dados relativos à parte I do Questionário utilizado na
pesquisa.

Tabela 1
Perfil sociodemográfico do Grupo A (gestantes tardias) e Grupo B (gestantes adultas
jovens). Continua
Grupo A (n=80)
Frequência Percentagem
(n°)
(%)
Naturalidade
- Rio Grande do Norte
- Outro Estado
Escolaridade
- Até 15 anos de estudos
- Acima de 15 anos de
estudos

Grupo B (n=80)
Frequência Percentagem
(n°)
(%)

χ2

p-valor

70
10

87,50
12,50

73
07

91,25
8,75

0,5920

0,4415

54

67,50

55

68,75

2,9190

0,5715

04

5,00

02

2,50

52

Renda pessoal
- Menos de 1 salário
mínimo
- 1 salário mínimo
Religião
- Católica
- Evangélica
Estado Civil
- Casada
- União consensual
Profissão
- Do lar
- Empregada doméstica
Posição em relação ao
emprego
- Contratada
- Não se aplica
Carga horária de
trabalho/semana
- Outra
- Não se aplica
Tempo de experiência
profissional
(emprego atual)
- Nenhum
Número de pessoas que
moram na casa
- De 2 a 3 pessoas
- De 4 a 5 pessoas
Arranjo Familiar
- Nuclear simples
- Nuclear extensa

44

55,00

50

62,50

6,7700

0,0796

20

25,00

09

11,25

53
22

66,25
27,50

47
23

58,75
28,75

4,9820

0,2891

28
41

35,00
51,25

23
45

28,75
56,25

3,6760

0,5969

25
09

31,25
11,25

34
04

42,50
5,00

50,7630

0,0983

16
44

20,00
55,00

23
44

28,75
55,00

4,1820

0,3819

23
44

28,75
55,00

19
44

23,75
55,00

2,7240

0,7425

42

52,50

45

56,25

6,0760

0,1935

34
35

42,50
43,75

46
27

57,50
33,75

3,7210

0,1556

61
8

73,6
10,00

61
9

73,6
11,3

0,106

0,948

A respeito da idade, a média das gestantes com 35 anos ou mais (grupo A) foi
36,99 com desvio padrão de ±2,24. Nas gestantes, por sua vez, com 20-34 anos a média
foi de 26,78 (±4,27). Ressalta-se que o desvio padrão do grupo B foi maior, devido à
amplitude de idade maior. Em relação ao perfil das participantes no que se refere à
naturalidade, houve predominância em ambos os grupos da origem ser do Estado do Rio
Grande do Norte, sendo que, no grupo de gestantes tardias (A), a porcentagem foi de
87,5%, e nos grupos das jovens, (B) 91,25%.
Nos dados referentes à escolaridade das gestantes tardias, 67,50% afirmaram ter
até 15 anos de estudo (equivalente ao Ensino Médio), enquanto apenas 5% afirmaram
ter mais de 15 anos de estudos – ensino profissionalizante ou universitário. Nas
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gestantes adultas jovens, a porcentagem foi de 68,75% para 15 anos de estudos e 2,5%
para mais de 15 anos.
No quesito renda, observou-se que das gestantes tardias 55% afirmaram não
possuir nenhuma renda própria e das gestantes adultas jovens o índice foi de 62,50%. A
segunda maior porcentagem nesse tópico para as tardias foi para renda de 1 salário
mínimo vigente (25%) e para as adultas jovens de 1 a 2 salários mínimos (21,25%).
No tópico religião, prevaleceu a religião católica em ambos os grupos, cuja
percentualidade foi de 66,25% no grupo A e 58,75% no B. Nos dois grupos a religião
evangélica ocupou o segundo lugar (27,50% no A e 28,75% no B). Na caracterização do
estado civil, os dados obtidos também foram semelhantes, com a predominância da
união consensual 51,25% nas gestantes tardias e 56,25% nas gestantes adultas jovens e,
em segundo lugar casada (35% no A e 28,75% no B).
A profissão mais citada por ambos os grupos foi Do lar, com frequência de
31,25% nas gestantes tardias, e nas adultas jovens um pouco maior 42,50%,
posteriormente tem-se empregada doméstica (11,25% no A e 5% no B). Tais
informações também se refletem diretamente nas porcentagens encontradas sobre a
posição em relação ao emprego e a carga horária de trabalho semanal com igual
percentil, com maior número de respostas obtidas para o item ‘não se aplica’ com 55%
em ambos os grupos pesquisados. A resposta ‘não se aplica’ também foi mais citada
para os dois grupos em relação ao tempo de experiência profissional no emprego atual
com 52,50% para o grupo A e 56,25% no B.
Quanto ao número médio de pessoas que moram em casa, no grupo A, 42,50%
afirmam ter de 4 a 5 pessoas; já no grupo B, 57,50% afirmaram ter de 2 a 3 pessoas. No
tópico sobre tipo de arranjos familiares nas tardias e nas adultas, a porcentagem para
familiar nuclear simples foi de 76,3%; a segunda maior frequência foi nuclear extensa
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(10% no A e 11,3% no B). Salienta-se que, com todas as variáveis anteriormente
citadas, se efetuaram análises com o teste qui-quadrado, exceto com a variável idade.
Contudo, estas não apresentaram valores significativos. Em sequência, apresentam-se os
resultados referentes à gravidez e a seus antecedentes.

4.2 Informações sobre a gravidez e antecedentes gestacionais

Neste tópico estão discriminados os dados referentes à parte II do questionário
estruturado da pesquisa. Sobre a idade gestacional, a idade média do grupo das tardias
(A) foi de 23,23 semanas com desvio padrão de ±9,01, ao passo que o das gestantes
adultas jovens (B) foi de 22,21 com desvio de ±9,57.. Com tais dados, realizaram-se
análises com o teste t, cujo valor de p não foi significativo.
Sobre o número de gestações anteriores no grupo A, obteve-se a média de 2,52
(±1,51) e no B 1,70 ((±1,04), com tais dados usou-se o teste U-Mann-Whitney. Sobre a
existência de aborto nas tardias, a média foi de 1,18 (±1,51) e nas adultas jovens 1,03
(±0,39). Ainda sobre a existência de aborto das gestantes tardias, constatou-se que 30
das 80 participantes afirmaram a existência de aborto (37,50%), e destas, a maioria
(96,67%) foi do tipo espontâneo. Já nas adultas jovens, foram 17 das 80 grávidas
(21,25%), predominando também o tipo espontâneo (82,35%).
Com esses dados ainda se utilizou o teste U-Mann-Whitney para número de
aborto (U=218,5; p=0,419) e o teste qui-quadrado para os tipos, cujos valores de p não
foram significativos. Dados expostos na Tabela 2, na qual se observa que o valor de p
foi altamente significativo para o número de gestações anteriores.
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Tabela 2
Número de gravidezes anteriores e número de aborto em gestantes tardias e adultas
jovens.
Histórico
Gestacional
Média Máximo Mínimo

Desvio
Padrão

Grupo de Estudo

n

Grupo A – Grávidas tardias
- Número de gravidezes anteriores
- Número de abortos

(n=73) 2,52a 9,00
(n=30) 1,18A 2,00

1,00
1,00

1,51
0,18

Grupo B - Grávidas adultas jovens
- Número de gravidezes anteriores
- Número de abortos

(n=50) 1,70b 5,00
(n=17) 1,03A 2,00

1,00
1,00

1,04
0,39

U

p-valor

1163,00 0,0007***
218,50 0,4190

***valores altamente significativos p < 0,001

Acerca do uso de algum método contraceptivo, 63,75% confirmaram o uso no
grupo A, e 73,75% no B. Predominou o tipo de anticoncepcional oral em ambos os
grupos (A 64,71% e B 57,63%). Ainda se realizaram análises com o teste qui-quadrado
com essas variáveis, cujo valor de p foi muito significativo para o tipo de método
anticoncepcional, como pode ser visualizado na Tabela 3 adiante.

Tabela 3
Uso de anticoncepcional e tipo mais utilizado em gestantes tardias e adultas jovens.
Método
Anticoncepcional
Frequência
Percentagem 2
χ
(n°)
(%)

Grupo de Estudo

p-valor

Grupo A - Grávidas tardias
Uso de método anticoncepcional
- Sim
- Não
Tipo de método anticoncepcional
- Oral
Grupo B - Grávidas adultas jovens

(n=80)
51
29

63,75
36,25

1,8620

0,1724

33

64,71

10,2680 0,0164**

59
21

73,75
26,25

1,8620

34

57,63

10,2680 0,0164

(n=51)

Uso de método anticoncepcional
(n=80)
- Sim
- Não
Tipo de método anticoncepcional
(n=59)
- Oral
**valores muito significativos p < 0,01.

0,1724
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No tocante ao planejamento da gravidez, a maioria em ambos os grupos afirmou
não ter planejado (67,50% A e 53,75% B). Sobre o fato de a gravidez ter sido desejada,
a maioria nos dois grupos alegou que foi um desejo de ambos (gestante e pai do bebê),
sendo a porcentagem no grupo A de 55% e no B de 63,75%. No item referente à
aceitação da gestação, a maioria informou que fora aceita por ambos os pais (A 87,50%
e B 96,25%). Utilizou-se o teste qui-quadrado com tais dados, sem obtenção de valores
significativos.
No que concerne às informações sobre a existência de outras tentativas de
engravidar, em ambos os grupos a porcentagem foi de 90% para opção não tentaram. E
com relação aos problemas de saúde, o maior número de respostas foi para o tópico
nenhum problema (71,25% A e 90% B), porém as tardias apresentaram 21,25% de
algum problema de saúde na mãe e as adultas jovens 7,50%. Efetuaram-se análises com
o teste qui-quadrado, com valor de p muito significativo para a variável problemas de
saúde (2=9,00500; p-valor=0,0111).

4.3 Indicadores do Bem-estar Subjetivo

Sobre os indicadores do Bem-estar Subjetivo nas tardias, a média foi de 68,98
(±13,50) para os afetos positivos, dos afetos negativos 53,58 (±20,08) e a satisfação
com a vida 47,54 (±4,54). Nas adultas jovens, por outro lado, a média dos afetos
positivos foi 66,15 (±14,66), os negativos 56,96 (±17,77) e a satisfação com a vida
47,48 (±4,68). Para comparar os valores de cada dimensão do Bem-estar Subjetivo entre
os grupos, utilizou-se o teste de Wilcoxon, dados observáveis na Tabela 4 a seguir:
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Tabela 4
Afetos positivos, negativos e satisfação com a vida de mulheres com gravidez tardia
(Grupo A) e grávidas com idade entre 20 e 34 anos (Grupo B).
Bem-estar
subjetivo
Média
Dp

Grupo de Estudo
Grupo A – Grávidas Tardias
- Afetos positivos
- Afetos negativos
- Satisfação com a vida

(n=80)

Grupo B - Grávidas Adultas Jovens
- Afetos positivos
- Afetos negativos
- Satisfação com a vida

(n=80)

(a)

68,98
53,58
47,54

13,50
20,08
4,54

66,15
56,96
47,48

14,66
17,77
4,68

Wilcoxon(a)

p

1245
1346
1448

0,07
0,09
0,48

Valores da comparação entre os grupos A e B.

Ainda foram realizadas análises com a Correlação de Pearson de todos os
indicadores do Bem-estar Subjetivo com as variáveis idade, escolaridade e renda
pessoal. Com valores estatisticamente significativos no grupo A para afetos positivos e
renda com correlação positiva fraca, afetos negativos e idade com correlação negativa
fraca, e satisfação com a vida e escolaridade com correlação positiva fraca. Já no grupo
B, apenas a relação entre afetos negativos e renda teve p0,05, com correlação positiva
fraca. Os dados com todos os indicadores e valores da correlação podem ser observados
na Tabela 5 adiante.

Tabela 5
Coeficiente de Correlação de Pearson entre os parâmetros idade, escolaridade e renda
pessoal com os afetos positivos, negativos e satisfação com a vida observados entre os
grupos de pesquisa (A e B). Continua
Grupo de estudo
Grupo de estudo – Tardias (A)
Afetos positivos
-Idade
-Escolaridade
-Renda Pessoal

Correlação de Pearson (r)
r
p
n=80
0,032
0,114
0,226

0,780
0,314
0,044*

58

Afetos negativos
-Idade
-Escolaridade
-Renda Pessoal
Satisfação com a vida
-Idade
-Escolaridade
-Renda Pessoal
Grupo de estudo – Adultas Jovens (B)
Afetos positivos
-Idade
-Escolaridade
-Renda Pessoal
Afetos negativos
-Idade
-Escolaridade
-Renda Pessoal
Satisfação com a vida
-Idade
-Escolaridade
-Renda Pessoal
* valores significativos p < 0.05.

-0,259
-0,088
-0,090

0,020*
0,437
0,428

0,100
-0,253
-0,049

0,376
0,024*
0,665

-0,002
0,077
-,018

0,985
0,498
0,874

0,093
-0,139
0,233

0,410
0,218
0,037*

0,054
-0,207
0,001

0,637
0,066
0,990

n=80

4.4 Percepção da gestação

Com referência às evocações das gestantes, no intuito de conhecer a percepção
da gestação, que foram obtidas através da afirmativa baseada na TALP na parte III do
questionário da pesquisa, as análises executadas com o auxílio do EVOC2000 e com a
análise de conteúdo de Bardin (2009) forneceram os dados apresentados por grupo.
Como resultado final, obteve-se a frequência de evocações de cada palavra, que
foram apresentadas em um gráfico do tipo quadrante, sendo que para ser contemplada a
palavra precisaria ser citada mais de 5 vezes. Com o auxílio desse agrupamento,
reagruparam-se as palavras nas categorias afetos (positivos e negativos), percepção da
gestação e implicações da gravidez com base na técnica de análise de conteúdo de
Bardin (2009), expostas na Tabela 6 adiante.
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Tabela 6
Disposição das categorias temáticas referentes à percepção da gravidez das gestantes
tardias (grupo A) e das adultas jovens (grupo B) com respectiva quantidade de
evocações.
Categorias
Temáticas
Tardias
(Grupo A)

Afetos
Positivos
feliz (22)
amor (12)
alegria (8)
realização (6)

Percepção
da gestação
benção (8)

Implicações
da gravidez
responsabilidade (18)
preocupação (10)
educação (9)
dificuldade (9)
saúde (6)

benção (12)
bom (8)

responsabilidade (17)
preocupação (9)
educação (7)
saúde (7)
cuidado (6)
trabalho (6)

Negativos
ansiedade (6)
medo (6)
Adultas jovens
(Grupo B)

Positivos
feliz (20)
amor (13)

As gestantes tardias (grupo A) citaram 240 palavras, destas 98 palavras foram
diferentes, posto que do total de palavras citadas, 66 foram evocadas apenas uma vez.
As colunas construídas pelo EVOC, de acordo com análise lexicográfica, resultou em 4
(quatro) grupo de evocações com base na frequência limite (maior, menor ou igual a 12)
e ordem citada (maior, menor ou igual a 2).
Assim, respeitando esses critérios do programa, resultaram 12 palavras. A partir
das colunas do EVOC, que são ordenadas tendo por base a frequência das palavras
citadas, rearranjaram-se as palavras em categorias temáticas utilizando a análise de
conteúdo de Bardin (2009), ou seja, as categorias foram organizadas posteriormente a
obtenção das evocações, conforme expostas na Tabela 3. Adiante, explanações das
informações de cada uma.
As gestantes tardias, na categoria afetos positivos, citaram quatro palavras
apresentadas com a frequência entre parênteses em ordem decrescente na Tabela 3
(feliz, amor, alegria e realização), sendo feliz com maior frequência - citada 22 vezes -,
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e realização com menor – 6 vezes. Na subcategoria negativos, foram agrupadas 2
palavras (ansiedade e medo), que tiveram a mesma frequência - 6 vezes.
Na categoria percepção da gestação, as tardias referiram-se à palavra benção,
com frequência simples (f) igual a oito. A categoria implicações da gravidez, por sua
vez, foi formada por cinco palavras (responsabilidade, preocupação, educação,
dificuldade e saúde), apresentando a palavra responsabilidade como a mais citada
(f=18); por outro lado, tem-se a palavra saúde com menor frequência (f=6).
Já no grupo das gestantes adultas jovens (B), foram citadas 240 palavras. Destas,
103 palavras foram diferentes, sendo que 68 foram evocadas apenas uma vez. As
colunas formadas pelo EVOC decorrentes da análise lexicográfica resultaram em 4
(quatro) categorias com base na frequência limite (maior, menor ou igual a 10) e na
ordem citada (maior, menor ou igual a 2), tendo como resultado 10 (dez) palavras. Ao
final, obteve-se a freqüência de evocações de cada palavra, que foram apresentadas no
gráfico do quadrante que agrupou as palavras de acordo com a quantidade de vezes
citadas e com a ordem de citação, sendo que para ser contemplada a palavra precisaria
ser citada mais de 5 vezes. A partir desse agrupamento, selecionaram-se as palavras em
3 categorias, assim como no grupo A.
As categorias no grupo das adultas jovens receberam a mesma denominação,
pois a maioria das palavras foi igual ao grupo das tardias. Na categoria afetos positivos,
foram contempladas duas palavras feliz (f=20) e amor (f=13), e não houve nenhuma na
subcategoria negativa. Na categoria percepção da gestação, foram reunidas as palavras
benção (f=12) e bom (f=8). Na categoria implicações da gravidez, foram reunidas as
palavras responsabilidade (f=17), preocupação (f=9), educação e saúde ambas
mencionadas 7 vezes e as palavras cuidado e trabalho, no sentido de ‘ser trabalhoso’ ou
‘dar trabalho’, foram mencionadas 6 vezes. Adiante a discussão dos resultados obtidos.
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5 DISCUSSÃO

5.1 Aspectos sociodemográficos

No que concerne à média da idade das gestantes nos grupos estudados, ressaltase que a informações estão de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) do censo 2010, a partir do qual se constata que o padrão de
fecundidade das mulheres brasileiras sofreu alterações entre 2000 e 2010. A tendência
observada até os últimos dados censitários era uma maior concentração dos níveis de
fecundidade nas idades mais jovens.
Todavia, no ano de 2010, ocorreu uma mudança, e os grupos de 15 a 19 anos e
de 20 a 24 anos de idade, que concentravam 18,8% e 29,3% da fecundidade total em
2000, respectivamente, passaram a concentrar 17,7% e 27,0% em 2010. Para os grupos
de idade acima de 30 anos, observa-se um aumento de participação, de 27,6% em 2000
para 31,3% em 2010, ou seja, a configuração de aumento da idade da mulher.
Alguns autores pontuam que engravidar nessa idade é um fenômeno crescente
não apenas nos países desenvolvidos (Austrália, Grã-Bretanha, Estados Unidos), mas
também naqueles em desenvolvimento (Brasil e Chile); e este "envelhecimento" da
maternidade levanta algumas questões interessantes e dilemas para atendimento clínico.
(Carolan, Davey, Biro, & Kealy, 2011; Fretts & Duru, 2008).
Sobre a naturalidade das gestantes, o resultado de 80% pontua que a maioria das
gestantes assistidas é do estado (RN). Em termos de recursos destinados à saúde, essa
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informação indica que os investimentos nesse setor estão sendo usufruídos pelo público
local. O fato da maioria das gestantes, em ambos o grupos, serem católicas também está
de acordo com os dados da população brasileira, caracterizada pela predominância da
religião católica. Especificamente no estado do Rio Grande do Norte, de acordo com o
censo de 2000, essa caracterização alcançava o índice de 81,7%.
Os índices maiores encontrados para o estado civil foram para união consensual
em ambos os grupos de gestantes, o que está coerente com os dados do IBGE (2010)
que asseguram que, no Brasil, as uniões consensuais vêm aumentando de forma
significativa: 6,5% em 1960; 6,9% em 1970 e 11,8% em 1980. O Censo Demográfico
2010 constatou mudanças ocorridas desde 2000 quanto ao padrão da nupcialidade.
Houve um aumento expressivo das uniões consensuais (de 28,6% para 36,4% do
total) e uma consequente redução dos casamentos, com destaque para a modalidade
civil e religioso (de 49,4% em 2000 para 42,9% em 2010). Esse dado é interessante,
pois sinaliza que a presença de um parceiro ainda constitui fator importante para
engravidar (Andrade et al., 2004; Santos et al., 2009).
Entre as possíveis causas para o incremento das uniões consensuais supõe-se a
ausência de políticas públicas que busquem amenizar as dificuldades destes casais, não
só em relação ao projeto de legalização da relação conjugal, como também em outros
âmbitos de suas vidas. A situação torna-se ainda mais agravante se somada a um total
desconhecimento e descrédito das leis (Silva, 2000).
Embora a percentagem referente à conclusão do Ensino Médio das grávidas
adultas jovens tenha sido um pouco maior que das tardias, os índices ainda são
considerados baixos, podendo constituir um agravante à saúde das mesmas (Teixeira,
Rocha, Moraes, Marques, & Villar, 2010), haja vista que a escolaridade, de acordo com
o Ministério da Saúde (2004b), está diretamente associada à saúde da mãe e do bebê,
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sendo a baixa escolaridade associada a um menor número de consultas pré-natais,
enquanto mães com maior nível de escolaridade apresentaram maior proporção de
consultas. No caso dessas participantes, a escolaridade parece não influenciar o
adiamento da gestação, pois foi considerada baixa, além de existirem outras fatores
como o fato da maioria das gestações não ter sido planejada.
Além disso, frisa-se que o tópico supracitado pode ser considerado um dos
fatores causais de mortalidade materna (Ministério da Saúde, 2004b). Pode-se ainda
afirmar que tais resultados, em adição, contradizem os dados do IBGE (2006), nos quais
as mulheres tiveram média superior de estudos em relação aos homens (7,0 contra 6,8).
Consta-se a esse respeito que a população feminina tem buscado maior escolaridade
devido a sua maior participação na geração da renda familiar.
Acerca da condição de baixa escolaridade das gestantes pesquisadas, com
maiores índices para até 15 anos de estudos, equivalente a ter estudado até o Ensino
médio, estudos apontam a importância do grau de instrução como indicador do nível
socioeconômico e da qualidade de vida, assim não há nível de escolaridade alto
conforme é salientado para gestantes tardias (Costa, Santos, Souza, Cruz, &
Nascimento, 2011). Desse modo, a associação entre o nível de escolaridade e a gravidez
é perceptível, na qual a fecundidade da mulher está relacionada com diversos aspectos
de sua vida, entre eles o conhecimento sobre o uso de métodos contraceptivos (Teixeira
et al., 2010).
Analisar a renda é importante visto que representa um indicador de saúde, já que
menores condições econômicas remetem a uma maior restrição de acesso aos serviços
de saúde, utilização de tecnologias adequadas e recursos de prevenção (Teixeira et al.,
2010). A possibilidade de adiar a gravidez para o conjunto de mulheres em geral,
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inclusive para aquelas que se inserem em camadas sociais de baixa renda, está
entrelaçada por vários fatores.
Na perspectiva financeira, essas mulheres desde cedo se veem na obrigação de
contribuir com a renda familiar, seja realizando um trabalho remunerado dentro ou fora
do lar, seja se dedicando aos cuidados domésticos para facilitar a vida dos outros
membros de sua família que contribuem com a referida renda. Logo a baixa
escolaridade e renda implicam em mulheres na sua maioria com mais de uma gravidez,
com apenas 8,8% das tardias primigestas e das adultas jovens 37,5%, contrariando a
literatura que afirma que as tardias tendem a ser primigestas.
A existência da associação baixa qualificação e sobrecarga de funções
domésticas proporcionam que as mulheres economicamente mais carentes, em geral,
apresentem maiores dificuldades em conseguir e manter-se empregadas em trabalho
remunerado que propicie condições adequadas para a ocorrência concomitante da
gravidez, o que certamente pesa no adiamento da sua opção para quando se sentirem
seguras nesse sentido (Parada & Tonete, 2009). Isso tem relação direta com os dados
obtidos na pesquisa referentes ao tipo de vínculo empregatício (posição em relação ao
emprego, carga horária de trabalho e tempo de experiência no atual emprego).
Embora o investimento na profissão constitua uma das condições apontadas pela
literatura com uma das possíveis causas motivadoras da escolha da gestação a partir dos
35 anos (Andrade et al., 2004), na presente pesquisa, contemplam-se o ambiente social e
a classe econômica das participantes. Mulheres que vivem em situações de baixa renda
podem optar pela união consensual como alternativa diante da falta de oportunidade no
mercado de trabalho e do baixo nível de estudo que possuem. Assim a união consensual
pode ser além de uma possibilidade de estabilidade representa a importância de um
parceiro estável que os estudos referenciam (Santos et al., 2009).
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De acordo com dados do IBGE (2011), a porcentagem de mulheres
economicamente ativas que estão sem nenhuma ocupação, nos anos de 2010 e 2011, é
de respectivamente, 54,1 % e 53,7%. Nesta pesquisa, a profissão Do lar foi a mais
citada em ambos os grupos e a de empregada doméstica, a segunda mais citada. Ao
analisar a renda e profissão das gestantes, levou-se em consideração que esses dados
foram coletados em postos de saúde da rede pública, o que justifica a renda baixa das
gestantes. Esses números contradizem as teorias e estudos que propõem o adiamento da
gestação pelas mulheres devido à busca de maior estabilidade financeira, investimento
na carreira profissional e outros fatores que foram colocados para explicar o
envelhecimento da gravidez (Andrade et al., 2004; Santos et al., 2009).
Quanto ao número de moradores no domicílio, Priestch, González-Chica, Cesar,
& Mendoza-Sassi (2011) observaram que quanto maior o número de moradores mais
frequentes eram os casos de gravidez indesejada. Assim, parece relevante considerar tal
variável em mulheres em idade fértil, seja durante o planejamento familiar ou durante o
pré-natal, com o objetivo de prestar uma assistência a nível integral, bem como auxiliar
na prevenção de futuras gestações indesejadas.
Quanto ao tipo de arranjo familiar nesse estudo, em ambos os grupos o tipo
familiar nuclear simples obteve as maiores porcentagens, também conhecido como
tradicional ou patriarcal, que corresponde ao modelo formado por pai, mãe e filhos, no
qual o pai tem a função de prover o sustento do grupo familiar, e a mãe tem funções
atreladas aos cuidados e afetos dedicados às crianças (Giddens, 2000).
É notável o predomínio do arranjo de família nuclear, no qual o casal
heterossexual e os filhos têm funções bem delimitadas. Tem-se aparentemente a mesma
caracterização com as funções sociais, haja vista a maioria das gestantes identificaremse como ‘Do lar’; assim, infere-se que a sua função ainda tem uma ligação com o
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cuidado do lar e dos filhos, conforme os estudos relatam. Tal resultado é ratificado por
pesquisa realizada com crianças de camadas populares, na qual as famílias pesquisadas
tinham seu imaginário permeado por valores ligados a uma visão de família tradicional
em que a dinâmica familiar girava em torno de mulheres, conforme as características
desse modelo (Amazonas, Damasceno, Terto, & Silva, 2003).
Outra característica desse modelo é a maior exclusividade na relação entre pais e
filhos, maior envolvimento do pai no cuidado desses últimos, embora seja o ponto de
vista da mulher que predomina, onde as colocações do marido são vistas como auxílio
para cuidar dos filhos (Bustamante & Bonfim, 2007).
Todavia é necessário frisar que uma pesquisa bibliográfica realizada por
Gutierrez & Minayo (2010) indicou que a maioria dos estudos tem pontuado que as
relações entre homem e mulher constituem elemento organizador alicerçante das
relações familiares. Entretanto, é importante estar atento à centralidade da mulher como
representante dos cuidados da família, à medida que uma das principais consequências é
a confirmação do modelo cultural tradicional, retirando da mulher sua liberdade de
escolha.
O modelo nuclear extenso é constituído por casal heterossexual, com filhos e
ainda outros parentes, considerado atualmente como um modelo bem comum, em
decorrência dos casamentos tardios ou de novas uniões. O modelo patriarcal e o nuclear
extenso correspondem aos modelos de referência para as famílias de camadas baixas.
Porém, é necessário salientar que, nesse contexto, o compartilhar de moradia pode
trazer implicações em famílias extensas da zona urbana de baixa renda, em relação ao
fato de serem migrantes que moram juntos, muitas vezes por falta de opção (Moreira,
Rabinovich, & Silva, 2009).
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Embora as famílias de camadas populares sejam do tipo nuclear, estudos
indicam ainda que a realidade é de uma família nuclear extensa, pois pesquisas
realizadas com crianças acerca da representação da família constataram que parentes
também compartilhavam o cuidado diariamente, especialmente os avôs, pois residiam
bem próximo, seja em um terreno coletivo, em casas de fundo, seja como vizinhos ou
nas proximidades (Moreira, Rabinovich, & Silva, 2009).
Com todas as variáveis anteriormente citadas e com o uso do teste do quiquadrado para comparar os valores intergrupos, os valores de p não foram
significativos, demonstrando que, nos aspectos estudados, não houve diferenças nos
grupos pesquisados, supõe-se que seja em decorrência das semelhanças dessas variáveis
estudadas no contexto social pesquisado, de gestantes de baixa renda da cidade de Natal
(RN). As semelhanças entre as demais variáveis permitiram a adoção do mesmo
procedimento para o tratamento dos dados e para a realização de outras análises
respeitando a natureza destes.

5.2 Informações sobre a gravidez e antecedentes gestacionais

Nesta pesquisa, as médias de semana gestacional nos grupos foram próximas,
inclusive com desvio padrão parecidos (Dorla Filho, 1999). Essa homogeneidade reflete
a semelhança nos momentos vivenciados em ambos os grupos para o período
gestacional. Com essas variáveis fez-se ainda análise com o teste t (t=-1.2068;
p=0.2340), isso significa que não existiram diferenças nas médias gestacionais das
participantes. Tais dados demonstram que os grupos de pesquisa apresentaram
comportamentos homogêneos. Nesse sentido, o desenvolvimento fetal, assim como as
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demais características biológicas e psicológicas da mãe, no momento da pesquisa,
poderiam estar sendo vivenciadas de forma semelhantes nos grupos.
Sobre essa variável, destaca-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
salienta como primordiais pesquisas em saúde reprodutiva relativas à sexualidade, à
contracepção e à concepção, incluindo a gravidez, o parto e o puerpério, sugerindo
dessa forma que os fatores próprios do contexto sociocultural, ou seja, valores, crenças,
condições socioeconômicas, entre outros, sejam contemplados como eventos
importantes por elas. A idade gestacional é importante, afinal nela existem
transformações não apenas no desenvolvimento do bebê, mas também da mãe, à medida
que cada trimestre é permeado por mudanças físicas, psicológicas e emocionais na vida
da mulher (Maldonado, 1997).
Das gestantes tardias 91,2% eram multigestas e das adultas jovens 62,5%, logo o
número de gestações anteriores nas adultas jovens estão em conformidade com o
número médio de filhos nascidos vivos por mulher que foi de 1,86 filhos no Censo
2010, já os das tardias estão em conformidade com o índice 2,38 filhos do Censo 2000.
O declínio dos níveis de fecundidade ocorreu em todas as grandes regiões brasileiras.
Em um estudo realizado no Rio Grande do Sul, Priestch, González-Chica, Cesar, &
Mendoza-Sassi (2011) concluíram que a menção de já ter tido filhos aparece associada
ao risco da gravidez não ter sido planejada, por exemplo.
Observou-se uma diferença significativa entre os grupos pesquisados através do
teste U com valor de p altamente significativo, isto indica que as tardias apresentaram
maior número de gestações anteriores que as adultas jovens. Fato corroborado pela
literatura como reflexo do perfil social, no qual gestantes com padrão socioeconômico
mais baixo tendem a apresentar maior número de gestações e partos (Gomes,
Zimmermmann, Oliveira, Leal, Gomes, & Goulart, 2011).
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Sobre as porcentagens de aborto, os índices encontrados retratam uma realidade
que precisa ser considerada, pois, embora haja uma subnotificação de casos de aborto
no Brasil, estudos em capitais brasileiras ratificaram que o aborto representava a terceira
causa de morte materna, além de constituir um problema de saúde pública (Correia,
Monteiro, Cavalcante, & Maia, 2011; Laurenti, Mello Jorge, & Gotlieb, 2004). O teste
U-Mann Whitney para número de aborto não apresentou resultado estatisticamente
significativo.
O tipo de aborto mais citado foi o espontâneo com valores maiores nas gestantes
tardias. Sobre o fato Cecatti, Guerra, Sousa, & Menezes (2010) frisam que no Brasil a
referência ao aborto induzido ou provocado ser maior em mulheres com 35 anos ou
mais é uma das possíveis explicações para o fato que as mulheres dessa idade declaram
mais a existência do fenômeno que adolescentes. Outro ponto é a questão de ser um
evento que ocorre ao longo da vida, com o aumento da idade significa uma maior
exposição seja ao aborto como à gravidez. O valor de p do teste qui-quadrado não foi
significativo nesse tópico.
Das tardias, 30 gestantes das 80 entrevistadas, afirmaram ter realizado algum
tipo de aborto. Quando foi observado o tipo de aborto, mais de 90 % foi classificado
como espontâneo, quando a perda do feto não é conseqüência de manipulação
voluntária (Benute et al., 2009). A importância desses números é extensa, dada a
realidade vivida pela população de baixa renda e os riscos à saúde originados pelo
aborto do tipo provocado. Os motivos que levam a mulher a interromper a gravidez
envolvem aspectos particulares e individuais, assim como questões sociais, econômicas
e emocionais (Benute et al., 2009).
Já os resultados das adultas jovens sobre o tipo de aborto, contradizem os
estudos que comentam que o aborto provocado nesse público tende a ser uma opção
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para as mulheres jovens durante os primeiros anos sexualmente ativas e/ou fora de uma
união conjugal estável (Souza e Silva & Vieira, 2009). Consoante aos dados do IBGE, o
uso atual de anticonceptivos entre mulheres (de 15 a 49 anos de idade) que vivem em
união consensual, em 1996 no país, é de 76,7%. Apesar de ser um número expressivo,
no Nordeste, 31,8% da população não utilizava métodos preventivos. Assim, os índices
encontrados acerca do uso no grupo B foi praticamente o mesmo do percentual
brasileiro; já no A, foi um pouco menor. Todavia, quanto ao tipo de anticoncepcional
utilizado, é similar a de outros estudos que afirmam que o mais utilizado é oral, tipo
mais citado nos dois grupos estudados (Teixeira et al., 2010; Dourado & Pelloso, 2007).
O tipo de método contraceptivo apresentou valor de p muito significativo no
teste qui-quadrado, o que significa que existiram diferenças na frequência dessa variável
entre os grupos pesquisados. Nesse tópico enquadram-se explicações quanto ao
desenvolvimento das gestantes tardias que geralmente são mais maduras, experientes e
apresentam uma postura facilitadora e logo tendem a buscar alternativas contraceptivas
(Gomes, Donelli, Piccinini, & Lopes, 2008). o tipo de método utilizado pode ser reflexo
da maior idade dessas mulheres, um maior tempo de experiência de vida e questões
ligadas à sexualidade.
Sobre a prevalência do anticoncepcional oral, esta pode estar relacionada à
distribuição nos postos de saúde, caso também observado nesse estudo, já que a
população pesquisada realizava pré-natal na rede pública, cujo propósito é a
contracepção e não outras variantes, como tensão pré-menstrual (TPM) e manifestações
androgênicas bem comuns no setor privado (Gomes et al., 2011). O contraceptivo oral
tende a ser mais utilizado por esse pois faz parte da estratégia de planejamento familiar
e às vezes, a distribuição é gratuita nas unidades de saúde (Teixeira et al., 2010).
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Portanto, a compreensão dos fatores que se relacionam com o uso de
anticoncepcionais em mulheres com idade entre 35 anos ou mais pode ajudar os
profissionais de saúde, como fornecer aconselhamento mais eficaz de contracepção,
(Godfrey, Chin, Fielding, Fiscella, & Dozier, 2011). No entanto, conforme relatado em
várias pesquisas, o conhecimento limitado sobre uso de contraceptivos e falta de apoio
dos programas de saúde contribuem fortemente para o uso inadequado de
contraceptivos. Assim como a existência de efeitos colaterais indesejados e consequente
abandono do método, além de falhas, o que pode favorecer o aborto induzido,
especialmente em população de baixo índice socioeconômico, como é o caso desse
estudo (Souza e Silva & Vieria, 2009).
Ainda que o número de mulheres que adiam a gravidez para anos reprodutivos
tardios esteja aumentando, muitas gravidezes são ainda não intencionais ou não
planejadas (Ventura, Abma, Mosher, & Henshaw, 2008). A cada ano, pelo menos 80
milhões de mulheres em todo o mundo experimentam a situação de ter uma gravidez
não planejada. A ocorrência desse fenômeno é responsável por um risco adicional no
número de abortamentos e, além do episódio em si, aumenta o risco de morbidade e
mortalidade ligadas ao aborto (Priestch et al., 2011).
Devem-se considerar as dificuldades de atendimento nos serviços de saúde e a
ocorrência das gestações não planejadas relatadas pelas mulheres que fazem parte de
uma parcela da população de baixo nível sócio econômico (Dourado & Pelloso, 2007).
Por isso torna-se importante atentar para este público, o que salienta a importância desta
pesquisa que demonstrou que boa parte das gestações não tem sido planejada na cidade
de Natal (RN).
Segundo Priestch et al. (2011), alguns fatores estão relacionados com a gravidez
indesejada, por exemplo, o local onde as mães realizaram o pré-natal e o tipo de
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convênio disponível pela família estão significantemente associados à gravidez
indesejada. Salienta-se ainda que maioria das mães que não planejaram a gravidez foi
atendida nos postos de saúde públicos e ambulatórios do SUS e tiveram seus filhos
também pelo SUS. Muitas mulheres com 35 anos ou mais que apresentaram uma
gravidez indesejada informaram que não se percebiam como férteis, logo não faziam
uso de método contraceptivo. Outra explicação são os efeitos colaterais intoleráveis
decorrentes do uso de contraceptivos (Godfrey et al., 2011; Souza e Silva & Vieira,
2009).
No que concerne à aceitação da gravidez estudiosos afirmam que o momento
gestacional também influência a percepção da gravidez. A esse respeito, constatou-se
que mais mulheres relataram ter uma gravidez acidental, quando questionadas no
momento da descoberta da gestação, do que mulheres próximas ao parto, o que sugere
uma maior aceitação da gestação com o seu desenvolvimento (Priestch et al., 2011).
Ainda acerca da aceitação da gravidez, Nakamura (2010) ressalta que esse fato afeta
vários aspectos da vida materna, dentre eles, a motivação necessária ao processo de
adaptação ao papel materno, sentimentos positivos em relação ao feto, bem como a
motivação interna para o comportamento de autocuidado, além da adaptação no período
puerperal.
Logo, é importante que a gestante receba apoio dos profissionais que prestam o
cuidado pré-natal para melhorar a aceitação da gravidez. Com os dados sobre o
planejamento, desejo e aceitação da gravidez, realizaram-se análises com o teste quiquadrado, porém os valores de p não foram significativos. Isso significa que não se
observaram diferenças nas frequências nos grupos pesquisados, dado esperado devido à
similitude das respostas dadas por ambos os grupos.
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Sobre a variável outras tentativas de engravidar, a maioria informou que não
tentou, em ambos os grupos. Sobre as tardias, por outro lado, os estudos apontam que
elas tendem a ter um número maior de tentativas de engravidar, pois apresentam uma
maior incidência de aborto, diminuição da fertilidade com o aumento da idade da
mulher, além dos riscos perinatais apresentarem-se mais elevados nessas gestantes, e o
maior uso de técnicas de reprodução assistida quando comparadas a gestantes mais
jovens (Luk, Greenfeld, & Seli, 2010; Bretherick, Fairbrother, Avila, Harbord, &
Robinson, 2011). Essa constatação, por sua vez, está em conformidade com o que a
literatura pontua no que concerne ao fato das mulheres com mais de 35 anos
apresentarem comportamentos mais saudáveis que as com menos de 35 anos (Loke &
Fan Poon, 2011).
Acerca da existência de problemas de saúde durante a gravidez, a maioria das
gestantes, em ambos os grupos, relatou não haver. Contudo, o valor de p foi
significativo no teste qui-quadrado, podendo estar em consonância com achados de que
especialmente as gestantes tardias tendem a apresentar mais problemas de saúde, desde
diabetes, hipertensão arterial, eclampsia, maior incidência de parto cesáreo. Porém é
necessário ressaltar que os problemas citados pelas gestantes pesquisadas apenas a
hipertensão arterial foi comum aos dos outros estudos (Yaniv, Levy, Wiznitzer,
Holcberg, Mazor, & Sheiner, 2011; Melo, Dourado, Silva, Santos, & Santos, 2011;
Chamy, Cardemil, Betancour, Ríos, & Leighton, 2009; Hsieh, Liou, Hsu, Lo, Chen, &
Hung, 2010).
As gestantes tardias apresentaram uma porcentagem de problemas de saúde
maior que as adultas jovens, porém as patologias relatadas não corresponderam aos
tipos nas publicações citadas. Acerca das gestantes adultas jovens, geralmente a
literatura reporta que é a idade considerada ideal para engravidar, posto que, nesse
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período, é esperado que os padrões biológicos de fecundidade estejam dentro dos
parâmetros ideais pelos padrões biomédicos.

5.3 Indicadores do Bem-estar Subjetivo

Acerca das informações sobre os EBES, os dados obtidos nos grupos
pesquisados demonstram que as médias dos afetos positivos nas jovens foi 0,45 maior
que nas tardias, enquanto os afetos negativos nas jovens foi maior 4,8 que as do grupo
B, e a satisfação com a vida fora 1,61 na média maior nas gestantes do grupo A. Com os
resultados de análise inferenciais com o Wilcoxon, pôde-se perceber que não houve
diferenças significativas de valores intergrupos, pois o valor de p não foi significativo
(p0,05). A hipótese nula, na qual se supôs que os valores dos fatores indicadores
fossem maior nas gestantes do grupo A foi refutada.
Pressupõe-se que esses resultados tenham um aspecto positivo, pois geralmente
as gestantes tardias tendem a ser tratadas como gestantes de alto risco, especialmente na
rede pública, e isso pode não está acontecendo na rede de atenção básica de saúde de
Natal (RN), e mesmo sendo mulheres com mais de 35 anos que têm outros filhos, o
Bem-estar Subjetivo encontra-se similar ao de jovens com condições econômicas
parecidas. Os valores dos indicadores do BES (afetos positivos, afetos negativos e
satisfação com a vida) de gestantes tardias e adultas jovens tiveram médias com valores
bem próximas e situadas no valor intermediário entre o mínimo e o máximo, conforme
se pode obsevar na Tabela 4 (tópico Resultados).
Sobre os dados da correlação de Pearson entre os indicativos do BES e as
variáveis idade, escolaridade e renda, nas tardias, o valor de p foi significativo com
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correlação positiva fraca entre afetos positivos e renda, o que significa que há
probabilidade de existir uma associação fraca entre tais variáveis, ou seja, valores altos
de afetos positivos tendem a ser associados com altos valores da renda. Tais achados
são confirmados nos estudos de Diener, Ng, Harter, & Arora (2010) e Luhmann,
Hofmann Eid, & Lucas (2011) que indicaram que a relação entre renda e afetos
(positivos ou negativos) é fraca, pois os afetos são fortemente associados à prosperidade
psicológica social; assim, a relação é forte entre renda e satisfação com a vida. A partir
disso, talvez o fato dessas gestantes viverem em condição de baixa renda o aumento da
idade talvez não influencie tanto seus afetos, já que estão adaptadas a sua condição
socioeconômica.
Nas tardias, a correlação foi negativa fraca entre afetos negativos e idade, posto
que quanto maior a idade, menor os afetos negativos. Sobre tal fato, os achados na
literatura são contrários, pois a idade geralmente é considerada um preditor significativo
para mudanças tanto nos afetos positivos, negativos como no Bem-estar Subjetivo de
forma geral, na qual o afeto negativo tende a aumentar com a idade (Koo, Rie, & Park,
2004). Supõe-se que os resultados tenham sido diferentes das colocações da literatura,
em decorrência do contexto social dos grupos pesquisados, que não diferenciava as
gestantes pela idade.
De acordo com A. Rodrigues (2007), com o aumento da idade, as pessoas
tendem a ser mais satisfeitas, porém tendem a experimentar com menor frequência e
intensidade afetos positivos e negativos. A literatura ressalta que os afetos positivos e o
Bem-estar Subjetivo (BES) também diminuem com a idade, além de que outras
variáveis (nível de escolaridade, estado civil, estado de saúde e nível de atividade
social) precisam ser consideradas, pois constituem, igualmente, causas do declínio no
Bem-estar Subjetivo (Koo, Rie, & Park, 2004).
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Sobre a satisfação com a vida nesse mesmo grupo, a correlação foi negativa
fraca apenas com a variável escolaridade, isto é, a satisfação com a vida tende a
aumentar à medida que os valores referentes à escolaridade diminuem. Tais dados não
não estão de acordo com o de Koo, Rie, & Park (2004) que salienta que índices altos de
escolaridade são associados com altos índices de satisfação com a vida, assim como as
mesmas informações são referenciadas por A. Rodrigues (2007). Porém, na pesquisa de
Neri (2007) com pessoas idosas, os resultados foram que quanto maior a idade, maior a
satisfação e quanto mais baixo o nível educacional, maior a satisfação.
Nas adultas jovens, o valor de p foi significativo somente com as variáveis
afetos negativos e renda com correlação positiva fraca, o que significa que altos valores
da renda pessoal estão relacionados com altos valores de afetos negativos. Esses dados
estão condizentes com os do estudo de Diener, Ng, Harter, & Arora (2010) que indicou
que a relação entre renda e Bem-estar Subjetivo era forte para o aspecto satisfação com
a vida, porém fraca para os afetos. Assim, quanto maior a renda, mais forte a relação
com a satisfação com a vida. Os resultados do estudo indicam que a associação entre
satisfação com a vida e renda se baseavam na realização das aspirações materiais.
Quanto às outras variáveis, não é possível afirmar que houve relação e que esta
provavelmente não aconteceu por erro amostral; contudo, há colocações pertinentes a
serem feitas sobre o Bem-estar Subjetivo, como supostas variáveis não contempladas
nesta pesquisa podem ter influenciado os resultados obtidos. Uma delas é o parto que
afeta a satisfação com o relacionamento e, consequentemente, tem efeitos negativos na
satisfação com a vida, contudo esses são compensados por outros domínios da vida.
Nesse sentido, talvez por essa razão, embora as tardias fossem mais velhas, era esperado
que apresentassem os indicadores de BES menores (Koo, Rie, & Park, 2004). Contudo,
elas praticamente tiveram o mesmo número de partos (dados gestações anteriores) que
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as adultas jovens, explicado, possivelmente, os resultados do BES de não terem
apresentado diferenças significativas nos grupos estudados (Luhmann et al., 2011).
Outra colocação é o fato de que já existem evidências de que recursos
psicossociais como o BES são especialmente importantes para os resultados de saúde
entre pessoas com baixo nível socioeconômico (por exemplo, baixa escolaridade). Além
disso, indivíduos mais satisfeitos com sua vida e que experenciam mais emoções
positivas, tendem a exercer numa base mais regular e relatam melhor autopercepção de
saúde (Wiest, Schüz, & Webster, 2011).
Dessa forma, pode-se entender que estar satisfeito e sentir-se bem é
indiscutivelmente importante, pois as implicações do BES alto têm efeitos no espectro
mais amplo, devido à associação positiva com a expectativa de vida, independentemente
da idade, sexo, religião, escolaridade, situação socioeconômica e saúde física, pois
pessoas que relataram maior satisfação com a vida e afetos positivos tendem a viver
mais tempo (Wiest, Schüz, & Webster, 2011). No que corresponde ao público de
gestantes tardias estudado, pode ter consequências, especialmente, em ter uma gestação
saudável e desenvolvimento de um bom vínculo mãe-bebê.

5.4 Percepção da gestação

Esta seção corresponde à apresentação das categorias oriundas das evocações
das gestantes com o propósito de conhecer a percepção delas acerca da gestação.
Conforme é possível observar na Tabela 3, tais informações foram bem similares, assim
como os demais resultados apresentados. De acordo com a disposição das evocações e o
fato da maioria ser comum entre os grupos, optou-se por fazer a discussão de cada
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categoria em conjunto, apenas sinalizando quando certas palavras foram exclusivas de
um grupo, bem como no intuito de não repetir informações. Frisa-se que de forma geral,
ao considerar a quantidade de palavras mais mencionadas, observou-se que a maior
parte das palavras teve um conteúdo considerado positivo.
A primeira categoria foi denominada afetos, opção escolhida com base
VandeBos (2007), cuja definição corresponde a qualquer experiência de sentimentos ou
emoções, que pode contemplar desde o sofrimento até a felicidade, como desde reações
normais até àquelas consideradas reações emocionais patológicas, e pode ser subdivido
em positivos e negativos, que foram utilizados como subcategorias. Nessa categoria
surgiram palavras que expressam afetos considerados positivos (amor, feliz, alegria e
realização), pois o significado diz respeito a emoções e/ou sentimentos de teor positivo,
ou que indicam satisfação com o estado atual de vida. Sobre a freqüência das evocações,
essas foram citadas em maior número, conforme se pode observar na Tabela 6 na seção
de resultados.
A palavra feliz foi a mais relatada, tal palavra tem uma representatividade boa
para essas gestantes, pois afirmar que está feliz num contexto de condição
socioeconômica baixa reflete que, embora todas as privações existentes, para essas
mulheres, gravidez é sinônimo de felicidade, assim como as palavras alegria e
realização pessoal, exclusivas do grupo A. Tal informação pode ser confirmada na
pesquisa de Folle & Geib (2004) ao afirmarem que o sentimento de realização pessoal
pela maternidade decorre da aceitação social do nascimento de um bebê que independe
da idade materna, o que por sua vez, reflete numa interação familiar harmônica, razão
para comemorar e celebrar, sendo geralmente permeado de alegria, felicidade, amor e
realização, isto é, o efeito de desejabilidade social.
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As palavras feliz e realização também podem ser compreendidas sob a ótica de
uma reação positiva à gravidez. De acordo com estudo de Meireles & Costa (2004),
quanto mais positiva a mulher se sente com a vivência do corpo grávido, melhor sua
relação com o ser mãe. Por outro lado, Parada & Tonete (2009) em seu estudo com
mães que tiveram gestações tardias, foi perceptível que a noção de qualidade de vida
nas partícipes predominou o bem-estar e satisfação pessoal. Assim, pode-se perceber
que a chegada de um filho é vista como uma realização que proporcionou aumento da
auto-estima e sensação de felicidade e plenitude (Veras, 2005).
O amor, embora como um construto social do século XIX, baseado no amor
romântico e no modelo de família nuclear (ou tradicional) - o mais expressivo neste
estudo – parece predominar nessas mulheres de camadas populares e traz
consequentemente o sentimento de realização pessoal da mulher atrelado ao papel de
mãe. O amor, na visão de Campos (2005), corresponde a comportamentos esperados,
atitudes, disposições e ações, e em que cada sociedade (ou cultura) tem suas próprias
estruturas de relações e práticas sociais específicas para quais emoções como o amor
(entre eles o materno) serão expressas, controladas e/ou normatizadas.
Assim, em torno do termo, existem várias discussões, inclusive se o mesmo é
instintivo ou é um construto social. Porém, mesmo na ideia de construto social, é
comum associar o amor materno como algo sublime, próprio da mulher, que mesmo em
situações de dor e sofrimento no período da gravidez, parto ou puerpério, ele
predomina. Afinal, culturalmente, é isso que é incentivado até mesmo pela prática
médica, além de estar diretamente relacionado à resignação e benção divina, conforme
observado nas palavras citadas neste estudo.
A partir disso, pode-se entender que, em torno do amor materno, existem várias
perspectivas para defini-lo, permeando a compreensão de seus significados, questões de
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teor moral e de base ideológica, bem como suas implicações para a experiência da
maternidade e da maternagem (mito do amor materno) na atualidade (Campos, 2005). A
maternagem ou o cuidado de pessoas, de acordo com Rosa (2003), é uma atividade que
exige certas qualidades psicológicas e relacionais e estas, por sua vez, foram
internalizadas pelas mulheres na forma de desejo consciente e inconscientemente
apropriadas na sociedade. Dessa maneira, esta foi sendo assim inserida como relação
hierárquica e diferenciada da divisão social e sexual do trabalho como uma atividade
subalterna, cujo valor para o social é passado como insignificante, criando uma
condição biológica da mulher de forma naturalizada.
Por tal razão, é necessário que o pré-natal incentive práticas que não contribuam
para manter o fato, mas que a mulher e todos os envolvidos nesse processo sejam vistos
numa perspectiva integral de forma que a gestante obtenha o empoderamento em termos
dos cuidados necessários durante o pré-natal (Melo, Brito, Carvalho, Pessoa Júnio, &
Barros, 2011). A assistência pré-natal não deve se restringir às ações clínico-obstétricas,
mas incluir também ações de educação em saúde, tendo por base seu agir com
conhecimentos antropológicos, sociais, econômicos e culturais, priorizando uma
perspectiva de visão integral do sujeito, tão difundida pelos estudos da Psicologia da
Saúde, bem como pelo Ministério da Saúde (Santos, Radovanovic, & Marcon, 2011;
Sebastiani, 2007).
Conforme Meireles & Costa (2004), durante a gravidez, é comum que as
gestantes vivenciem sentimentos confusos e, por vezes, contraditórios, especialmente,
em decorrência da forte influência do mito da maternidade. Em vista disso, neste estudo,
constataram-se também palavras de teor negativo. As palavras ansiedade e medo foram
agrupadas na categoria afetos negativos, existente apenas no grupo das tardias.
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No intuito de compreendê-las, salienta-se que a gravidez é vista como um
momento de crise ou transição existencial, constituindo um processo normal do
desenvolvimento da mulher, em busca de reestruturação e reajustamento, que vai desde
mudança de identidade como novas definições de papéis (mulher para mãe, por
exemplo), como alterações psicológicas e ainda de ordem socioeconômicas
(Maldonado, 1997; Sarmento & Setúbal, 2003).
Acerca dos sentimentos, estes tendem a ser ambivalentes, ora a gestação pode
ser permeada de sentimentos positivos, que podem ser exemplificados pelos listados na
categoria afetos positivos, como também podem ser negativos, aqui denominados afetos
negativos as palavras ansiedade e medo (apenas no grupo das tardias).
Acerca da ansiedade e do medo, o fato da gravidez constituir uma situação
crítica implica numa maior vulnerabilidade e desorganização de padrões anteriores,
inúmeras modificações fisiológicas e estados emocionais peculiares, que justificam a
presença de certo grau de ansiedade, mas há necessidade de ficar atento ao grau, pois,
caso ele se intensifique, há probabilidades de complicações obstétricas na gravidez,
parto ou puerpério, um exemplo seria a ocorrência de um parto prolongado (Maldonado,
1997; Sarmento & Setúbal, 2003).
A ansiedade é um denominador comum a qualquer processo gravídico, seja ele
normativo ou de risco (Conde & Figueiredo, 2003). Além de ser um período que pode
contemplar sentimentos como medo, ainda a angústia do risco de vida e a possibilidade
da morte se intensificam (Maldonado, 1997; Jeneral & Hoga, 2004). Outra explicação
possível é que a vivência da gravidez é permeada mais por sentimentos positivos
quando ela é desejada, e pelo medo, quando ocorre de forma involuntária. Caso também
das gestantes desse estudo, cuja maioria afirmou que a gravidez não fora planejada. O
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medo durante a gestação ainda pode ser oriundo da não reversibilidade das condições
corporais após o parto (Jeneral & Hoga, 2004).
Como estar grávida representa por si só uma experiência que gera ansiedades e
inseguranças (Machado, Padoin, Paula, Vieira, & Camor, 2010), o fato de não ter sido
planejada, especialmente em condições financeiras desfavoráveis, pode trazer no seu
bojo o sentimento de medo atrelado a complicações obstétricas, especialmente nas
gestantes tardias, embora seja esperado que o fato de serem multigestas, haveria uma
tendência maior à segurança e conhecimento de fatores específicos do ciclo gravídicopuerperal (Parada & Tonete, 2009; Santos, Radovanovic, & Marcon, 2011).
Ao considerar o ponto de vista psicológico, existem determinadas fases de
ansiedade cujos períodos de duração são variáveis e que ocorrem em momentos
específicos da gestação. Tais ansiedades podem acarretar efeitos na forma de sintomas
físicos, inclusive pode influenciar a ocorrência de aborto ou nascimento prematuro.
Assim, o incremento nos níveis de ansiedade, durante o período gravídico, pode
acontecer nas seguintes etapas: começo da gestação; formação da placenta, percepção
dos movimentos fetais, instalação franca dos movimentos, versão interna, início do
nono mês e últimos dias anteriores ao parto, nascimento iminente, bem como algumas
semanas após o parto (Soifer, 1980; Moss, Skouteris, Wertheim, Paxton & Milgrom,
2009).
Fatores sociais e psicológicos maternos podem influenciar o curso da gestação
bem como o bem-estar e a saúde da mãe e do feto, e ainda estes teriam forte relação
com fatores psicossociais e suporte social. Um exemplo foram as relações significativas
encontradas entre a presença de níveis elevados de ansiedade durante a gravidez e várias
complicações médicas no decurso ou posteriormente à gestação (Conde & Figueiredo,
2003).
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Assim, os elevados níveis de ansiedade no decorrer da gestação foram
associados com implicações negativas para a saúde e bem-estar da mulher, como agravo
dos sintomas físicos, maior ocorrência de complicações obstétricas, aumento do risco de
desenvolvimento de pré-eclampsia e maior uso de analgesia durante o parto. (Conde &
Figueiredo, 2003). Sobre tais efeitos na saúde e desenvolvimento do bebê, os mais
citados foram a prematuridade e o baixo peso ao nascer, pois estudos indicam que a
ansiedade durante a gravidez está associada com comportamentos de risco como fumar
e beber (Conde & Figueiredo, 2005; Araújo, Pereira, & Kac, 2007).
Durante a gravidez há uma adaptação psicológica que precisa ser compreendida
para que se possa prevenir ou amenizar possíveis efeitos adversos na criança, mas para
isso é necessário considerar, avaliar e lidar com inúmeros fatores durante o pré-natal.
Por isso, o modo como a grávida vivencia a gestação depende da ocorrência de fatores
de diversos âmbitos (fatores obstétricos e da história reprodutiva, antecedentes
psicopatológicos, fatores psicossociais e de rede de suporte social e familiar) (Conde &
Figueiredo, 2003; Moss, Skouteris, Wertheim, Paxton, & Milgrom, 2009).
A segunda categoria intitulada percepção da gestação recebeu tal nomeação, pois
o significado das palavras aparenta ter relação direta com a forma que as gestantes
concebem a gravidez. Conforme Minayo, Assis, Deslandes, & Souza (2003) e Penna
(1997), o sentido da percepção atribuído é coletivo e histórico, e assimilado em função
de um contexto ou sistema de referência, embora seja apropriado de modo diferente
pelos indivíduos e grupos. Sobre as palavras agrupadas, ‘benção’ foi evocada pelos dois
grupos, enquanto ‘bom’ foi evocado apenas pelas gestantes adultas jovens.
A avaliação da gravidez como algo bom é estudada associada ao grau de
satisfação com o período e com o forte sentimento de resignação observado nessas
mulheres, tal que a palavra mais mencionada nessa categoria foi benção. Pesquisas
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indicam que mulheres de baixa renda tendem a associar a gestação como um fenômeno
que não depende somente da vontade humana, mas também da ação divina (Jeneral &
Hoga, 2004).
Observou-se um forte conteúdo de cunho religioso, no qual o papel da mulher
tem relação direta com sua capacidade de gerar e parir filhos, numa perspectiva
predominantemente biológica. Todavia, a religiosidade também tem sido apontada
como importante fator de proteção para a saúde, no qual vários estudos têm se voltado
para examinar a relação entre religiosidade e saúde física e mental, sendo que resultados
apontam para uma associação positiva (Véras &Traverso-Yépez, 2010; Silva, Ronzani,
Furtado, Aliane, & Moreira-Almeida, 2010; Dalgalarrondo, 2006).
De forma específica, sujeitos que se envolvem na vida com atividades religiosas
apresentaram maior bem-estar psicológico e menores incidências de transtornos de
humor, transtornos ansiosos, uso, abuso ou dependência de álcool e de substâncias,
ideação e comportamentos suicidas, ou seja, a relação entre prática religiosa e
transtornos psiquiátricos foi inversa (Silva, Ronzani, Furtado, Aliane, & MoreiraAlmeida, 2010).
Por outro lado, Dalgalarrondo (2006) sinaliza alguns mecanismos que
explicariam como a religiosidade tende a agir de forma positiva sobre a saúde mental,
advogando a favor de um conjunto de fenômenos que atuariam em sinergismo, como o
apoio social dos grupos religiosos, o sistema de crenças que proporcionariam sentido à
vida e ao sofrimento, o incentivo a comportamentos saudáveis e além da importância de
estilos de vida propiciadores de saúde.
A categoria cognominada implicações da gravidez contemplou as palavras
responsabilidade, preocupação, educação e saúde (ambos os grupos). A palavra
dificuldade foi mencionada apenas no grupo A, já as palavras cuidado e trabalho
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ocorreram somente no grupo B. Tais palavras foram relacionadas nessa categoria, pois o
teor tem associação direta com questões relacionadas ao bem-estar seja da mãe ou do
filho em um contexto de baixa renda, logo se percebe que os conteúdos estavam mais
associados com o nascimento da criança.
O fato de serem gestantes com baixo índice de escolaridade faz com que se
preocupem com o futuro do filho, principalmente no âmbito da educação e saúde, já que
a criança que está sendo gestada estará sob sua completa responsabilidade e cuidado. A
responsabilidade diz respeito tanto ao novo ser que depende da mãe, não apenas
financeiramente, como necessita de cuidados e orientações para se desenvolver. Assim,
embora tenham um nível de escolaridade baixo, supõe-se que não desejam isso para os
filhos, mas as dificuldades enfrentadas pouco contribuem para que esta situação seja
revertida.
Gerar um filho significa muitas modificações na vida da mulher, e isso implica
também na responsabilidade pelo seu sustento, o que por sua vez, requer condições
financeiras para prover. Embora sejam grávidas oriundas de um contexto de baixa
renda, a consciência de tal responsabilidade existe e talvez por isso tenha sido a palavra
mais citada, pois as questões do contexto social influenciam muito a decisão de
engravidar (Veras, 2005).
Dentre as palavras dispostas em ‘implicações da gravidez’, também foi
ressaltado pelas gestantes a palavra preocupação, que pode ser compreendida sob várias
perspectivas. Parada & Tonete (2009) compreendem como sentimento comum do
período, com colocações similares as que foram referidas para explicar a ansiedade e o
medo. Maldonado (1997), por sua vez, afirma que a preocupação nesse período é
basicamente com o futuro, pois as necessidades da grávida aumentam e sua frustração
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se intensifica, como conseqüência, emergem sentimentos de raiva e ressentimento que
impedem a gratificação na gravidez.
As preocupações atreladas à gravidez (período pré, peri ou pós-natal) são
associadas aos acréscimos nos níveis de ansiedade por ser característico do período de
transição para a parentalidade. Dessa forma, identificar tais preocupações significa
conhecer os fatores e circunstâncias que influenciam o bem-estar não somente das
gestantes, mas do casal e assim propiciar um melhor ajustamento a esse período de
transição (Conde & Figueiredo, 2007).
Os resultados do estudo de Conde & Figueiredo (2007) foram similares ao de
outros estudos ao constatar que as maiores preocupações das mulheres que se
relacionavam com o aumento dos níveis de ansiedade gravídicos, primeiramente
estavam associados com a gravidez, focando a saúde e bem-estar da própria gestante
(complicações obstétricas, aborto), em relação ao feto (má formação) e apenas após
estes, à condição socioeconômica (existência de problemas financeiros e baixo
rendimento). Ressalta-se ainda que as preocupações fazem parte do processo gravídico
puerperal, porém é essencial que não aconteçam de forma excessiva nem sejam
ausentes, pois, nessas duas condições, necessitam de uma atenção diferenciada.
Jeneral & Hoga (2004) comentam que, em situações de gravidez involuntária
entre casais que não desejavam mais filhos, tal circunstância gera angústia e
preocupação nas gestantes no sentido de postergar em dar a notícia para o pai, temendo
do mesmo uma reação adversa. As preocupações nas gestantes tardias podem ser em
decorrência da percepção da gravidez como algo perigoso, que pode levar à morte, além
de preocupações com gastos financeiros e com as responsabilidades da maternidade
(Parada & Tonete, 2009; Godfrey, Chin, Fielding, Fiscella, & Dozier, 2011).
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O termo educação aparece com a terceira maior freqüência dessa categoria, e
pode estar relacionado aos resultados de alguns estudos que indicam que a baixa
escolaridade materna está associada ao baixo número de consultas pré-natais, logo está
diretamente direcionada à saúde da mãe e do bebê (Ministério da Saúde, 2004b),
podendo constituir um agravante à saúde desse público (Teixeira, Rocha, Moraes,
Marques, & Villar, 2011). A outra face seria que, no contexto no qual estão inseridas,
essas gestantes têm poucas oportunidades de mudar seu nível educacional e, por sua
vez, não podem melhorar a renda, assim provavelmente não poderão investir na
educação do filho para que seja pelo menos um pouco diferente das suas. Somado a
isso, o fato das políticas públicas não atenderem às demandas desse público.
A constatação de que a escolaridade materna interfere significativamente na
qualidade da assistência pré-natal exige atenção especial. Afinal, atualmente, a saúde é
compreendida como resultante da interação de múltiplos fatores, entre os quais estão os
investimentos governamentais na esfera social e educação. Portanto, a questão da saúde
não está atrelada apenas à disponibilidade de serviços de saúde, mas está ainda
intrinsecamente relacionada à capacidade de autocuidado da população, que é
influenciada de forma direta pelo seu nível de instrução (Trevisan, De Lorenzi, Araújo,
& Ésber, 2002).
Sobre o termo saúde, uma das interpretações é baseada no fato de um filho
ocasionar mudanças intensas no estilo de vida da mãe, ainda no modo de ser e na saúde
mental da mulher, podendo ser interpretações ser positivas ou negativas. A gravidez é
considerada um marco na vida da mulher, assim a palavra saúde tem ligação com a
qualidade de vida da mulher durante a gestação, como à saúde do filho, especialmente,
que este nasça saudável.
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No quesito saúde da grávida, o fenômeno traz conotações acerca da fertilidade e
ainda que medidas básicas sejam necessárias para manutenção de um bom estado de
saúde durante o período, como a realização do pré-natal. Assim, as informações básicas
sobre o início da gravidez até o pós-parto são essenciais para a garantia dos padrões
mínimos assistenciais da gestante, como educar e tornar a mulher mais participante, o
que contribui para redução dos riscos de morbi-mortalidade materna (Santos,
Radovanovic, & Marcon, 2011).
No caso das tardias, adicionam-se aos posicionamentos anteriores questões
ligadas ao fato de ter um filho em idade avançada, a mulher ser julgada pela população
como avó; julgamento este injusto, pois prioriza a aparência da mulher ao invés da
idade cronológica propriamente dita (Veras, 2005). Ainda tem-se a questão do
preconceito em relação à gravidez nessa idade, pois significam necessariamente riscos
adversos para a mãe e o feto.
Pois alguns estudos têm ressaltado que a idade por si só não suscita
consequências negativas, pois um bom controle durante o pré-natal, bem como uma
assistência adequada durante o trabalho de parto indicam prognósticos materno e
perinatal similares aos das gestantes mais jovens. Portanto, há indícios que outros
fatores além dos biológicos precisam ser considerados ao discutir o fenômeno (Oliveira,
Santos, Pimentel & Maia, 2011; Parada & Tonete, 2009).
As palavras dificuldade (ocorrência apenas no grupo A) e trabalho, no sentido de
dar trabalho ou ser trabalhoso (citada somente no grupo B), foram contempladas
também na categoria implicações da gravidez. Devido à semelhança de conteúdo, são
descritas agrupadas. Os prováveis significados dessas palavras são direcionados a
dificuldades especialmente no aspecto financeiro, já trabalhoso tem ligação direta com o
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contexto de camadas populares, no qual mais um filho significa mais despesas e
aumento das dificuldades já existentes.
Ainda tem-se imbricado o conteúdo religioso representado pela palavra benção
referida na categoria anterior. Sobre o fato, Jeneral & Hoga (2004) e Parada & Tonete
(2009) argumentam que a gravidez causa insegurança em decorrência da dificuldade de
concretizar planos, por isso muitas gestantes recorrem à ajuda divina para diminuir a
sensação de incerteza quanto ao futuro, pois muitas vezes este é o único recurso que
dispõem para enfrentar a situação, sendo que a maioria das gestantes neste estudo (mais
de 58% em cada grupo) era católica.
A gravidez exige uma alternância de papéis que pode gerar uma faceta negativa
no que concerne à qualidade de vida, e as dificuldades durante o período, especialmente,
financeiras que incrementam tal aspecto. Um novo membro na família sugere aumento
nos gastos, principalmente em aspectos da qualidade de vida atrelados às finanças, pois
há uma redução na aquisição de bens de consumo, em favor das necessidades do filho
que está sendo gerado (Veras, 2005).
Dessa forma, a expressão ‘ser trabalhoso’ pode está ligada à situação financeira,
afinal é mais um membro para sustentar num contexto de inúmeras dificuldades
enfrentadas, e ao avaliar em conjunto os aspectos financeiros, de situação conjugal,
profissional e familiar que se apresentam de forma obscura e indefinida, estes podem
afetar a vivência da gravidez de forma negativa (Jeneral & Hoga, 2004). Somado a isso,
o fato de não ter sido planejada, diante da situação financeira difícil, existem as
possibilidades de intercorrências gestacionais (Parada & Tonete, 2009).
A palavra cuidado foi referida apenas no grupo das gestantes jovens, supõe-se
que em decorrência de algumas serem primigestas ou ter apenas um filho. Assim, a
palavra pode estar atrelada ao conjunto de cuidados que uma criança requer e
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geralmente são prestados pela mãe, como aos cuidados necessários à mulher durante a
gestação. De acordo com Gutierrez & Minayo (2010), em vários estudos, a figura da
mulher-mãe aparece como principal cuidadora é quase um consenso, no qual o cuidado
pela mulher é um fenômeno mundial, sendo esposas e filhas as mais frequentes
cuidadoras, logo cuidado é praticamente sinônimo de mulher.
De acordo com Folle & Geib (2004), o cuidado materno constitui um conjunto
de ações biopsicossocioambientais que possibilitam a criança desenvolver-se bem. Com
isso, na prática, é necessário oferecer a criança um ambiente que possibilite a mesma
sentir-se rodeada de afeição, bem como uma série de cuidados e providências que
precisam ser organizadas durante o dia, como sono tranquilo, alimentação, higiene e
outros. Além de reconhecer e saber interpretar os sinais emitidos pelo recém-nascido,
constitui um quesito fundamental para a sua saúde e bem-estar.
Esses cuidados são responsabilidades oferecidas pela mãe, entre os fatores que o
impulsionam são as preocupações maternas primárias, novas responsabilidades e
amadurecimento pessoal. É necessário atenção dos profissionais que prestam a
assistência pré-natal, pois o cuidado materno é um exercício difícil e pode acarretar
conflitos psíquicos, pois há momentos que pode representar o alcance da maturidade e
da procriação do filho, como também podem emergir sentimentos de insegurança,
despreparo, dependência, e especialmente, o conflito identitário (filha/mãe), no qual a
mulher pode ser julgar pouco apta como cuidadora do bebê (Folle & Geib, 2004).
Dessa forma, é necessária a atenção, pois se o contexto sociocultural estabelece
a mulher como cuidadora por excelência, por outro lado, as próprias mulheres se
autodefinem como cuidadoras, e a partir de então na posição de responsabilidade pelos
cuidados da família (Gutierrez & Minayo, 2010). Assim, a assistência dos profissionais
da saúde precisa contemplar esse e outros aspectos similares sem preconceitos,
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oferecendo escuta e diálogo, e incentivo à gestante para expressar seus sentimentos,
sejam ele bons ou ruins, não somente durante a gravidez, como após o parto, para que
possam exercer a maternidade de forma mais tranquila e sem culpas.
Os cuidados podem ser aqueles que a mulher precisa ter durante a gestação, um
deles é realização do pré-natal, porém existem outros ligados a aspectos culturais de
cada grávida, como a alimentação, a higiene, as práticas sexuais, embora exista a
tendência em observar que a preocupação maior é com o bebê, especialmente que ele
seja saudável, isso decorre da herança das políticas materno-infantil e do senso comum,
cujo foco era o útero gravídico (Duarte & Andrade, 2008). Assim a realização do prénatal é no intuito de contemplar as duas pessoas envolvidas nesse processo de cuidado –
a mãe e o bebê – cuja perspectiva tem por base a integralidade, prestando a assistência
necessária à mulher para que ela cuide-se e exerça o cuidado ao filho da maneira mais
adequada possível.
Sobre o assunto, Melo, Brito, Carvalho, Pessoa Júnior, & Barros (2011)
confirmam que o pré-natal não consiste apenas numa consulta ou solicitação de exames,
é algo além disso, pois o mesmo precisa contemplar o ato de acolher e reconhecer as
necessidades de saúde, cultura e estabelecimentos de vínculos entre pessoas assistidas e
equipe multiprofissional. Portanto, a assistência que almeja a promoção da saúde
feminina precisa ocorrer com a proposta de firmar vínculos oriundos da interação entre
quem cuida (profissional ou mãe) e quem é cuidado (mãe ou filho).
Destarte pressupõe-se que o pré-natal tem relação direta com a palavra cuidado
nas perspectivas expostas, pois a assistência educativa e o apoio dos profissionais após o
nascimento da criança contribuem para que as dúvidas e dificuldades sobre os cuidados
com o bebê e com a própria gestante sejam sanadas (Santos, Radovanovic, & Marcon,
2011). Então a perspectiva da integralidade e da humanização em saúde precisam ser
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postas em prática de maneira mais efetiva, no intuito de contribuir para uma boa
percepção da gestação e bom nível de bem-estar subjetivo.
Logo, estudos confirmam que o mais comum é as mulheres se dedicarem de
forma profunda aos filhos, e deixar em segundo plano seu próprio ser. Frequentemente
elas vivem de forma intensa a vida dos filhos e abdicam da sua própria vida, dessa
maneira as principais preocupações em relação aos seus filhos são relativas ao sustento
financeiro, à educação, à saúde e à felicidade, pois os primeiros anos de vida
transformam a rotina, sendo salutar que a mulher esteja preparada para assumir um novo
estilo de vida (Parada & Tonete, 2009). Desse modo, enfatiza-se ainda a contribuição de
Bowlby (1995) acerca dos cuidados parentais oferecidos a uma criança nos primeiros
anos de vida ter importância vital na saúde mental futura.
Assim, a perspectiva de cuidado como construto social tem ligação direta com a
formação do vínculo mãe-bebê indo além de uma perspectiva inata (Véras & TraversoYépez, 2010). No contexto das mulheres pesquisadas, supõe-se que o vínculo perpasse
pela perspectiva sociocultural, logo um bom vínculo é promotor dos cuidados
oferecidos ao bebê, que por sua vez têm implicações na sua saúde e no bem-estar social,
e podem constituir ainda fator de proteção para que a gravidez não seja de risco, isto é,
seja semelhante em termos biológicos e psicossociais à das adultas jovens. Na seção
seguinte apresenta-se algumas considerações conclusivas sobre a pesquisa realizada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos da pesquisa foram atingidos e devidamente respondidos com a
concretização desse estudo. Aparentemente o efeito da idade parece ainda não ter um
teor estigmatizado para essas gestantes tardias, em decorrência das variáveis
pesquisadas serem similares ao das gestantes jovens. Talvez o contexto social tenha
influenciado os resultados encontrados, no sentido de não diferenciar tais gestantes
durante o a realização do pré-natal ou mesmo na visão de gravidez que o serviço de
saúde repassa ao público. Como o fato da maioria ser multigesta também, pois caso a
maioria das gestantes tardias fossem primigestas os resultados fossem diferentes.
Assim, percebe-se o quanto é primordial considerar as orientações da
Organização Mundial de Saúde no tópico referente à relevância dos fatores
característicos do contexto sociocultural (valores, crenças, condições socioeconômicas)
serem considerados como eventos importantes em pesquisas que trabalhem com a
temática da saúde reprodutiva relativas à sexualidade (contracepção, concepção,
gravidez, parto e puerpério).
Na perspectiva institucional, observou-se a necessidade de rever a assistência
pré-natal oferecida, pois os pais pouco participam do processo, logo talvez estes se
encontrem poucos envolvidos na questão reprodutiva, embora exerçam o papel de
provedor financeiro devido à preponderância do arranjo familiar nuclear tradicional, ou
seja, dos papéis sociais cristalizados. Além de incrementar a assistência dada aos
aspectos emocionais, trabalhar também no intuito de desmistificar tabus e falsas crenças
acerca da gestação, haja vista que, muitas vezes, na unidade de saúde havia um
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profissional da psicologia disponível, mas a maioria das participantes desconhecia o
fato, seja por falta de informação ou por questões de aspectos organizacionais do
ambiente.
Como a gravidez tardia é um fenômeno que vem se tornando uma tendência
mundial, destaca-se a necessidade de estudos ligados à gestante e sua faixa etária aquém
de uma perspectiva negativa, à medida que se entende que a contextualização se origina
de um cenário histórico-cultural permeado de mudanças, especialmente, no papel social
da mulher e da escolha da mesma para a melhor época da sua vida para engravidar.
Com os resultados, foi possível perceber a presença de gestantes com esse perfil
em Natal-RN, e o quanto é essencial para a saúde pública o desenvolvimento de
políticas de assistência, promoção de saúde e capacitação profissional para atender a
esse público. Portanto, este estudo tem fundamental importância, visto que aborda uma
temática que apresenta um crescimento considerável no mundo – o aumento da idade
gestacional feminina.
Entretanto são necessários mais estudos com gestantes que visem avaliar a
qualidade de vida, pois os resultados deste estudo demonstram que, embora mulheres
com 35 anos ou mais sejam conhecidas pelos índices maiores de riscos pré, peri ou pósnatal adversos decorrentes da gravidez, as características sociodemográficas e os valores
do BES são similares aos de gestantes adultas jovens em condições semelhantes.
Tais informações são úteis para subsidiar a atenção à saúde no que tange a
políticas direcionadas ao público de gestantes tardias, no intuito de proporcionar uma
assistência à saúde que almeje desmitificar alguns preconceitos acerca da idade. Além
de incrementar a atenção básica e a capacitação dos profissionais que trabalham com
esse público, para auxiliá-los com conhecimentos e práticas sobre esse fenômeno, que
vem aumentando em decorrência de um contexto sociocultural, no qual a mulher tem
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um trabalho não somente doméstico, devido à necessidade de auxiliar na renda e no
custeio das despesas de casa.
As publicações que abordam gestantes com 35 anos ou mais têm se voltado para
aspectos de riscos (pré, peri ou pós-natal) adversos decorrentes dessa gestação, isto é, a
idade tem sido vista como um fator determinante para o desenvolvimento de uma
gestação de risco, mas os resultados desse estudo sugerem que outros aspectos
considerados como positivos também fazem parte do repertório.
Destaca-se também a necessidade de estudos que foquem a opinião da gestante,
no intuito de ratificar ou averiguar quais outros fatores podem estar influenciando sua
decisão de postergar a gestação. As contribuições desses estudos são primordiais para
expor não somente os aspectos biológicos, mas para confirmar que o contexto exerce
influência significativa na gravidez. E quiçá isso seja útil para rever os critérios de
definição do fenômeno, atualmente baseada apenas no fator biológico idade.
A semelhança das categorias temáticas possibilitou visualizar como os grupos de
gestantes pesquisadas apresentaram não somente percepções semelhantes sobre a
gravidez, mas também por que a maioria dos resultados dos testes inferenciais não
apresentou valores significativos (diferenças entre os grupos). Possíveis explicações
para o fato decorram da realização do pré-natal não ser aparentemente diferenciado em
decorrência da idade, bem como talvez a vivência da gravidez para gestantes tardias ou
jovens não fosse permeada por intercorrências exclusivas da idade.
O conteúdo das categorias demonstrou que, mesmo sendo grávidas oriundas de
um contexto de baixa renda – já que são assistidas pelo SUS –, a predominância das
percepções sobre a gravidez tiveram teor positivo. O contexto social das gestantes
pesquisadas pareceu exercer influência significativa na visão da gravidez, porém não
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foram enfatizadas as necessidades ou as dificuldades enfrentadas existentes, embora a
maioria não tenha planejado engravidar.
Os conteúdos das categorias também podem trazer reflexões no que concerne ao
vínculo entre mãe e bebê que, pelo teor positivo dos conteúdos, pode-se inferir que a
probabilidade é que este esteja sendo formado de forma saudável, já que as palavras da
categoria implicações da gravidez sinalizaram informações relacionadas ao futuro do
bebê. A partir desse raciocínio, o vínculo pode ser visto como promotor da saúde do
bebê e como fator de proteção para essas grávidas principalmente para não desenvolver
uma gestação de risco, definição obsoleta dada ainda pelos profissionais à gravidez
tardia.
Acerca das limitações deste estudo, ressalta-se a utilização do método de corte
transversal, logo as colocações feitas, não são inferências causais, especialmente no que
tange às influências do contexto social, pois caso fosse empregado um estudo com mais
de um encontro com a participante, seria possível averiguar informações mais precisas
dos fatores que exercem influência significativa, seja no Bem-estar Subjetivo, seja na
percepção da gestação tardia em condições de baixa renda.
Outra limitação da pesquisa é que os achados, inferências e generalizações
expostas dizem respeito apenas às grávidas que participaram desse estudo. Assim, a
sugestão de ampliar os grupos, especialmente de tardias, ou estudar grupos de contextos
socioeconômicos

diferentes

talvez

possibilitasse

que

alguns

dados

fossem

estatisticamente significativos. Outra possibilidade é contemplar outras variáveis e
instrumentos que permitissem conhecer a real influência que o contexto social exerce no
ciclo gravídico puerperal, ou realizar o estudo com gestantes primigestas.
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APÊNDICE A – Instrumento de Pesquisa
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes.
Departamento de Psicologia.
Programa de Pós-graduação em Psicologia

Questionário da Pesquisa:
“Gravidez Tardia: bem-estar subjetivo e percepção da gestação”

PARTE I
Nome (Iniciais)_______________________
Idade (anos)______________________
Naturalidade____________________
Local onde mora___________________
Escolaridade (em anos) _______________
Renda econômica (valor) ____________
Religião:
(1) Católica (2) Evangélica (3) Espírita (4) Outra (5) Não tem
Estado Civil (1) solteira
(2) casada;
(3) união consensual
(4) divorciada/separada
(5) Viúva
(6) Outro_________
Profissão_______________________________________________________________
Posição em relação ao emprego (1) Contratada (2) Terceirizada (3) Vínculo efetivo
(4) Outra_________________
(5) Não se aplica
Carga horária de trabalho/semana 1.( ) 20h
2. ( ) 30h
3.( ) 40h
4. ( ) 60h
5. ( ) Outra_____________6. ( ) Não se aplica
Tempo de experiência profissional no emprego atual (meses)_____________________
Número de pessoas que moram na casa _____ Quem são?_______________________

PARTE II
Período gestacional (semanas)_____________________________________________
Gravidezes anteriores ( ) Não ( ) Sim. Quantas?_____________________________
Número de Aborto ( ) espontâneo ( ) provocado
Uso de método anticoncepcional ( ) Não ( ) Sim. Qual (is) ______________________
Gravidez planejada ( ) Não ( ) Sim ( 1. Por ambos os pais; 2.Só pela mãe; 3. Só pelo pai )
Gravidez desejada ( ) Não ( ) Sim ( 1. Por ambos os pais ; 2. Só pela mãe; 3. Só pelo pai)
Aceitação da gravidez ( ) Não ( ) Sim ( 1. Por ambos os pais ; 2. Só pela mãe; 3. Só pelo pai)
Outras tentativas de engravidar? ( ) Não ( ) Sim ( 1. Uso de medicamentos; 2.
Fertilização artificial;
3. Outros Qual (is)?______________________________________
Alguma doença ( ) Não ( ) Sim ( 1. Mãe; 2. Outros filhos; 3. Filho atual). Qual (is)?_____
____________________________________________________________________________
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PARTE III

Cite três palavras que lhe lembra GRAVIDEZ na sua IDADE ATUAL.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Obs.:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________

Natal, ____ / ____ / ______,
Entrevistador(a):
__________________________________________________
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esclarecimentos

Este é um convite para você participar da pesquisa “Gravidez tardia: bem-estar subjetivo e
percepção da gestação”, que é coordenada pela Profa. Dra. Eulália Maria Chaves Maia. Sua
participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento,
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Essa
pesquisa visa descrever o bem-estar subjetivo e a percepção da gravidez em mulheres de Natal
(RN) que vivenciam a gravidez tardia, fenômeno cujos índices vêm aumentando de forma
considerável nos últimos anos.
Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos:
responderá a um questionário (com questões de marcar e de responder), envolvendo
questões sociodemográficas (Nome, Idade, Naturalidade, Local onde mora, Escolaridade,
Renda econômica, Religião, Profissão, Posição em relação ao emprego, Carga horária média de
trabalho/semana, Tempo de experiência profissional no emprego atual , Estado Civil); ;
informações sobre a gravidez (Estrutura Familiar, Número / Pessoas que residem na casa (local
onde a criança vai viver), Período gestacional (semanas), Gravidezes anteriores, Número de
Aborto , Uso de método anticoncepcional, Gravidez planejada, Gravidez desejada); 1 (uma)
afirmativa Cite três palavras que lhe lembra GRAVIDEZ na sua IDADE ATUAL.
Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos à população participante, já que os
instrumentos de coleta de dados corresponderão apenas a um questionário e a Escala de BemEstar Subjetivo haverá a manutenção do sigilo absoluto das informações coletadas e da
identidade de todos os participantes. Caso haja algum tipo de mobilização ou desgaste
emocional no decorrer da aplicação dos instrumentos, serão realizadas intervenções
psicológicas, imediatamente, pela própria pesquisadora integrante da pesquisa.
Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa, auxiliar a tornar evidente outros
aspectos da gravidez tardia, especialmente, no que concerne a aspectos psicológicos (bemestar subjetivo e percepção da gestação). Os dados serão guardados em local seguro e a
divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.

103

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido,
caso solicite e seja comprovado que decorreu de sua participação em qualquer fase desta
pesquisa. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente
desta pesquisa, você terá direito a indenização.
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta
pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Maria Aurelina Machado de
Oliveira, no endereço Rua das Orquídeas, Nº 782, apto 303, ou pelos telefones: (84) 9162-8784
ou (84) 9657-2370, ou ainda para a coordenadora da Pesquisa, Profa. Dra. Eulália Maria Chaves
Maia, no endereço: Laboratório de Psicologia, Setor Verde da UFRN, telefone (84) 3215 3592,
ramal 220. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de
Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: CP 1666, Natal/RN, CEP: 59078-970 ou pelo telefone
(84) 3215-3135. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br.

Consentimento Livre e Esclarecido
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Gravidez tardia:
bem-estar subjetivo e percepção da gestação”
Participante da pesquisa: ____________________________________________________

Pesquisadora responsável:___________________________________________________

Endereço profissional de Maria Aurelina Machado de Oliveira: Universidade Federal do Rio
Grande do Norte - Campus Universitário - Lagoa Nova - Natal/RN - 59078-970 - Telefone: 91628784.
Comitê de Ética e Pesquisa: Endereço: UFRN: Av. Senador Salgado Filho s/nº - Lagoa Nova, CP
1666, Natal/RN, CEP: 59078-970. Tel: (84) 3215-3135. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br
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ANEXOS
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ANEXO 1– Escala de Bem-Estar Subjetivo
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA – PPGPSI
Nome (Iniciais): _______________
Idade: __________

ESCALA DE BEM-ESTAR SUBJETIVO (EBES)
Subescala I
Gostaria de saber como você tem se sentido ultimamente. Esta escala consiste de algumas
palavras que descrevem diferentes sentimentos e emoções. Não há respostas certas ou
erradas. O importante é que você seja o mais sincero possível. Leia cada item e depois escreva
o número que expressa sua resposta no espaço ao lado da palavra, de acordo com a seguinte
escala.

1

2

3

4

5

Nem um Pouco

Um Pouco

Moderadamente

Bastante

Extremamente

Ultimamente tenho me sentido...
1) Aflito
2) Alarmado
3) Amável
4) Ativo
5) Angustiado
6) Agradável
7) Alegre
8) Apreensivo
9) Preocupado
10) Disposto
11) Contente
12) Irritado
13) Deprimido
14) Interessado
15) Entediado
16) Atento
17) Transtornado
18) Animado
19)
Determinado________
20) Chateado

21) Decidido
22) Seguro
23) Assustado
24) Dinâmico
25) Engajado
26) Produtivo
27) Impaciente
28) Receoso
29) Entusiasmado
30) Desanimado
31) Ansioso
32) Indeciso
33) Abatido
34) Amedrontado
35) Aborrecido
36) Agressivo
37) Estimulado
38) Incomodado
39) Bem
40) Nervoso
41) Empolgado

42) Vigoroso
43) Inspirado
44) Tenso
45) Triste
46) Agitado
47) Envergonhado
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Subescala II

Agora você encontrará algumas frases que podem identificar opiniões que você tem sobre a sua própria
vida. Por favor, para cada afirmação, marque com um X o número que expressa o mais fielmente possível
sua opinião sobre sua vida atual. Não existe resposta certa ou errada, o que importa é a sua sinceridade.

1

2

3

4

5

Discordo Plenamente

Discordo

Não Sei

Concordo

Concordo Plenamente

48. Estou satisfeito com minha vida .................................................................................... (1) (2) (3) (4) (5)
49. Tenho aproveitado as oportunidades da vida ............................................................... (1) (2) (3) (4) (5)
50. Avalio minha vida de forma positiva ............................................................................. (1) (2) (3) (4) (5)
51. Sob quase todos os aspectos da minha vida está longe do meu ideal de vida ............ ..(1)(2) (3) (4) (5)
52. Mudaria meu passado se eu pudesse ........................................................................... (1) (2) (3) (4) (5)
53. Tenho conseguido tudo o que esperava da vida .......................................................... (1) (2) (3) (4) (5)
54. A minha vida está de acordo com o que desejo para mim .......................................... (1) (2) (3) (4) (5)
55. Gosto da minha vida .................................................................................................... (1) (2) (3) (4) (5)
56. Minha vida está ruim .................................................................................................. (1) (2) (3) (4) (5)
57. Estou insatisfeito com a minha vida ............................................................................ (1) (2) (3) (4) (5)
58. Minha vida poderia estar melhor ............................................................................... (1) (2) (3) (4) (5)
59. Tenho mais momentos de tristeza do que de alegria na minha vida .......................... (1) (2) (3) (4) (5)
60. Minha vida é “sem graça” ............................................................................................ (1) (2) (3) (4) (5)
61. Minhas condições de vida são muito boas .................................................................. (1) (2) (3) (4) (5)
62. Considero-me uma pessoa feliz .................................................................................. (1) (2) (3) (4) (5)

108

ANEXO 2 - Parecer Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO 3 - Termo de Anuência da Secretaria Municipal de Saúde de Natal (RN)
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