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ÍCONES INTERATIVOS

Utilizado para sugerir leituras, bibliografias,
sites e textos para aprofundar os temas discutidos; explicar conceitos e informações.

Utilizado para auxiliar nos estudos; voltar em
unidades ou cadernos já estudados; indicar sites interessantes para pesquisa; realizar experiências.

Utilizado para defininir uma palavra ou expressão do texto.

Utilizado para indicar atividades que auxiliam
a compreensão e a avaliação da aprendizagem
dos conteúdos discutidos na unidade ou seções
do caderno; informar o que deve ser feito com
o resultado da atividade, como: enviar ao tutor,
postar no fórum de discussão, etc..
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PALAVRA DO PROFESSOR-AUTOR
Caro cursista,

Na disciplina “Saúde da mulher e do recém-nascido” vamos estudar sobre as
mudanças fisiológicas e psicossociais vivenciadas pela mulher e a assistência
recebida por ela e pelo bebê antes, durante e após o parto. Abordaremos as
políticas assistenciais que a mulher recebe no âmbito individual, coletivo e
social, assim como no âmbito político, cultural e econômico. Iremos compreender quais são as alterações e mudanças vividas pela mulher na puberdade
e senilidade.
Por meio deste caderno didático, discutiremos como acontece a assistência à
parturiente e ao bebê, assim como a humanização do parto.
Portanto, aproveite bem deste material, as aulas, as tutorias e os fóruns de
discussões que serão disponibilizados durante as aulas e se apodere da melhor
forma destes conhecimentos buscando sempre aprimorar o seu crescimento
pessoal e profissional.

A autora.
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Aula 1 - Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM).

Objetivo
Nesta aula iremos compreender quais são os objetivos do PAISM e quais são
as ações que ele prevê como imediatas para atenção à saúde da mulher.
Introdução
O ministério da saúde elaborou o documento “Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes” (PNAISM) por considerar a saúde da mulher uma prioridade. A elaboração do documento contou
com diversos setores da sociedade com o compromisso de implantar ações de
saúde para contribuir para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzir a morbimortalidade por causas que podem ser passíveis de prevenção e
evitadas. O documento engloba “a integralidade e a promoção da saúde como
princípios norteadores e busca consolidar os avanços no campo dos direitos
sexuais e reprodutivos, (...) na melhoria da atenção obstétrica” e ainda enfatiza os cuidados “no planejamento familiar, na atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e sexual”. (BRASIL, 2004, p. 5).

BOX 1

Este documento incorpora, num enfoque de gênero, a integralidade e a promoção da saúde como princípios norteadores e busca consolidar os avanços
no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da
atenção obstétrica, no planejamento familiar, na atenção ao abortamento in-
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seguro e no combate à violência doméstica e sexual. Agrega, também, a prevenção e o tratamento de mulheres vivendo com HIV/AIDS e as portadoras
de doenças crônicas não transmissíveis e de câncer ginecológico. Além disso,
amplia as ações para grupos historicamente alijados das políticas públicas,
nas suas especificidades e necessidades.
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política nacional de atenção integral à saúde da mulher (PAISM): princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. p.05.

Figura 1: Capa do documento “Política Nacional de Atenção Integra à Saúde da mulher”.
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política nacional de atenção integral à saúde da mulher (PAISM): princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. P. 01.
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Em relação às mulheres, é preciso considerar uma série de fatores em que as
mesmas são expostas e que são agravados pela discriminação no trabalho,
pela sobrecarga e responsabilidades que a mulher assume com o trabalho doméstico. As mulheres vivem mais do que os homens, porém adoecem mais
frequentemente. “A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas
de morte está mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade
do que com fatores biológicos”. (BRASIL, 2004, p. 9).

Figura 2: Saúde da mulher
Fonte: Saúde da mulher. http://saudedamulherufal.wordpress.com/2012/05/31/cancer-de
-mama-fique-por-dentro/ acesso em 15/11/2014.

1.1 Objetivos do PAISM
Os objetivos do PAISM são:

BOX 2

Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras,
mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso
aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da
saúde em todo território brasileiro;
Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil,
especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos
grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie;
Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde.
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política nacional de atenção integral à saúde da mulher (PAISM): princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. p.67.
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As diferenças em relação à mortalidade entre homens e mulheres se dão principalmente no fato em que os homens são mais afetados pela violência e as
mulheres são mais afetadas pela violência doméstica e sexual. A precariedade
na assistência pré-natal para as mulheres grávidas também é um fator preocupante, mesmo com o aumento de consultas antes do parto. A qualidade dos
atendimentos ainda não se mostra eficaz em todas as regiões do país. Questões como intensa medicalização após o parto e intervenções desnecessárias
seguidas da prática abusiva de cesariana, afastamento da gestante de seus
familiares, falta de privacidade e desrespeito à autonomia da gestante são
práticas ainda comuns na vida de muitas mulheres. (BRASIL, 2004).

BOX 3

A mortalidade materna é um bom indicador para avaliar as condições de saúde
de uma população. A partir de análises das condições em que e como morrem
as mulheres, pode-se avaliar o grau de desenvolvimento de uma determinada
sociedade. Razões de Mortalidade Materna (RMM) elevadas são indicativas
de precárias condições socioeconômicas, baixo grau de informação e escolaridade, dinâmicas familiares em que a violência está presente e, sobretudo,
dificuldades de acesso a serviços de saúde de boa qualidade.
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política nacional de atenção integral à saúde da mulher (PAISM): princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. p.26.

A assistência ao parto no Brasil se dá de forma diferente em diferentes partes
do país. “A maioria dos partos é realizada em ambiente hospitalar, mas, em
muitas regiões do País, especialmente nas zonas rurais, ribeirinhas e lugares
mais distantes, a única opção que existe para a mulher é o parto domiciliar
assistido por parteiras tradicionais”. Muitas mulheres podem optar pelo parto
domiciliar, o que é diferente de não ter as condições necessárias de assistência. Muitas parteiras não receberam nenhuma capacitação e muitas não
possuem materiais básicos para assistência ao parto, ganham muito pouco ou
quase nada pelo seu trabalho. (BRASIL, 2004).
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Figura 3: Mortalidade materna.
Fonte: http://www.danielnoblog.com.br/index.php?post=428
Fonte: Daniel Blog http://www.danielnoblog.com.br/index.php?post=428 acesso em 16/11/2014.

Outra situação que assola as mulheres e que configura uma das causas de morte materna é o aborto realizado em condições inseguras o que também causa
a discriminação e violência contra as mulheres quando estas são atendidas
nos serviços de saúde. Muitas vezes, esta violência ocorre como retardo no
atendimento, na falta de interesse da equipe em escutar e orientar as mulheres,
ou mesmo por palavras e atitudes condenatórias e preconceituosas da equipe.
Devido ao fato do aborto ser ilegal no Brasil afeta as estatísticas que poderiam
subsidiar as implantações de políticas públicas na temática. (BRASIL, 2004).
O PAISM aborda diversas temáticas com o foco na atenção à saúde da mulher
e iremos falar sobre essas temáticas resumidamente e entender o que o documento defende e busca garantir como direitos da mulher.
Devido à precariedade da assistência em anticoncepção o documento prevê
uma série de ações em relação à assistência e uma melhoria quanto aos diversos métodos anticonceptivos que são poucos usados até mesmo por falta de
informações. O documento prevê também uma atenção especial para as adolescentes que cada vez mais, tem iniciado a puberdade e a vida sexual mais
cedo, o que muitas vezes acarreta em gravidez indesejada. Ações importantes
também são previstas em relação à DST/HIV/AIDS (Doenças Sexualmente Transmissíveis) tendo em vista ao seu grande contingente de contagio na
população feminina. Muitos casos de contágio ocorrem e devido ao fato das
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mulheres não procurarem ajuda médica tornam-se ‘alvo’ para outras doenças
além das DSTs. (BRASIL, 2004).
O atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e sexual tem crescido no Brasil e o documento prevê um aumento deste tipo de atendimento.
A discriminação das mulheres fica evidente diante do crescente número de
casos de violência sexual contra mulheres. O programa incentiva a procura
dos serviços de saúde por parte das mulheres vítimas de violência sexual até
72 h após o fato ocorrido para que seja possível a profilaxia das DST/HIV/
AIDS e da gravidez pós-estupro conforme a necessidade e escolha da mulher.
(BRASIL, 2004).
A saúde de mulheres adolescentes é outro fator de grande importância para
o programa. “A adolescência é marcada por um rápido crescimento e desenvolvimento do corpo, da mente e das relações sociais. O crescimento físico é acompanhado de perto pela maturação sexual”. (BRASIL, 2004, p.
40). Ações educativas e de “redução da vulnerabilidade das adolescentes aos
agravos à saúde sexual e reprodutiva” (BRASIL, 2004, p. 40) são metas do
PAISM. Caberá aos serviços de saúde oferecer assistência e ações educativas
adequadas que “abordem a sexualidade com informações claras e científicas,
introduzindo gênero, classe social e as diferenças culturais de iniciação da
vida sexual e reprodutiva, de modo que a informação aporte maiores conhecimentos e seja mais resolutiva, oferecendo uma integração das ações com
outros setores em que as adolescentes se sintam apoiadas em suas decisões de
autocuidado”. (BRASIL, 2004, p. 40).

Figura 4: Gravidez na adolescência.
Fonte: Todateen http://todateen.uol.com.br/souassimtt/gravidez-na-adolescencia/ acesso em 16/11/2014.
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BOX 4

O Ministério da Saúde vem desenvolvendo, por meio da Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem, em iniciativas integradas com a Área Técnica
de Saúde da Mulher e intersetorialmente, ações para que a atenção à mulher
adolescente ocorra segundo os parâmetros dos direitos sexuais e reprodutivos
e da co-responsabilidade masculina na reprodução e na contracepção, como
no planejamento familiar.
É necessário que as estratégias de atenção à gravidez na adolescência
contemplem, dentre outros, a heterogeneidade de adolescentes nos nichos
culturais, sociais e familiares, privilegiando os grupos de maior vulnerabilidade e a atenção integral à saúde sexual e reprodutiva, apoiando essas famílias iniciantes com ações multisetoriais para o acesso igualitário a bens e
serviços que promovam a qualidade de vida.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.
Política nacional de atenção integral à saúde da mulher (PAISM): princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da
Saúde, 2004.

O documento prevê ações de saúde da mulher no climatério/menopausa, que é
uma fase de mudanças, transformações e adaptações na vida da mulher, assim
como ocorre na adolescência. É uma fase que, além de mudanças e transformações físicas podem ocorrer mudanças estruturais e relacionais na vida da
mulher como aposentadoria, divórcio, viuvez, saída dos filhos de casa (“ninho vazio”), entre outras mudanças. É um momento em que os serviços de
saúde precisam apoiar e acompanhar as mulheres partindo do princípio
que climatério/menopausa não é doença. “A quantidade e a intensidade
dos sintomas estão, também, relacionados com a qualidade da vida pessoal,
afetiva, profissional e com a existência ou não de projetos e sonhos para o
futuro”(BRASIL, 2004, p. 43).
O PAISM busca contextualizar as questões de saúde mental e gênero tendo
em vista que os fatores em que a discriminação afeta as mulheres são muitos.
Tal enfoque na saúde mental é feito a partir de uma contextualização dos aspectos da vida cotidiana das mulheres, na busca do conhecer a estrutura social
que as mulheres podem contar ou não para resolverem suas questões do dia
a dia, e busca também, reconhecer que a sobrecarga das responsabilidades
assumidas pelas mulheres possui um ônus muito grande em suas vidas. As
internações psiquiátricas de mulheres acontecem por variadas problemáticas,
por sofrimentos causados pelos transtornos psiquiátricos de humor (afetivos),
por uso de álcool, por uso de substâncias psicoativas, entre outros. Tornase importante aos profissionais da saúde a compreensão de que a busca por
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parte das mulheres aos serviços de saúde mental “é, em parte, determinada
por questões de gênero, somadas às condições socioeconômicas e culturais”.
(BRASIL, 2004, p. 46).
A prevenção de doenças crônico-degenerativas e câncer ginecológico é um
desafio enfrentado pelos serviços de saúde e que não depende apenas da implantação de oferta de exames. “É preciso mobilizar as mulheres mais vulneráveis a comparecem aos postos de saúde e implementar os sistemas de
referência para o que for necessário encaminhar”. (BRASIL, 2004, p. 48).
Doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus, câncer do colo do útero, câncer de mama, são doenças que podem ser prevenidas com medidas de
fácil execução e de baixo custo. A prevenção, o diagnóstico precoce do câncer
ginecológico, e o tratamento, “requerem a implantação articulada de medidas
como sensibilização e mobilização da população feminina; investimento tecnológico e em recursos humanos, organização da rede, disponibilidade dos
tratamentos e melhoria dos sistemas de informação”. (BRASIL, 2004, p. 48).
Os profissionais da saúde devem ser capacitados para atender necessidades
de saúde das mulheres lésbicas, dentre outras necessidades, “ao atendimento
na área da ginecologia, em que os profissionais partem do pressuposto de que
a vida sexual ativa das mulheres é sempre de caráter heterossexual”. (BRASIL, 2004, p. 49). Questões que precisam ser priorizadas são o câncer de colo
do útero, câncer de mama e também, questões como a “a violência intrafamiliar contra adolescentes lésbicas, quando são expulsas do lar ou são vítimas
de violência sexual por parte dos familiares ou outras formas de violência”.
(BRASIL, 2004, p. 49). Os serviços de saúde precisam oferecer “acesso à
inseminação assistida na rede do SUS, que deve incluir na clientela-alvo as
mulheres lésbicas que desejam exercer o direito à maternidade voluntária”.
(BRASIL, 2004, p. 49).
O PAISM entende que o recorte racial/étnico é fundamental para o planejamento e execução de ações e para a compreensão dos indicadores da qualidade de vida de grupos populacionais. Entende que a “ausência da variável
cor na maioria dos sistemas de informação da área de Saúde tem dificultado
uma análise mais consistente sobre a saúde das mulheres negras no Brasil”
(BRASIL, 2004, p. 49).

BOX 5

No entanto, os dados socioeconômicos referentes à população negra por si
só já são indicadores de seu estado de saúde. A grande maioria de mulheres
negras encontra-se abaixo da linha de pobreza e a taxa de analfabetismo é
Saúde da Mulher e do Recém-Nascido
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o dobro, quando comparada a das mulheres brancas. Por essas razões, elas
possuem menor acesso aos serviços de saúde de boa qualidade, resultando
que as mulheres negras têm maior risco de contrair e morrer de determinadas
doenças do que as mulheres brancas.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.
Política nacional de atenção integral à saúde da mulher (PAISM): princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da
Saúde, 2004, p. 49 e 50 .

O documento também prevê ações em relação à saúde das mulheres indígenas. Ações como assistência ao pré-natal, prevenção de câncer do colo do
útero, prevenção de DST/HIV/AIDS, etc. É preciso desenvolver políticas de
saúde para acompanhar essas mulheres dentro de seu contexto cultural de
forma integral envolvendo as comunidades indígenas. (BRASIL, 2004).

Figura 5: Mulher indígena.
Fonte: Família em foco. Disponível em http://afamiliaemfoco.blogspot.com.br/2010/06/quebrando-o-silencio.html
acesso em 16/11/2014.

As grandes dificuldades enfrentadas pelas mulheres residentes e trabalhadoras na área rural se dão diante da dificuldade do acesso às informações e ações
de saúde, “às desigualdades das relações de gênero e de trabalho, às grandes
distâncias entre a residência e o trabalho e os serviços de saúde” (BRASIL,
2004, p. 55) e ainda “à maior precariedade dos serviços locais e a pouca
sensibilização e organização da rede de saúde para lidar com a especificidade dos agravos decorrentes do trabalho no campo” (BRASIL, 2004, p. 55).
Dificuldades como a mulher não ter acesso à terra, à renda, ao crédito e às
tecnologias. A maioria das mulheres não realiza o pré-natal e a maioria dos
partos acontece em domicílio (BRASIL, 2004).
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A mulher em situação de prisão está exposta a diferentes fatores de risco à
saúde, como: DST/AIDS, tuberculose, pneumonias, dermatoses, transtornos
mentais, hepatites, traumas, diarreias infecciosas, além de outros problemas
prevalentes na população adulta brasileira, tais como hipertensão arterial e
diabetes mellitus e o PAISM prevê várias ações para a seguridade de muitos
direitos na área da saúde das mulheres. (BRASIL, 2004, p. 55).
As diretrizes da Política Nacional de Assistência à Saúde da Mulher presumem que o Sistema Único de Saúde (SUS) deve estar preparado para oferecer
atenção integral à saúde da mulher com o objetivo de promover a saúde e as
necessidades das mulheres, oferecer o controle de patologias mais recorrentes
e oferecer a garantia ao direito à saúde. O PAISM deve atingir as mulheres em
todos os ciclos de vida e em todas as faixas etárias. Deve elaborar, executar e
avaliar as políticas de saúde da mulher que deverão “nortear-se pela perspectiva de gênero, de raça e de etnia, e pela ampliação do enfoque, rompendo-se
as fronteiras da saúde sexual e da saúde reprodutiva, para alcançar todos os
aspectos da saúde da mulher”.(BRASIL, 2004, p. 63).

BOX 6

O SUS deverá garantir o acesso das mulheres a todos os níveis de atenção à
saúde, no contexto da descentralização, hierarquização e integração das ações
e serviços. Sendo responsabilidade dos três níveis gestores, de acordo com as
competências de cada um, garantir as condições para a execução da Política
de Atenção à Saúde da Mulher.
A atenção integral à saúde da mulher compreende o atendimento à mulher a
partir de uma percepção ampliada de seu contexto de vida, do momento em
que apresenta determinada demanda, assim como de sua singularidade e de
suas condições enquanto sujeito capaz e responsável por suas escolhas.
A atenção integral à saúde da mulher implica, para os prestadores de serviço, no estabelecimento de relações com pessoas singulares, seja por razões
econômicas, culturais, religiosas, raciais, de diferentes orientações sexuais,
etc. O atendimento deverá nortear-se pelo respeito a todas as diferenças, sem
discriminação de qualquer espécie e sem imposição de valores e crenças pessoais. Esse enfoque deverá ser incorporado aos processos de sensibilização e
capacitação para humanização das práticas em saúde.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.
Política nacional de atenção integral à saúde da mulher (PAISM): princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da
Saúde, 2004, p. 64.
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Ações com o objetivo de melhoria das condições de vida e saúde das mulheres deverão ser executadas de forma articulada com setores governamentais e
não governamentais; condição básica para a configuração de redes integradas
de atenção à saúde e para a obtenção dos resultados esperados (BRASIL,
2004, p. 63).

BOX 7

Tendo como objetivo a efetiva implantação de políticas de saúde femininas,
assegurando a igualdade de direitos em saúde e requerendo a afirmação das
diferenças, o Programa de Assistência à Saúde da Mulher (PAISM) se encaminhou, em 2004, para a criação da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da Mulher (PNAISM) que se fundamento nos princípios doutrinários
do SUS (integralidade, universalidade e equidade da assistência em saúde) e
na inclusão da discussão de gênero. A partir destes princípios e das demandas
identificadas, a PNAISM busca efetivar ações de promoção, prevenção e tratamento da saúde com ênfase no campo dos direitos sexuais e reprodutivos,
no combate à violência doméstica e sexual, “na prevenção e o tratamento de
mulheres vivendo com HIV/AIDS e de portadoras de doenças crônicas transmissíveis”. (Brasil, 2004, p. 05).
Fonte: Principais tópicos da política nacional de atenção integral à saúde da mulher. Disponível em www.concurseirodasaude.com.br. Acesso em 30/12/2014.

Para ter acesso ao documento completo visite o endereço:
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2012/08/
MS2009_politica_nacional_mulher_principios_diretrizes.pdf
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Resumo
Nesta aula você aprendeu que:
Os objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher
(PNAISM) e que tal política tem como objetivos contribuir para a garantia
dos direitos humanos das mulheres e reduzir a morbimortalidade por causas
que podem são passiveis de prevenção e evitadas;
O PNAISM tem o foco na saúde da mulher e nos diferentes problemas que
assolam a vida da mesma em suas diferentes fases da vida: infância, adolescência, vida adulta e idosa;
As diretrizes da Política Nacional de Assistência à Saúde da Mulher presumem que o Sistema Único de Saúde (SUS) deve estar preparado para oferecer
atenção integral à saúde da mulher com o objetivo de promover a saúde e as
necessidades das mulheres, oferecer o controle de patologias mais recorrentes
e oferecer a garantia ao direito à saúde.

1. Quais são os objetivos do PNAISM?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Faça uma lista das principais formas de ação do PNAISM em relação à
saúde da mulher e comente quais as vantagens desta política.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Qual a importância do PNAISM considerar o contexto em que a mulher
vive?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 2 - Atenção à mulher em diversos âmbitos sociais

Objetivo
Compreender como acontece a atenção à mulher em diversos âmbitos de suas
vivências.
Introdução
A atenção às mulheres deve acontecer de forma efetiva e de qualidade nos
mais diversos âmbitos de vivências das mulheres. Elas precisam acontecer no
âmbito individual, coletivo, no contexto social, político, cultural e econômico.

BOX 8

Mulheres e homens compartilham o mesmo direito de usufruir ao mais alto
padrão possível de saúde física e mental. No entanto, as mulheres estão em
desvantagem devido a fatores sociais, culturais, políticos e econômicos que
influenciam diretamente a saúde e impedem o acesso a informações e cuidados de saúde. As estratégias para melhorar a saúde das mulheres devem levar
em conta que os determinantes não manifestos da saúde, particularmente as
iniquidades de gênero, e devem tratar dos obstáculos socioeconômicos e culturais que impedem as mulheres de protegerem e melhorarem a sua saúde.
Estas estratégias devem ser colocadas em um contexto mais amplo de atenção primária em saúde revitalizada, que lida com necessidades prioritárias e
determinantes latentes da saúde. A atenção primária pode fazer a diferença
através de uma ação política para fortalecer lideranças, construir serviços de
saúde que dão respostas às necessidades existentes, alcançar a cobertura universal e alavancar a mudança nas políticas públicas.
Fonte: OMS (Organização Mundial de Saúde). Mulheres e saúde: evidências de hoje, agenda de amanhã (Women
and health: today’s evidence tomorrow’s agenda), 2009, p. 73. Disponível em http://www.who.int/ageing/mulheres_saude.pdf acesso 06/01/2014.

Com os avanços tecnológicos e a melhoria em muitos setores da saúde, há
também a necessidade de direcionar a atenção também para os outros desa-
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fios que assolam a saúde das mulheres. É preciso trabalhar na equidade de
gênero e no empoderamento das mulheres. “A situação se torna mais complexa pela maneira com que a saúde das mulheres é tratada tanto dentro como
entre as organizações, com múltiplas iniciativas competindo para atenção e
recursos” (OMS, 2009, p. 74) o que torna as respostas às necessidades das
mulheres com uma tendência a serem fragmentadas e limitadas. É preciso
uma abordagem coerente e unificada. (OMS, 2009).

Figura 6: Saúde da mulher e mortalidade materna.
Fonte: Saúde da mulher e mortalidade materna. Disponível em http://www.paulicasantos.com.br/Publicacao-Saudeda-Mulher acesso 08/01/2015.

O oferecimento de políticas que atendam as mulheres em seus diferentes âmbitos precisa integrar o entendimento de ‘gênero’ para que se reconheça que
apenas abordagens técnicas não são suficientes para atender a mulher nas
suas especificidades, é preciso ter uma compreensão melhor para lidar com a
discriminação de gênero, preconceitos e iniquidades. “A integração de gênero
na saúde, objetiva promover a igualdade entre mulheres e homens ao longo da
vida e alcançar a equidade em saúde”. (OMS, 2009, p. 74).
Para uma compreensão sobre o que as mulheres necessitam é preciso valorizar a questão de que “o princípio central da atenção primária em saúde
é ‘as pessoas em primeiro lugar’”. (OMS, 2009, p. 75). A atenção à saúde
das mulheres envolve “eliminar preconceitos e discriminações de gênero nos
serviços de saúde, bem como assegurar que as mulheres não sejam excluídas
dos serviços” (OMS, 2009, p. 75). Como exemplo desta situação percebeSaúde da Mulher e do Recém-Nascido
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mos a discriminação quando uma mulher que praticou aborto (o fato também
ocorre com mulheres que sofrem aborto natural) e chega ao serviço de saúde,
os profissionais “abominam” essas mulheres e as julgam, não oferecendo um
serviço de qualidade na sua necessidade. Muitas vezes, também, o foco das
medidas de contracepção é priorizado às mulheres casadas e por discriminação excluem jovens de uma atenção a qual todas as mulheres têm direito.
(OMS, 2009)
Outro fator muito importante na atenção às mulheres é a participação das
mesmas em todos os níveis de saúde, principalmente nas tomadas de decisões e na elaboração das políticas públicas. “A chave da reforma na atenção
primária é o acesso equitativo à atenção em saúde por meio da provisão de
cobertura universal, isto é, acesso à atenção integral em saúde, com proteção
social”. (OMS, 2009, p. 77).

BOX 9

Assegurar a cobertura universal não significa apenas aumentar o fornecimento de serviços. Os obstáculos financeiros à sua utilização devem ser eliminados. A cobertura universal tem um significado particular para as mulheres.
Elas enfrentam gastos em saúde mais altos que os dos homens porque utilizam mais os serviços de atenção em saúde e são também mais propensas que
suas contrapartes masculinas a serem pobres, desempregadas, empregadas
em tempo parcial ou a trabalharem no setor informal que não oferece benefícios em saúde. As intervenções para ampliação da cobertura da atenção em
saúde devem levar em conta o conteúdo dos pacotes de benefícios, assegurando que estes incluam um conjunto maior de serviços para meninas e mulheres
de todas as idades.
Fonte: OMS (Organização Mundial de Saúde). Mulheres e saúde: evidências de hoje, agenda de amanhã (Women
and health: today’s evidence tomorrow’s agenda), 2009, p. 78. Disponível em http://www.who.int/ageing/mulheres_saude.pdf acesso 06/01/2014.

“As políticas e práticas de saúde pública devem levar em conta o contexto social de saúde para mulheres e homens, e devem trabalhar em prol da
remoção das desigualdades baseadas no gênero”, (OMS, 2009, p 78) principalmente em relação ao acesso e ao alcance de resultados positivos na
saúde. “As mulheres serão capazes de alcançar seu potencial pleno de saúde
somente se a política pública for transformada no sentido de empoderá-las”
(OMS, 2009, p 78).
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Questões de ordem financeira agravam o alcance de uma cobertura universal
de atenção em saúde. “Os países com rápida desaceleração do crescimento,
especialmente aqueles já sobrecarregados pelos altos níveis de pobreza, encontrarão mais dificuldades na oferta da atenção em saúde para aqueles que
precisam”. (OMS, 2009, p. 79). O empoderamento econômico das mulheres
é um importante componente para uma resposta positiva dos serviços de saúde. Diante da compreensão do que uma crise econômica causa à saúde das
mulheres o Banco Mundial pediu que os países “procurassem alocar dinheiro
nas mãos das mulheres de residências pobres em razão dos grandes benefícios
dessas medidas para mitigar dificuldades atuais e futuras”. (OMS, 2009, p.
79). São sugeridos programas de microfinanciamento, microcrédito em que
as mulheres podem obter empréstimos a juros baixos para usar em geração
de rendas ou pagar serviços. Favorecendo as mulheres no quesito financeiro
e autônomo para que as mesmas busquem, através de uma ajuda financeira,
melhorar a qualidade de vida e independência financeira.
Os contextos em que tais medidas são tomadas, “seus possíveis riscos e seu
potencial para replicação e sustentabilidade merece mais atenção, assim como
as maneiras pelas quais os esquemas afetam a saúde”, principalmente em relação “à saúde das mulheres pobres em períodos de recessão econômica”.
(OMS, 2009, p. 79).

BOX 10

Melhorias no planejamento e na implementação de políticas para a saúde
das mulheres e no monitoramento dos resultados dependem de investimentos
em sistemas de informação estratégicos para a coleta e a utilização de dados
desagregados por sexo e idade, e do rastreamento do progresso realizado na
consecução das metas globais e outros indicadores relevantes para a saúde e a
sobrevivência das mulheres. Atualmente, dados confiáveis sobre os aspectos
críticos da saúde das mulheres não estão disponíveis por causa da precariedade dos sistemas de registro estatístico e das informações sobre saúde nos países. Por exemplo, a mortalidade materna, um indicador de peso para a saúde
das mulheres e da situação dos sistemas de saúde, é medida precariamente na
maioria dos lugares de baixa renda. Para resolver esse déficit e gerar dados
mais confiáveis e pontuais sobre os padrões de mortalidade entre homens e
mulheres, é necessário mais apoio para construir sistemas de registro que
identifiquem e consolidem os nascimentos, óbitos e suas causas. Embora não
enfocando as necessidades das mulheres em si, isso estabelecerá uma base
para o monitoramento mais preciso da saúde das mulheres ao longo da vida.
Mulheres são “mais do que mães”, portanto quem elabora as políticas têm a
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responsabilidade de lidar com outras questões sérias que afetam a saúde das
mulheres.
Fonte: OMS (Organização Mundial de Saúde). Mulheres e saúde: evidências de hoje, agenda de amanhã (Women
and health: today’s evidence tomorrow’s agenda), 2009, p. 81. Disponível em http://www.who.int/ageing/mulheres_saude.pdf acesso 06/01/2014.

Portanto, é preciso mais investimentos concretos em pesquisa sobre questões
relacionadas às mulheres. É preciso dar prioridade em busca de dados que
sejam mais concretos para que se possa orientar e monitorar as ações. As mulheres precisam ser vistas não como objeto de estudo, “mas devem estar engajadas na pesquisa como participantes ativas” (OMS, 2009, p. 81). As mulheres
continuam sendo negligenciadas em muitos estudos de observação e os dados
da realidade acabam sendo distorcidos da realidade do que a mulher vive e
necessita e esta situação precisa ser mudada. “É essencial para a construção de
uma agenda de pesquisa mais relevante, trazendo uma nova compreensão para
a interpretação dos resultados de pesquisas e facilitando mudanças importantes nas políticas” (OMS, 2009, p. 81) que atendam as mulheres de forma diretiva, no âmbito tanto individual como coletivo e que os resultados desta atenção
possam melhorar significativamente a vida das mulheres (OMS, 2009).
RESUMO
Nesta aula você aprendeu que:
•

A atenção às mulheres deve acontecer de forma efetiva e de qualidade nos
mais diversos âmbitos de vivências das mulheres;

•

Mulheres e homens têm os mesmos direitos para usufruir da saúde, porem, as mulheres são negligenciadas;

•

Que o empoderamento e valorização da autonomia e independência financeira das mulheres têm ligação direta com a qualidade de vida e saúde
das mesmas;

•

Que é preciso ter uma compreensão melhor para lidar com a discriminação de gênero, preconceitos e iniquidades;

•

A atenção à saúde das mulheres envolve “eliminar preconceitos e discriminações de gênero nos serviços de saúde, bem como assegurar que as
mulheres não sejam excluídas dos serviços” (OMS, 2009, p. 75);

•

A participação das mulheres em todos os níveis de atenção é muito importante;
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•

“As intervenções para ampliação da cobertura da atenção em saúde devem levar em conta o conteúdo dos pacotes de benefícios, assegurando
que estes incluam um conjunto maior de serviços para meninas e mulheres de todas as idades” (OMS, 2009, p. 78);

•

É preciso mais investimentos concretos em pesquisa sobre questões relacionadas às mulheres. É preciso dar prioridade em busca de dados que
sejam mais concretos para que se possa orientar e monitorar as ações.

1. O que a atenção à saúde das mulheres envolve?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Melhorias no planejamento e na implementação de políticas para a saúde
das mulheres e no monitoramento dos resultados dependem de que?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 3 - Programas municipais, estaduais e nacionais de saúde

Objetivo
Compreender os programas voltados para as mulheres em diversas áreas de
assistência.
Introdução
As mulheres são as principais usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS)
devido ao fato das mulheres constituírem a maioria da população brasileira.
Devido ao fato do número de mulheres e, principalmente, devido às desigualdades entre homens e mulheres tal fato tem ligação direta com a qualidade de
vida e condições de saúde das mulheres o que leva a saúde pública a pensar
a saúde da mulher de forma diferenciada e cautelosa. Muitos programas são
desenvolvidos e implantados nos níveis municipal, estadual e federal para
garantir uma atenção integral à saúde da mulher. Entre os programas disponibilizados à mulher temos: ações de planejamento familiar, prevenção do HIV/
AIDS e das outras doenças sexualmente transmissíveis (DST), entre outros
(BRASIL, 2005). Falaremos agora de alguns dos programas.
Já falamos sobre o Programa Nacional de Assistência Integral à Saúde da
Mulher (PNAISM), um importante programa que se constituiu como um marco histórico das políticas de assistência para a saúde da mulher em 1984. O
programa é “centrado na integralidade e na equidade das ações, propondo
abordagem global da saúde da mulher em todas as fases do seu ciclo vital, e
não apenas no ciclo gravídico puerperal”. (BRASIL, 2005, p. 10).
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher é bastante abrangente quanto aos seus objetivos e busca alcançar os diversos problemas que
assolam a saúde da mulher. São objetivos específicos e estratégias:
•

Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as portadoras da infecção pelo HIV e outras DST;

•

Estimular a implantação e implementação da assistência em planejamento
familiar, para homens e mulheres, adultos e adolescentes, no âmbito da
atenção integral à saúde;

•

Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento em condições inseguras, para mulheres e adolescentes;
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•

Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência
doméstica e sexual;

•

Promover, conjuntamente com o PN-DST/AIDS, a prevenção e o controle
das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/AIDS na
população feminina;

•

Reduzir a morbimortalidade por câncer na população feminina;

•

Implantar um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sob o enfoque de gênero;

•

Implantar e implementar a atenção à saúde da mulher no climatério;

•

Promover a atenção à saúde da mulher na terceira idade;

•

Promover a atenção à saúde da mulher negra;

•

Promover a atenção à saúde das trabalhadoras do campo e da cidade;

•

Promover a atenção à saúde da mulher indígena;

•

Promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão, incluindo
a promoção das ações de prevenção e controle de doenças sexualmente
transmissíveis e da infecção pelo HIV/AIDS nessa população;

•

Fortalecer a participação e o controle social na definição e implementação
das políticas de atenção integral à saúde das mulheres (BRASIL, 2004).

3.1 Política do planejamento familiar
O planejamento familiar é previsto na Constituição Federal (1988) no Título
VII da Ordem Social, no capítulo VII, art. 226, § 7º, o texto diz:

BOX 11

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
Fonte: BRASIL. Constituição Federal. Brasília-DF, 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm acesso em 29/12/2014.
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Figura 7: Planejamento familiar.
Fonte: planejamento familiar: ser pai e mãe com responsabilidade. Disponível em http://www.revistaamigosdanatureza.com.br/verProduto.php?id=121 acesso em 08/01/2015.

E “para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de
ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.”
(BRASIL, 2005, p. 06).
O ministério da saúde compreende que o controle da natalidade de forma
coercitiva não é uma estratégia adequada para a situação de pobreza existente no país e não é a favor dos direitos sexuais e reprodutivos do brasileiro.
A divisão da riqueza no país é bastante desigual e para superar as enormes
desigualdades é preciso a implementação de políticas que favoreçam o desenvolvimento sustentável. No início, por volta da segunda metade da década
de 1980, os métodos anticoncepcionais começaram a ser distribuídos a partir
de doação das Nações Unidas e em cooperação com o Fundo de População das Nações Unidas. No início da década de 1990, os anticoncepcionais
hormonais orais começaram a ser adquiridos pela Central de Medicamentos
(CEME) (BRASIL, 2005).
Em 1997, a aquisição de anticoncepcionais foi interrompida pelo Ministério
da Saúde a partir da decisão de descentralização de recursos federais para
estados/municípios, porém, poucos municípios incluíram os métodos anticoncepcionais na lista básica de medicamentos para aquisição. Em 2000, o
SUS assumiu a estratégia de compra dos anticoncepcionais, com distribuição
às secretarias estaduais de saúde com a proposta de atender 30% da demanda
para estes métodos no SUS no 1º ano, em 2000, 60% em 2001 e 100% em
2002. Porém, em 2001 foram constatadas dificuldades na distribuição do nível estadual para os municípios, condições inadequadas de armazenamento, o
que levou a interrupção da distribuição. (BRASIL, 2005).
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Em 2001 foi ampliada a oferta de anticoncepcionais reversíveis pelo Ministério
da Saúde, com descentralização da distribuição e trimestral para os municípios
que atendessem um dos seguintes critérios: “Ter pelo menos uma equipe do
PSF habilitada; ou Estar com o termo de adesão ao Programa de Humanização
no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) aprovado; ou contar com pelo menos uma
equipe do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS)”. O kit
enviado era composto por pílula de baixa dosagem, pílula só de progesterona
(mini pílula) e o preservativo masculino e o kit complementar era composto
pelo Dispositivo Intra-Uterino e pelo anticoncepcional injetável trimestral.
As diretrizes de 2005 a 2007 partiam dos princípios a seguir.

BOX 12

O Ministério da Saúde entende que as ações de anticoncepção devem ser garantidas para todas as mulheres e homens em idade reprodutiva, adultas(os)
e adolescentes, que desejem ter acesso a métodos e meios para regulação da
sua fecundidade.
Nessa perspectiva, a proposta a ser apresentada pelo Ministério da Saúde à
Comissão Intergestora Tripartite (CIT), em 2005, para pactuação, é a seguinte:
•

Inclusão dos métodos anticoncepcionais no elenco de medicamentos/insumos para a atenção básica, no grupo que será de responsabilidade do
nível federal para aquisição;

•

Aquisição para cobrir progressivamente 100% da necessidade para os
5.561 municípios da federação dos seguintes métodos: pílula combinada
de baixa dosagem e pílula só de progesterona (minipílula);

•

Aquisição para 5.223 municípios da federação, os municípios que até
março/2004 possuíam ou equipes de Saúde da Família cadastradas ou estavam aderidos ao Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento
(PHPN), dos seguintes métodos: pílula anticoncepcional de emergência,
anticoncepcional injetável mensal e anticoncepcional injetável trimestral;

•

Aquisição do DIU e do diafragma para cobrir progressivamente 100% da
necessidade, inicialmente, para 1.200 municípios da federação em 2005,
prevendo-se incremento de aproximadamente 350 municípios/ano, para
os anos de 2006 e 2007.

Fonte: BRASIL. Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos: uma prioridade do governo/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.
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3.2 Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento
Em 01/06/2000 foi instituído o Programa de Humanização no Pré-Natal e
Nascimento pelo Ministério da Saúde através da Portaria/GM nº 569 para dar
suporte à gestante, ao recém-nascido e à mãe no período do pós-parto (BRASIL, 2002). As prioridades deste programa são:

BOX 13

•

Concentrar esforços no sentido de reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna, peri e neonatal registradas no país;

•

Adotar medidas que assegurem a melhoria do acesso, da cobertura e da
qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto, puerpério e neonatal;

•

Ampliar as ações já adotadas pelo Ministério da Saúde na área de atenção
à gestante, como os investimentos nas redes estaduais de assistência à
gestação de alto risco, o incremento do custeio de procedimentos específicos, e outras ações como a Maternidade Segura, o Projeto de Capacitação
de Parteiras Tradicionais, além da destinação de recursos para treinamento e capacitação de profissionais diretamente ligados a esta área de atenção, e a realização de investimentos nas unidades hospitalares integrantes
destas redes.

Fonte: BRASIL. Humanização do parto, humanização no pré-natal e nascimento. Brasília: Ministério da Saúde,
2002, p. 05. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto.pdf acesso 28/12/2014.

Figura 8: Humanização do parto.
Fonte: Respeito ao parto é respeito à mulher. Disponível em http://www.possoamamentar.com.br/blog/marcha-pela
-humanizacao-do-parto-no-rio-de-janeiro/ acesso 08/01/2015.
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O principal objetivo desse Programa é “assegurar a melhoria do acesso, da
cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao
parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos
de cidadania” (BRASIL, 2002, p. 05). Seus princípios são fundamentados
nos preceitos de que a humanização é uma das primeiras condições para o
acompanhamento do parto e puerpério. Parte de dois aspectos fundamentais,
o primeiro é que é dever das unidades de saúde receber a mulher, seus familiares e o recém-nascido com dignidade, o que requer atitude ética e solidária
por parte dos profissionais de saúde e atitudes que rompam com o tradicional
isolamento imposto à mulher. O outro é a adoção de medidas e procedimentos benéficos para o acompanhamento do parto e nascimento, evitando
medidas de intervenção desnecessárias que não beneficiam a mulher e nem
o recém-nascido, podendo, ao invés de benefícios trazer riscos para ambos
(BRASIL, 2002).
A estruturação do programa se dá a partir do entendimento de que toda gestante tem o direito ao acesso e atendimento digno, de qualidade no decorrer
da gestação, parto e puerpério; tem o direito de saber e ter assegurado o acesso à maternidade em que será atendida na hora do parto; tem direito à assistência humanizada ao parto e puerpério e que o recém-nascido tem o direito à
assistência neonatal humanizada e segura. (BRASIL, 2002).
3.3 Controle de Câncer do colo do útero e câncer de mama
Uma das ações do Governo Federal é o controle dos cânceres do colo de
útero e da mama. Esta ação acontece na Atenção Básica (AB) ou Atenção
Primária à saúde dentro do território das usuárias ao longo de suas vidas. Nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS) trabalham as equipes de Saúde da Família
(ESF), onde acontece a entrada no sistema das mulheres que usam a AB. São
realizadas várias abordagens educativas em momentos coletivos, individuais
ou de consulta. “É fundamental a disseminação da necessidade dos exames
e da sua periodicidade, bem como dos sinais de alerta que podem significar
câncer” (BRASIL, 2013, p. 16).
Ações para detecção precoce do câncer também acontecem na AB. Através
do rastreamento busca-se prevenir, tal ação realiza sistematicamente testes ou
exames em pessoas sadias, ou em mulheres que já apresentem algum sintoma
ou alterações no exame físico. Após detecção de um caso positivo, realiza-se
o acompanhamento e encaminhamento para um serviço de referência para
confirmação do diagnóstico e realização do tratamento. “Nesse processo, é
fundamental a avaliação da usuária, avaliar a compreensão que a mesma tem
sobre sua doença e estimular a adesão ao tratamento” (BRASIL, 2013, p. 18).
A AB tem acesso aos relatórios do tratamento durante a realização e também
recebe a contratransferência, algumas mulheres precisarão ser acompanhadas
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mesmo após a alta. Os cuidados paliativos também é responsabilidade da AB,
pois, muitas vezes o tratamento ira visar diminuir o tumor e melhorar a qualidade de vida da usuária (BRASIL, 2013).

BOX 14

O governo federal lançou o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011–2022
que aborda quatro principais doenças, quais sejam: doenças do aparelho circulatório, respiratórias crônicas, diabetes e câncer; e os fatores de risco: tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física, alimentação inadequada
e obesidade.
Os objetivos do plano são: promover o desenvolvimento e a implantação de
políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências
para a prevenção e o controle das DCNT e seus fatores de risco; e fortalecer
os serviços de saúde voltados para a atenção aos portadores de doenças crônicas.
Entre as metas nacionais propostas estão:
• Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos;
• Ampliar a cobertura de exame citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos;
• Tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer.
E as principais ações para o enfrentamento dos cânceres do colo do útero e
da mama são:
• Aperfeiçoamento do rastreamento dos cânceres do colo do útero e da mama
(INCA, 2011a);
• Universalização desses exames a todas as mulheres, independentemente de
renda, raça-cor, reduzindo desigualdades, e garantia de 100% de acesso ao
tratamento de lesões precursoras de câncer.
Fonte: BRASIL. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2013. Disponível em
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cab13.pdf acesso em 30/12/2014.
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Figura 09: Linha de cuidado no câncer.
Fonte: BRASIL. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2013, p. 25. Disponível
em http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cab13.pdf acesso em 30/12/2014.

O “percurso assistencial” na linha de cuidados do câncer objetiva organizar
o fluxo dos indivíduos de acordo com a necessidade apresentada pelo usuário. Envolve ações de intervenção na promoção de saúde, “na prevenção, no
tratamento, na reabilitação e nos cuidados paliativos, englobando diferentes
pontos de atenção à saúde, com o objetivo de alcançar bons resultados clínicos, a custos compatíveis, com base na evidência disponível na literatura
científica”. (BRASIL, 2013, p. 25).
É importante salientar as funções do Agente Comunitário de Saúde.
As diretrizes do cuidado são organizadas a partir da prevenção e detecção
precoce. Nesta diretriz é previsto o esclarecimento e acesso a informações
sobre o câncer do colo do útero que se pode prevenir pela detecção e pelo
tratamento adequado e precoce. Outras diretrizes são o Programa nacional de
Qualidade da Citologia que garante o padrão de qualidade dos exames; acesso a confirmação diagnóstica; tratamento adequado e em tempo oportuno.
(BRASIL, 2013).

Figura 10: Câncer de mama, vamos prevenir!
Fonte: Câncer de mama disponível em http://pt.slideshare.net/giselebarbosa1466/ana-vitria-n4-7-c acesso em 08/01/2015.
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BOX 15

Atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS)
a. Conhecer a importância da realização da coleta do exame citopatológico
como estratégia segura e eficiente para detecção precoce do câncer do colo do
útero na população feminina de sua microárea;
b. Conhecer as recomendações para detecção precoce do câncer de mama na
população feminina de sua microárea;
c. Realizar visita domiciliar às mulheres de sua microárea orientando sobre a
importância da realização dos exames e facilitando o acesso a eles;
d. Buscar a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à unidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito de mulheres em
situação de risco;
e. Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas relativas ao controle dos cânceres do colo do útero e da mama, de acordo
com o planejamento da equipe, visando à promoção da saúde, à prevenção, e
ao acompanhamento das mulheres;
f. Realizar visitas domiciliares às mulheres com resultados alterados, para
estimular a adesão ao tratamento e fazer busca ativa das faltosas.
Fonte: BRASIL. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção
à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2013, p. 33 e 34.
Disponível em http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cab13.pdf acesso em 30/12/2014.

Resumo:
Nesta aula você aprendeu que:
•

Os objetivos do PNAISM de forma mais detalhada;

•

Como aconteceu a Política do planejamento familiar;

•

Como foi implantado o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento;

•

Quais os objetivos e ações para o controle de câncer do colo do útero e
câncer de mama;

•

Ações do “percurso assistencial” na linha de cuidados do câncer.
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1. Fale sobre a Política do planejamento familiar, quais foram seus passos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Quais são as prioridades do Programa de Humanização no Pré-Natal e
Nascimento?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Como se dá a estruturação do Programa de Humanização no Pré-Natal e
Nascimento?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 4 - Alterações fisiológicas da mulher.

Objetivo:
Conhecer as principais alterações fisiológicas do corpo da mulher.
Introdução
A mulher passa por muitas alterações fisiológicas durante à vida. Em muitos
aspectos a mulher se diferencia do homem. Observe o quadro a seguir:
ASPECTOS
FISIOLÓGICOS

MULHER

HOMEM

Cérebro

ƐŵƵůŚĞƌĞƐƵƟůŝǌĂŵĂƐĚƵĂƐŵĞƚĂĚĞƐĚŽ
ĐĠƌĞďƌŽƉĂƌĂƵŵĂŵĞƐŵĂĨƵŶĕĆŽ͘

KĐĠƌĞďƌŽŵĂƐĐƵůŝŶŽĠϭϱйŵĂŝŽƌĞϭϬй
ŵĂŝƐƉĞƐĂĚŽƋƵĞŽĨĞŵŝŶŝŶŽ͘

Olfato

KŽůĨĂƚŽĨĞŵŝŶŝŶŽĠŵĂŝƐĂŐƵĕĂĚŽĞĚƵƌĂŶƚĞŽ
ƉĞƌşŽĚŽĚĂŽǀƵůĂĕĆŽĮĐĂĐŽŵŽƐĞŶƟĚŽĂŝŶĚĂ
ŵĂŝƐĂƉƵƌĂĚŽ͘

KŽůĨĂƚŽŵĂƐĐƵůŝŶŽĠŵĞŶŽƐĂŐƵĕĂĚŽ͘

Visão

ǀŝƐĆŽƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂĠŵĞůŚŽƌĞĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚŽ
ĐƌŽŵŽƐƐŽŵŽ͞ǆ͕͟ƋƵĞĐŽŶƚƌŽůĂĂƌĞƟŶĂ͕ƉĞƌŵŝƚĞ
ƵŵĂŵĞůŚŽƌĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĕĆŽĚĞĐŽƌĞƐ͘

ǀŝƐĆŽĐĞŶƚƌĂůĚĞůŽŶŐĂĚŝƐƚąŶĐŝĂĠŵĂŝƐ
ĂŐƵĕĂĚĂ͘

Paladar

ŝƐƟŶŐƵĞŵĞůŚŽƌŽƐƐĂďŽƌĞƐĚŽĐĞƐ͘

ŝƐƟŶŐƵĞŵĞůŚŽƌŽƐƐĂďŽƌĞƐĂŵĂƌŐŽƐ͘

Audição

KƐĞǆŽĨĞŵŝŶŝŶŽŽƵǀĞĐŽŵŵĂŝƐƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŽƐƐŽŶƐĂŐƵĚŽƐ͘

KƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽŽƵǀĞĐŽŵŵĞŶŽƐ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͘

Pulmão

ƌĞƐƉŝƌĂĕĆŽĚŽƐĞǆŽĨĞŵŝŶŝŶŽĠŵĞŶŽƐĞĮĐŝĞŶƚĞ KǀŽůƵŵĞĚŽƉƵůŵĆŽĠϮϬйŵĂŝŽƌ͕ĐŽŵ
ĞŵĨĂĐĞĚĂŵĞŶŽƌƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞŚĞŵŽŐůŽďŝŶĂ ŵĂŝŽƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂ͘
ĐŝƌĐƵůĂŶĚŽŶŽƐĂŶŐƵĞ͘ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐąŶĐĞƌ
ĚĞƉƵůŵĆŽĠĚĞϳϮйĂŵĂŝƐĚŽƋƵĞŶŽŚŽŵĞŵ͕
ŽƋƵĞůĞǀĂĂĐŽŶƐƚĂƚĂĕĆŽĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĨƌĞŶƚĞ
ăƐƐƵďƐƚąŶĐŝĂƐƚſǆŝĐĂƐ͘

Coração

KĐĂůŝďƌĞĚĂƐĂƌƚĠƌŝĂƐĐŽƌŽŶĄƌŝĂƐĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĠ
ŵĞŶŽƌĞŵϭϱйĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐŚŽŵĞŶƐ͕ƐĞŶĚŽ
ƋƵĞŽƐďĂƟŵĞŶƚŽƐŽĐŽƌƌĞŵϭϬйŵĂŝƐƌĄƉŝĚŽƐ͕
ĞŵƚŽƌŶŽĚĞϲϬĂϴϬďĂƟŵĞŶƚŽƐĐĂƌĚşĂĐŽƐ͘

EŽŚŽŵĞŵ͕ŽĐŽƌĂĕĆŽĠĞŵŵĠĚŝĂϯϬй
ŵĂŝŽƌĚŽƋƵĞŶĂŵƵůŚĞƌĞŽƐďĂƟŵĞŶƚŽƐ
ĐĂƌĚşĂĐŽƐŐŝƌĂŵĞŵƚŽƌŶŽĚĞϱϱĂϳϬƉŽƌ
ŵŝŶƵƚŽ͘

Pressão Arterial

ƉƌĞƐƐĆŽŶĂŵƵůŚĞƌƚĞŶĚĞĂƐĞƌŵĂŝƐďĂŝǆĂĞ͕
ĂƉſƐĂŵĞŶŽƉĂƵƐĂ͕ĞƋƵŝƉĂƌĂͲƐĞăĚŽƐŚŽŵĞŶƐ͘

ƉƌĞƐƐĆŽĂƌƚĞƌŝĂůŶŽŚŽŵĞŵĠŵĂŝƐĂůƚĂ͘

Sistema
Imunológico

KĞƐƚƌŽŐġŶŝŽ͕ŚŽƌŵƀŶŝŽĨĞŵŝŶŝŶŽ͕ĞƐƟŵƵůĂĂƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂŝŵƵŶŽůſŐŝĐŽ͕ĚŽƚĂŶĚŽĚĞ
ĞĮĐŝġŶĐŝĂĂƐĐĠůƵůĂƐĚĞĚĞĨĞƐĂƐ͘

KƐŝƐƚĞŵĂŝŵƵŶŽůſŐŝĐŽĠ
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞŵĞŶŽƐĞĮĐŝĞŶƚĞ͕
ĚŝĂŶƚĞĚĂĂƵƐġŶĐŝĂĚŽƐŚŽƌŵƀŶŝŽƐ
ĨĞŵŝŶŝŶŽƐ͘

Sistema
ŝŐĞƐƟǀŽ

KƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐƉĞƌŝƐƚĄůƟĐŽƐƐĆŽŵĂŝƐůĞŶƚŽƐĞŵ KƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐƉĞƌŝƐƚĄůƟĐŽƐƐĆŽŵĂŝƐ
ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽƐŚŽƌŵƀŶŝŽƐŽǀĂƌŝĂŶŽƐ͕ŽƋƵĞ
ƌĄƉŝĚŽƐ͘
ƉƌĞĚŝƐƉƁĞĂƉƌĞŶĚĞƌŽŝŶƚĞƐƟŶŽ͘

Temperatura
Corporal

ŵƵůŚĞƌĞƐƚĄŵĂŝƐƐƵƐĐĞơǀĞůĂŽĨƌŝŽ͕
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŵĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĐŽƌƉŽƌĂůĞůĞǀĂĚĂ͘

KŽƌŐĂŶŝƐŵŽŵĂƐĐƵůŝŶŽĨƵŶĐŝŽŶĂĞŵƵŵ
ƌŝƚŵŽŵĂŝƐĂĐĞůĞƌĂĚŽĞƐƵĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
ĐŽƌƉŽƌĂůĠŵĂŝƐĂůƚĂ͕ĞŵĨĂĐĞĚŽ
ŚŽƌŵƀŶŝŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶĂ͘

Pele

ƉĞůĞĨĞŵŝŶŝŶĂƚĞŵŵĂŝƐƉƌŽƉĞŶƐĆŽăƌƵŐĂ
ĚŝĂŶƚĞĚĂƐƵĂƚĞǆƚƵƌĂĮŶĂ͘

ƉĞůĞŵĂƐĐƵůŝŶĂƚĞŵŵĞŶŽƐƉƌŽƉĞŶƐĆŽ
à ruga.

Ossos

ĚĞŶƐŝĚĂĚĞĨĞŵŝŶŝŶĂſƐƐĞĂĠŵĞŶŽƌĞŵϭϬй͕
ŽƋƵĞƌĞƐƐĂůƚĂŽƋƵĂĚƌŽĚĞŽƐƚĞŽƉŽƌŽƐĞ͘

ƐĐĠůƵůĂƐĐŽŶƐƚƌƵƚŽƌĂƐĚŽƐŽƐƐŽƐĞƐƚĆŽ
ŵĞŶŽƐƐƵũĞŝƚĂƐĂŽĞŶǀĞůŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĞƐŽŵĞŶƚĞƵŵŚŽŵĞŵ͕ĂĐĂĚĂŽŝƚŽ͕
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐƚĞŽƉŽƌŽƐĞĂƉſƐŽƐϱϬĂŶŽƐ͘

Fonte: Cartilha da Saúde da Mulher, Mato Grosso, 2009.

Figura 11: Diferenças fisiológicas entre a mulher e o homem.
Fonte: OAB-GOIÁS. Cartilha dos direitos à saúde da mulher. Goiás, 2011. Disponível em http://www.oabgo.org.br/
oab/arquivos/downloads/Cartilha_dos_Direitos_a_Saude_da_Mulher_14262.pdf acesso 10/10/2014.
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A mulher utiliza as duas metades do cérebro para uma mesma função e o
homem utiliza apenas uma. O olfato feminino é mais aguçado do que o dos
homens e durante o período da ovulação fica ainda mais apurado. A visão
periférica é melhor e a mulher diferencia mais as cores. O paladar para sabores doces das mulheres é mais aguçado enquanto o dos homens é para o
sabor amargo. Em relação à respiração, as mulheres estão em desvantagem
devido ao fato de possuírem menos hemoglobina no sangue, a probabilidade
de desenvolver câncer é de 72% a mais do que os homens, o que leva a uma
constatação de maior sensibilidade diante das substâncias tóxicas. A pressão
arterial da mulher, geralmente é mais baixa, mas depois da menopausa tende
a se igualar a dos homens. O intestino feminino tende a ser mais lento devido
aos hormônios ovarianos, já o dos homens são mais rápidos. A pele das mulheres tem mais predisposição a rugas devido a textura muito fina, diferente
da dos homens. A densidade feminina óssea é menor em 10% do que a dos
homens, o que aumenta o risco de osteoporose. (OAB-GOIÁS, 2011).
Na infância, o corpo da mulher ainda não está totalmente formado, durante
a puberdade, a menina está na transição para a idade adulta. A entrada na
puberdade se caracteriza pelas mudanças “pela diminuição no crescimento
dos ossos, pelo surgimento dos seios, pelo surgimento de pêlos no ventre e
nas axilas, pela chegada da menstruação e ovulação, pelo aumento do desejo
sexual, e por mudanças emocionais”. (COSTA, s/d, p. 07).
O corpo do homem e da mulher são bastante diferentes. “Diferentemente dos
homens, que têm um órgão (o pênis) que serve para várias finalidades (ter
relações sexuais, reproduzir/fazer filhos e urinar), a mulher tem vários órgãos
diferentes para essas funções” (DINIZ, 2003, p.05).

Figura 12: Órgão sexual feminino externo.
Fonte: Exame ginecológico. Disponível em http://www.exameginecologico.com.br/orgaos-sexuais-externos.htm
acesso em 29/11/2014.
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4.1 Clitóris
O clitóris “ocupa quase toda a vulva, a parte da frente da vagina, uma parte em volta da uretra e uma parte do períneo” (DINIZ, 2003, p. 08) e tem
muitas ramificações nervosas, tornando-se muito sensível. Do clitóris surgem
duas pregas de pele que descem até a abertura da vagina, são os pequenos
lábios, ou lábios internos. O tamanho dos pequenos lábios variam de mulher
para mulher, podendo ser curtinhos em algumas mulheres e exuberantes em
outras. Os lábios externos ou grandes lábios contornam os pequenos lábios
(DINIZ, 2003).
4.2 Hímen

BOX 16

O hímen é uma membrana fina encontrada ao redor da abertura da vagina de
algumas mulheres. Ao contrário do mito popular, a presença ou ausência do
hímen não indica se uma moça ou mulher teve ou deixou de ter relações sexuais com penetração. O hímen de algumas meninas desaparece totalmente ainda no período fetal, antes do nascimento. Quando presente, o tecido do hímen
geralmente é muito fino, e as atividades normais da infância como abrir as
pernas na ginástica, andar de bicicleta, etc., ou mesmo a masturbação, podem
resultar no desaparecimento do hímen bem antes da puberdade.
COSTA, Ana Alice. Manual de orientação à saúde da mulher. Universidade Federal da Bahia: s/d. p. 11. Disponível
em http://www.neim.ufba.br/wp/wp-content/uploads/2013/11/saudedamulher.pdf. Acesso em 15/11/2014.

Os órgãos sexuais internos são compostos pelos ovários, pelas tubas uterinas,
pelo útero e pela vagina, todos localizados na cavidade que é formada pelos
ossos da pelve. Os ovários possuem duas áreas distintas, a estroma, que é
interna e a cortical, que é externa. Os ovários são responsáveis pela produção
dos hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, de inibina e relaxina
e pelo desenvolvimento dos folículos para a produção dos óvulos. As tubas
uterinas levam o óvulo que é liberado por um dos ovários até o útero. “A
cavidade do óvulo pelo espermatozóide normalmente ocorre em seu terço
superior” (MEDLEY, s/d, p. 4).
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Figura 13: Órgãos sexuais feminino internos.
Fonte: MEDLEY. Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. s/d. p. 4. Disponível em http://www.
medley.com.br/portaldetreinamento/_file/material/95/AULA%20MEDICA%20ANATOMIA%20E%20FISIOLOGIA%20DO%20SIST%20REPROD%20FEMININO.pdf acesso em 02/12/2014.

4.3 Vagina
A vagina é um canal muscular que vai da vulva ao útero e serve para ter relações sexuais e para a mulher ter filhos; já a uretra, que é o canal que vai da
vulva até a bexiga, serve para urinar e o clitóris serve exclusivamente para
a mulher ter prazer sexual. Identifique estes órgãos na figura a seguir. Para
garantir uma boa saúde íntima é preciso que a mulher conheça e examine a
vulva periodicamente, a mulher que gosta e conhece o seu corpo saberá identificar melhor se alguma alteração estiver acontecendo e com isso facilitará a
procura de um médico (DINIZ, 2003). A vagina é um tubo muscular que vai
da vulva até o útero. “É um canal de 7,5 a 10 centímetros que se estende do
útero, órgão interno, à vulva, estrutura genital externa” (PRADA et al, s/d,
13). Por se tratar de um músculo, a vagina pode se contrair de acordo com a
vontade da mulher. Ter consciência da musculatura da vagina é importante
para “ter uma vida sexual mais prazerosa (controlar o aperto e relaxamento
na relação sexual); ter partos mais fáceis (evitar romper o períneo ou ser cortada); manter uma vagina forte em qualquer idade (sem perder urina ou ter
bexiga caída, etc.)” (COSTA, s/d, 11). A vagina tem como funções permitir a
passagem do pênis durante o ato sexual; do feto, durante o parto; e do fluxo
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menstrual. “Seu revestimento é chamado de mucosa vaginal e é constituído
de células com glicogênio que se desenvolvem por estímulo hormonal e produzem ácidos orgânicos (acidez vaginal), um mecanismo de proteção contra
as infecções” (MEDLEY, s/d, p. 4).

Figura 14: Camadas do útero.
Fonte: Fonte: MEDLEY. Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. s/d. p. 4.
Disponível em http://www.medley.com.br/portaldetreinamento/_file/material/95/AULA%20
MEDICA%20ANATOMIA%20E%20FISIOLOGIA%20DO%20SIST%20REPROD%20
FEMININO.pdf acesso em 02/12/2014.

4.4 Útero
O útero possui camadas distintas: “o perimétrio (camada externa serosa), o
endométrio (camada interna que descama periodicamente = menstruação) e
o miométrio (camada externa, composta por musculatura lisa)”. A camada
interna do útero possui uma parede espessa por uma musculatura lisa que é o
“miométrio e se contraem para a eliminação da menstruação e no trabalho de
parto”. (MEDLEY, s/d, p. 4). Todo mês o endométrio, camada mais interna do
útero, se torna mais grossa devido o aumento das células e dos vasos sanguíneos e se prepara para receber o óvulo fecundado, porém, quando a fecundação não ocorre, o endométrio descama e é eliminado na forma de hemorragia
vaginal ou menstruarão.
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Figura 15: Ovários.
Fonte: Fonte: MEDLEY. Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. s/d. p. 6. Disponível em http://www.
medley.com.br/portaldetreinamento/_file/material/95/AULA%20MEDICA%20ANATOMIA%20E%20FISIOLOGIA%20DO%20SIST%20REPROD%20FEMININO.pdf acesso em 02/12/2014.

4. 5 Ovários
Os ovários são formados por tecido misto de células glandulares e reprodutivas e possuem formato oval. “São órgãos fundamentais na reprodução humana pois contêm os óvulos que, quando fertilizados pelos espermatozóides,
dão origem a um novo ser humano (embrião)” (MEDLEY, s/d, p. 6). Os óvulos são cobertos por uma túnica de células e “o conjunto formado pelo óvulo
+ túnica é denominada folículo. Cada ovário contém milhões de folículos,
porém somente alguns amadurecerão durante a vida reprodutiva e liberarão o
óvulo, processo chamado de ovulação” (MEDLEY, s/d, p. 6).

Figura 16: Processo de ovulação.
Fonte: MEDLEY. Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. s/d. p. 7. Disponível em http://www.
medley.com.br/portaldetreinamento/_file/material/95/AULA%20MEDICA%20ANATOMIA%20E%20FISIOLOGIA%20DO%20SIST%20REPROD%20FEMININO.pdf acesso em 02/12/2014.
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BOX 17

As glândulas responsáveis pelas alterações no ciclo menstrual são a hipófise
e o hipotálamo. A hipófise está situada logo abaixo do hipotálamo, ambas
localizadas na região central do cérebro. O hipotálamo secreta o hormônio
gonadotrófico (GnRH), responsável por estimular a hipófise. A hipófise produz o hormônio folículo-estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH).
O FSH exerce influência sobre os ovários, estimulando o crescimento dos folículos ovarianos, no qual são desenvolvidos os óvulos. OLH é o responsável
por desencadear a ovulação, ou seja, a liberação dos óvulos pelos folículos
ovarianos. À medida que esses folículos crescem, eles produzem o hormônio
estrogênio, que atua diretamente no útero, no crescimento do endométrio.
Quando um dos folículos termina o seu desenvolvimento ele se rompe, expulsando o óvulo do seu interior, e se transforma no chamado corpo lúteo. O
corpo lúteo continua produzindo estrogênio, mas passa a secretar também a
progesterona. A progesterona estimula o desenvolvimento de vasos sanguíneos e glândulas do endométrio.
O estrogênio e a progesterona secretados pelo corpo lúteo inibem a hipófise,
diminuindo a taxa de secreção dos hormônios FSH e LH. Sem esses hormônios para estimulá-lo, o corpo lúteo involui, fazendo com que o estrogênio
e a progesterona caiam a níveis muito baixos. Nesse momento a menstruação se inicia, provocada por esse súbito declínio na secreção de estrogênio e
progesterona. Em seguida, a hipófise, que estava inibida, começa a secretar
novamente grandes quantidades de hormônio FSH, iniciando um novo ciclo.
No ciclo menstrual normal, o hipotálamo estimula a hipófise para produzir a
gonadotrofina FSH (folículo-estimulante) responsável pela estimulação dos
folículos ovarianos que produzirá estrogênios. O aumento dos níveis de estrogênios pode permitir a estimulação hipotalâmica e produção do LH (luteinizante) responsável pela estimulação do ovário para ovulação.
Fonte: MEDLEY. Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. s/d. p. 7. Disponível em http://www.
medley.com.br/portaldetreinamento/_file/material/95/AULA%20MEDICA%20ANATOMIA%20E%20FISIOLOGIA%20DO%20SIST%20REPROD%20FEMININO.pdf acesso em 02/12/2014.

4. 6 Mamas
A glândula mamaria está situada na parede anterior do tórax e está apoiada
sobre o músculo peitoral. As mamas começam a se desenvolver na puberdade
e é a responsável pela produção de leite para os bebês em seus primeiros meses de vida a mama é formada por tecido glandular e fibroso com conexão de
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seus lobos e por tecido gorduroso nos intervalos entre os lobos. Cada mama
possui uma aréola e uma papila em sua região central e na papila central exteriorizam-se 15 a 20 orifícios ductais que correspondem às vias de drenagem
das unidades funcionantes, que são os lobos mamários. (COSTA, s/d).
O tamanho, o formato, os bicos e as aréolas, bem como as glândulas são diferentes de mulher para mulher e raramente as mamas são simétricas. As mulheres mais jovens apresentam mamas com quantidade maior de tecido glandular, o que faz com que esses órgãos sejam mais densos e firmes. Quando a
mulher se aproxima da menopausa, o tecido mamário começa a se atrofiar e
vai sendo substituído progressivamente por tecido gorduroso, até se constituir, quase que completamente, por tecido de gordura e resquícios de tecido
glandular na fase pós-menopausa. (COSTA, s/d).

Figura 17: Anatomia da mama.
Fonte: COSTA, Ana Alice. Manual de orientação à saúde da mulher. Universidade Federal da Bahia: s/d, p. 17. Disponível em http://www.neim.ufba.br/wp/wp-content/uploads/2013/11/saudedamulher.pdf acesso em 15/11/2014.
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BOX 18

A mama é irrigada pela artéria mamária interna e por ramos da artéria axilar.
Da artéria mamária partem os ramos perfurantes que atravessam os quatro primeiros espaços intercostais, em geral dois vasos por espaço, que atravessam
o músculo peitoral, atingindo a face posterior da mama. Os ramos axilares da
vascularização mamária são a artéria subescapular, a artéria torácica externa e
a artéria acromiotorácica. A pele, a aréola, o tecido subcutâneo e o parênquima
mamário são drenados por vasos linfáticos, quase dispõem da superfície para
a profundidade, formando uma rede linfática que se comunica entre si. Grande
parte da drenagem linfática da mama segue em direção aos linfonodos axilares
que drenam a linfa proveniente da região centro lateral da mama, enquanto a
região medial da mama drena para os linfonodos da cadeia mamária interna.
Os linfonodos axilares são subdivididos em três níveis: linfonodos do primeiro
nível axilar, linfonodos do segundo nível axilar e linfonodos do terceiro nível
axilar. Na infância, as meninas apresentam discreta elevação na região mamária, decorrente da presença de tecido mamário rudimentar. Na puberdade, a
hipófise produz os hormônios folículo-estimulante e luteinizante, que controlam a produção hormonal de estrogênios pelos ovários. Com isso, as mamas
iniciam seu desenvolvimento com a multiplicação dos ácinos e lóbulos.
COSTA, Ana Alice. Manual de orientação à saúde da mulher. Universidade Federal da Bahia: s/d, p. 17 e 18. Disponível em http://www.neim.ufba.br/wp/wp-content/uploads/2013/11/saudedamulher.pdf acesso em 15/11/2014.

Os estímulos cíclicos de estrogênio e progesterona fazem com que as mamas
fiquem mais intumescidas, inchadas, por retenção de líquido no período prémenstrual. Na segunda fase do ciclo, a ação do hormônio faz com que haja
maior retenção de líquido nas mamas com maior sensibilidade, resultando
aumento de volume, endurecimento e, muitas vezes, dor. “O estrogênio fortalece a mama por meio de reservas de água e uma irrigação sanguínea maior,
fazendo com que as glândulas mamárias inchem e multipliquem o número de
suas células”. Tais “alterações são um preparo da gravidez e sua consequente
produção de leite. Não havendo a fecundação, todos os inchaços e outras
modificações regridem com o início da menstruação”. (COSTA, s/d, p.18).
Resumo
Nesta aula você aprendeu que:
•

Os homens são muito diferentes das mulheres;

•

As partes do corpo feminino e suas funções;
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1.Cite algumas diferenças existentes entre os homens e as mulheres.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Faça um esquema sobre os órgãos sexuais femininos e ressalte a função de
cada um.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Faça um esquema sobre os órgãos sexuais femininos e ressalte a função de
cada um.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Saúde da Mulher e do Recém-Nascido

Saúde da mulher e do recém-nascido - corrig.indd 50

03/06/2015 11:21:26

51
Aula 5 - Alterações psicossociais da mulher.
Nesta aula iremos focar nas alterações psicossociais que perpassam a vida da
mulher. Abordaremos tais questões diante do ciclo de vida vivenciado pela
mulher e que tais mudanças alteram e influenciam a saúde da mulher.
Objetivo
Entender como acontecem às alterações psicossociais na vida da mulher ao
longo do ciclo de vida.
Introdução
A vida da mulher sofre diferentes alterações psicossociais no decorrer da passagem de um estágio de vida a outro, ou seja, à medida que a mulher cresce e
envelhece recebe diferentes impactos que atuam como estressores e influenciam sua qualidade de vida. A abordagem e atuação em diferentes áreas da
vida da mulher podem levar a resultados na sua qualidade de vida que são
positivas, ou seja, “intervenções realizadas na infância, na adolescência, nos
anos reprodutivos e mais além, afetam os anos futuros e as próximas gerações”
(OMS, 2009, p. XI). E ainda é importante compreender que “a abordagem ao
longo da vida revela a importância das inúmeras contribuições das mulheres
à sociedade, em seus papéis produtivos e reprodutivos, como consumidoras e
como grandes provedoras de atenção em saúde” (OMS, 2009, p. XI).

BOX 19

Alguns problemas afetam tanto mulheres como homens, porém, porque têm
um impacto maior ou diferente nas mulheres, precisam de respostas específicas conforme suas necessidades. Outras condições afetam homens e mulheres
de forma mais ou menos igual, mas as mulheres enfrentam maiores dificuldades para obter a atenção em saúde que necessitam. Além disso, as desigualdades baseadas no gênero, como na educação, renda e emprego, limitam a
capacidade das mulheres protegerem sua saúde e alcançarem um estado de
saúde pleno.
Fonte: OMS (Organização Mundial de Saúde). Mulheres e saúde: evidências de hoje, agenda de amanhã (Women
and health: today’s evidence tomorrow’s agenda), 2009. Disponível em http://www.who.int/ageing/mulheres_saude.
pdf acesso 06/01/2014.
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Figura 18: Saúde da mulher
Fonte: Saúde da mulher disponível em http://tvenfermagem.blogspot.com.br/2013/03/saude-da-mulher-e-tema-de
-encontro-dos.html acesso em 06/01/2015.

Os problemas de saúde vivenciados pelas mulheres quando já são adultas
muitos tem sua origem na infância. Questões que envolvem a nutrição adequada na infância é um fator determinante da saúde na vida adulta. “O estado
nutricional das meninas é particularmente importante devido ao seu potencial
papel reprodutivo futuro e às repercussões intergeracionais da má nutrição
feminina” (OMS, 2009, p.11). A prevenção do abuso e negligência em relação às meninas e a oferta de um ambiente de apoio permitem um desenvolvimento físico, emocional e social de forma plena e também contribui para
evitar comportamentos que são de risco e oferecem uma carga significativa
de doenças, principalmente em relação aos transtornos mentais e uso de substâncias (OMS, 2009).
Na adolescência, é essencial que as meninas possam fazer uma transição saudável para a vida adulta. “As sociedades devem lidar com os fatores que promovem comportamentos potencialmente nocivos em relação ao sexo, uso de
tabaco e álcool, dieta e atividade física, bem como propiciar aos adolescentes
o apoio necessário para evitá-los” (OMS, 2009, p. 13). O esclarecimento e o
apoio em relação à aprendizagem e vivência de hábitos saudáveis na adolescência proporcionam benefícios na vida adulta, principalmente em relação à
“redução da mortalidade e incapacidades decorrentes de doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e cânceres” (OMS, 2009, p. 13).

BOX 20

Tratar das necessidades de mulheres mais velhas será um grande desafio para
os sistemas de saúde. As mulheres, por terem a tendência de viver mais que
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os homens, representam uma proporção crescente na população idosa. As
sociedades precisam se preparar agora para a prevenção e a administração
de problemas crônicos de saúde, com frequência, associados à velhice. O
estabelecimento de hábitos saudáveis desde cedo pode ajudar as mulheres
a viver vidas ativas e saudáveis até idades avançadas. As sociedades devem
estar preparadas para enfrentar os custos relacionados à atenção em saúde das
mulheres mais velhas. Na atualidade, muitos países de alta renda direcionam
grandes proporções dos orçamentos sociais e de saúde para o cuidado dos
idosos. Nas localidades de baixa renda, este cuidado recai com frequência sobre a família, normalmente sobre as mulheres. Há necessidade de políticas em
relação ao financiamento da saúde, previdência e reforma tributária, acesso a
emprego formal, pensão, proteção social e provisão da atenção domiciliar e
comunitária.
Fonte: OMS (Organização Mundial de Saúde). Mulheres e saúde: evidências de hoje, agenda de amanhã (Women
and health: today’s evidence tomorrow’s agenda), 2009, p. XIII.Disponível em http://www.who.int/ageing/mulheres_saude.pdf acesso 06/01/2014.

5.1 A menina criança
No mundo existem 1,2 bilhões de crianças com menos de 10 anos de idade.
Apesar de ter ocorrido uma grande queda na mortalidade infantil muitas ainda morrem prematuramente e a infância continua rodeada de muitos riscos e
sendo uma fase de vulnerabilidade. No mundo, “as principais causas desses
óbitos são prematuridade e baixo peso ao nascer (11%), condições neonatais
(11%), doenças diarréicas (17%) e infecções respiratórias agudas pós-neonatais, principalmente pneumonia (18%)” (OMS, 2009, p. 19). Ainda como
causas secundárias dos óbitos infantis temos a desnutrição, a subnutrição,
baixa renda, dificuldades de acesso a água potável, saneamento básico, entre
outros (OMS, 2009).
Meninos e meninas sofrem “maus-tratos físicos e emocionais, abuso sexual, abandono, tratamento negligente e exploração comercial ou outro tipo de
exploração” (OMS, 2009, p. 23). Há evidencias de que as meninas são mais
propensas a sofrerem abusos sexuais. Os abusos sexuais na infância resultam
em consequências imediatas e em longo prazo para a saúde da mulher e ainda contribui negativamente e “significativamente para a depressão, uso e a
dependência de álcool e drogas, transtorno do pânico, transtorno de estresse
pós-traumático e tentativas de suicídio” (OMS, 2009, p. 23). Garantir uma
infância saudável e segura, longe de abuso e negligência proporciona um desenvolvimento pleno e saudável para as meninas (OMS, 2009).
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Figura 19: Violência sexual na infância.
Fonte: Violência sexual na infância disponível em http://spadeloucos.blogspot.com.br/ acesso 06/01/2015.

5.2 A menina adolescente
“A adolescência é geralmente uma época de boa saúde para as meninas,
com oportunidades de crescimento e desenvolvimento, mas, pode ser também
uma fase de risco, particularmente com respeito à atividade sexual e uso de
substâncias” (OMS, 2009, p. 29) motivo pelo qual é preciso prevenir e ter um
olhar diferenciado para tais riscos. A boa vivência da adolescência também
se apresenta como um alicerce para a vida adulta da mulher e para a vivência
saudável de seus filhos (OMS, 2009).
A fase da adolescência é a que apresenta com mais baixos níveis de doenças
e óbitos, mas é uma fase de muitas mudanças na vida da menina, mudanças
físicas, emocionais e sociais e que, na maioria das vezes, elas não recebem
apoio suficiente para lidar com tais mudanças. O comportamento de risco é
muito presente nesta fase e as doenças transmissíveis como a AIDS e acidentes de trânsito aparecem como importantes causas de óbitos (OMS, 2009).
A puberdade é o sinal início de sua vida sexual e reprodutiva. Quando há esclarecimento em relação à sexualidade, as meninas podem viver essa fase de forma mais consciente e plena. Muitas vezes as meninas inauguram sua atividade
sexual por livre demanda e, às vezes, associada à coerção e violência e diante
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disso “são expostas a gravidez não desejada, às infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV, e sofrem consequências mentais e físicas em longo
prazo” (OMS, 2009, p. 30). Dados mostram que são poucas adolescentes que
usam algum tipo de contracepção na primeira experiência sexual (OMS, 2009).
A gravidez na adolescência é um fator de vulnerabilidade para as meninas e
preocupante. “A gravidez e o parto, por muitas razões, oferecem mais riscos às
jovens adolescentes”. (OMS, 2009, p. 31). Outra questão preocupante é que os
diferentes efeitos da procriação na adolescência refletem resultados negativos
na saúde das crianças. No mundo “os óbitos perinatais são 50% mais altos entre os bebês de mães abaixo dos 20 anos de idade do que entre os nascidos de
mães entre 20 e 29 anos de idade” (OMS, 2009, p. 31). Bebês filhos de mães
adolescentes têm maior probabilidade de nascerem com baixo peso e este fato
também repercute na qualidade da saúde das crianças (OMS, 2009).

Figura 20: Gravidez na adolescência.
Fonte: Gravidez na adolescência disponível em: http://jairwpr.files.wordpress.com/2012/08/gravidez.jpg acesso
em 06/01/2015.
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Um dado mundial também preocupante é que “devido à gravidez não desejada, as taxas de aborto inseguro entre mulheres jovens são altas, especialmente
na África, onde meninas de 15 a 19 anos de idade representam um em cada
quatro casos de abortos inseguros”(OMS, 2009, p. 31). As consequências do
aborto inseguro são sentidos na adolescência de forma imediata e em longo
prazo, a adolescente pode apresentar hemorragia, infecções que atingem o
trato reprodutivo e infertilidade (OMS, 2009).
Em relação às infecções sexualmente transmitidas

BOX 21

As mulheres jovens são particularmente vulneráveis ao HIV devido a uma
combinação de fatores biológicos, falta de acesso a informações e serviços,
bem como normas e valores sociais que reduzem sua capacidade de se proteger. Essa vulnerabilidade pode se intensificar durante crises humanitárias e
emergências, quando as dificuldades econômicas podem levar a um aumento
do risco de exploração, como o tráfico, e dos riscos à saúde reprodutiva relacionados à prática de sexo em troca de dinheiro e outras necessidades. Mulheres jovens tendem a ter relações sexuais com homens mais velhos que têm
mais experiência sexual e são mais propensos a estarem infectados com o HIV.
Na maioria dos países que dispõem de informações, as meninas adolescentes
são muito mais propensas a serem infectadas que homens jovens da mesma
idade. Embora muitas jovens e meninas tenham ouvido falar do HIV/AIDS,
apenas ٪۳۸ são capazes de descrever corretamente as principais formas de se
evitar infecção. Somente uma minoria usa preservativos ao praticar sexo de
alto risco, e um número menor ainda estão conscientes de seu estado com o
HIV.7,12 Isto talvez não surpreenda, já que programas de prevenção, informação e serviços voltados para jovens, geralmente têm sido implementados
precariamente.
Fonte: OMS (Organização Mundial de Saúde). Mulheres e saúde: evidências de hoje, agenda de amanhã (Women
and health: today’s evidence tomorrow’s agenda), 2009, p. 31.Disponível em http://www.who.int/ageing/mulheres_saude.pdf acesso 06/01/2014.

O aumento de consumo de álcool, tabaco e outras drogas têm aumentado
assustadoramente entre as jovens. “Por causa das diferenças no peso e na
quantidade de água corporal, as meninas são mais vulneráveis que os meninos aos efeitos psicoativos do álcool e, portanto, mais propensas a sofrer as
consequências de seu uso, incluindo violência”, (OMS, 2009, p. 32) e ainda
traumatismos não intencionais e se tornam mais vulneráveis à coerção sexual
(OMS, 2009).
Saúde da Mulher e do Recém-Nascido

Saúde da mulher e do recém-nascido - corrig.indd 56

03/06/2015 11:21:27

57
A obesidade na adolescência tem sido um fator de risco de doenças crônicas,
os maus hábitos alimentares e a inatividade física têm levado muitas meninas a
obesidade, fator que afeta diretamente a vida da menina quando adulta, pois se
tornam mais propensas a doenças como diabetes e doenças cardiovasculares.

Figura 21: Obesidade.
Fonte: Obesidade já atinge mais de 20% dos adolescentes no país disponível em http://www.otempo.com.br/supernoticia/obesidade-j%C3%A1-atinge-mais-de-20-dos-adolescentes-no-pa%C3%ADs-1.88637 acesso 06/01/2015.

A adolescência é um período muito importante na vida das meninas e influencia a vida das mulheres e as mães do futuro e “os comportamentos desenvolvidos durante a adolescência são frequentemente determinados pelo ambiente
social e econômico em que os adolescentes crescem, que são muitas vezes
inseguros e desfavoráveis” (OMS, 2009, p. 33) e, portanto, é importante a
garantia de que as necessidades de saúde sejam supridas nesta fase para proporcionar uma vivência adequada da passagem da adolescência para a vida
adulta (OMS, 2009).
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5.3 A mulher adulta
Nos anos reprodutivos muitas vivências diferentes e marcantes são vivenciadas pelas mulheres na faixa etária de 15 a 44. Em muitas culturas, o momento
da passagem da adolescência para a vida adulta das mulheres tem sido “simbolizada, e até certo ponto definida, pelo casamento e a gravidez” (OMS,
2009, p. 39), porém, cada vez mais, as mulheres estão casando e tendo seu
primeiro filho mais tarde. Os números de problemas de saúde nesta faixa
etária das mulheres são relativamente alto devido às inúmeras vivências e
mudanças enfrentadas por elas. Os impactos e problemas relativos a gravidez
e em relação a contracepção são assumidos pela mulher. Proteção quanto ao
risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis, proteção quanto a gravidez não desejada e violência são fatores que também afetam a qualidade de
vida das mulheres e afetam suas vivências psicossociais (OMS, 2009).
“A mortalidade materna (óbito de uma mulher durante o período da gravidez,
parto ou pós-parto é um indicador-chave do estado de saúde da mulher, e
mostra de forma gritante a diferença entre ricos e pobres, nos países e entre
eles” (OMS, 2009, p. 40). Houve um declínio na taxa de mortalidade materna
devido ao “aumento no uso de contracepção para retardar e limitara procriação, maior acesso e uso de serviços de atenção em saúde de alta qualidade
e mudanças sociais mais amplas, como aumento da instrução e melhora do
status das mulheres” (OMS, 2009, p. 41).

BOX 22

A gravidez e o parto não são doenças, mas carregam riscos que podem ser
reduzidos por intervenções de saúde, como a oferta de planejamento familiar,
cuidados maternos e acesso ao aborto seguro. A maioria dos óbitos maternos
ocorre durante ou pouco depois do parto, sendo que quase todos poderiam ter
sido evitados se as mulheres tivessem sido assistidas naquele momento por
um profissional de saúde qualificado e com equipamentos e medicamentos
necessários para prevenir e administrar complicações. As razões para isso
incluem a inacessibilidade física e os custos proibitivos, mas também práticas
socioculturais inadequadas. Não basta que os serviços estejam disponíveis,
eles também devem ser de alta qualidade, oferecidos de forma culturalmente
adequada e responder às necessidades das mulheres. (...)
As ações prioritárias incluem: aumentar o número de partos assistidos por
atendentes capacitados em países com altas taxas de mortalidade materna;
garantir que um continuum de cuidados pré-natais, de parto e pós-parto esteja
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disponível e exequível para todas as grávidas; e garantir que todas as mulheres tenham acesso à contracepção moderna, serviços de aborto seguro (de
acordo com a extensão do que está permitido por lei) e cuidados pós-aborto,
triagem e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV
e HPV. Igualmente importantes são as estratégias de prevenção e resposta à
violência do parceiro íntimo e à violência sexual, de empoderamento das mulheres e de ampliação de suas oportunidades de participação nas atividades
econômicas. É também vital assegurar o acesso das mulheres a cuidados e
serviços essenciais de saúde reprodutiva durante as crises humanitárias.
Fonte: OMS (Organização Mundial de Saúde). Mulheres e saúde: evidências de hoje, agenda de amanhã (Women
and health: today’s evidence tomorrow’s agenda), 2009, p. 42 e 46. Disponível em http://www.who.int/ageing/mulheres_saude.pdf acesso 06/01/2014.

Veremos nas aulas seguintes o quanto os cuidados pré-natais, a assistência ao
parto e após, o gerenciamento eficaz de emergências obstétricas, os cuidados
para detecção de infecções, aconselhamento em planejamento familiar, entre
outros problemas que assolam as mulheres oferecem as estas garantias de
uma vivência social mais segura proporcionando a mulher exercer seu papel
de forma saudável e menos vulnerável (OMS, 2009).
“As mulheres adultas enfrentam uma série de desafios em saúde, que incluem
riscos crescentes para doenças crônicas não transmissíveis, traumatismos e
violência” (OMS, 2009, p. 57). A depressão é uma doença incapacitante e que
são vivenciadas pelas mulheres em todas as faixas etárias e marcam negativamente a vida das mulheres. “A hipertensão arterial, frequentemente relacionada com excesso de peso, obesidade e inatividade física, é o principal fator
de risco para as mulheres adultas” (OMS, 2009, p. 57). A violência, mesmo
sendo mal contabilizada, se apresenta como um fator de risco para a saúde das
mulheres e também pode resultar em óbito (OMS, 2009).
5.4 Mulheres idosas
As mulheres têm tendência a viver mais do que os homens e entre os adultos
acima de 60 anos, as mulheres representam em torno de 55% no mundo e esta
proporção vem aumentando ao longo dos tempos. As mulheres mais velhas
desempenham papel central em suas famílias e nas suas comunidades, pois
atuam como cuidadoras e a implementação de políticas de prevenção de doenças crônicas torna-se essencial, além de “manter as mulheres mais velhas
saudáveis e ativas traz benefício individual, mas também econômico e social”
(OMS, 2009, p. 61). O importante papel exercido pelas mulheres mais velhas
precisa ser valorizado e apoiado pelos familiares e pela sociedade, pois “uma
vida longa e mais saudável é uma meta social que dará às mulheres oportunidades que elas e suas comunidades valorizarão e que, ao mesmo tempo,
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levarão a grandes mudanças sociais na organização do trabalho, da família e
do apoio social” (OMS, 2009, p. 68).

Figura 22: Qualidade de vida na terceira idade.
Fonte: Qualidade de vida na terceira idade. disponível em http://www.drthiagopovoa.com.br/qualidade-de-vida-naterceira-idade/ acesso 09/01/2015.

BOX 23

As condições crônicas (doença cardíaca isquêmica, acidente vascular cerebral e doença pulmonar obstrutiva crônica) representam 45% dos óbitos em
mulheres acima dos 60 anos de idade no mundo todo. Outros 15% dos óbitos
são causados por câncer, principalmente de mama, estômago e cólon. Muitos
dos problemas de saúde enfrentados por mulheres em idade avançada resultam de fatores de risco que surgem em sua juventude e vida adulta, como
tabagismo, estilos de vida sedentários e dietas não saudáveis. As sociedades
devem se preparar agora para prevenir e administrar os problemas crônicos
de saúde associados à idade avançada. O estabelecimento de hábitos saudáveis na juventude pode ajudar as mulheres a viverem ativas e saudáveis até
em idade avançada. As sociedades devem também se preparar para os gastos
relacionados aos cuidados de mulheres mais velhas. Muitos países de alta
renda direcionam atualmente grandes proporções de seus orçamentos sociais
e de saúde para os cuidados dos idosos. Nos contextos de baixa renda, as famílias são muitas vezes responsáveis por tais cuidados, geralmente providos
pelos membros femininos. São necessárias políticas para financiamento da
saúde e da previdência; reforma tributária, acesso a emprego formal e pensão
e proteção social a ele associadas, e a provisão de cuidados domiciliares e
comunitários.
Fonte: OMS (Organização Mundial de Saúde). Mulheres e saúde: evidências de hoje, agenda de amanhã (Women
and health: today’s evidence tomorrow’s agenda), 2009, p. 67. Disponível em http://www.who.int/ageing/mulheres_saude.pdf acesso 06/01/2014.
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Assista ao filme: Clube da Sorte e da Felicidade e compare as diferentes fases
de vida das mulheres.
Resumo:
Nesta aula você aprendeu que:
•

Muitos problemas de saúde vivenciados pelas mulheres quando já são
adultas tem sua origem na infância;

•

Na adolescência, é essencial que as meninas possam fazer uma transição
saudável para a vida adulta;

•

A fase da adolescência é a que apresenta com mais baixos níveis de doenças e óbitos, mas é uma fase de muitas mudanças na vida da menina,
mudanças físicas, emocionais e sociais e que, na maioria das vezes, elas
não recebem apoio suficiente para lidar com tais mudanças;

•

Nos anos reprodutivos, muitas vivências diferentes e marcantes são vivenciadas pelas mulheres na faixa etária de 15 a 44;

•

As mulheres mais velhas desempenham papel central em suas famílias e
nas suas comunidades, pois atuam como cuidadoras e a implementação de
políticas de prevenção de doenças crônicas torna-se essencial.

Cite as principais mudanças vividas pela mulher em seus diferentes ciclos de
vida.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 6 - Desenvolvimento biológico: puberdade e sexualidade

Objetivo:
Saber como se dão as mudanças na puberdade e as questões referentes à sexualidade da mulher.
Introdução
Nesta Aula 6, você aprenderá conceitos importantes sobre a puberdade e a
sexualidade vividas pela mulher.
6.1 Puberdade
A puberdade caracteriza a chegada da adolescência. “Puberdade e adolescência não são sinônimos. A puberdade é um fenômeno predominantemente
biológico, relativo às transformações corporais, e a adolescência refere-se a
componentes psicológicos desse processo” (CAMPAGNA, 2005, p. 23). Na
menina a mudança mais evidente é o início da menstruação e dos ciclos ovulatórios e que resultam no crescimento das mamas, surgimento dos pelos pubianos e a transformação do corpo. “A puberdade é o período durante o qual
surgem as características sexuais secundárias e é atingida a capacidade de
reprodução sexual” (REBAR, 2010, p. 735).

Figura 23: Alterações no corpo da menina com a chegada da puberdade.
Fonte: Mudanças no corpo. Disponível em http://www.ee.usp.br/publicacoes/pdf/vamos_falar_sobre_sexualidade.
pdf acesso em 31/12/2014.
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BOX 24

As alterações físicas que acompanham o desenvolvimento puberal resultam
direta ou indiretamente da maturação do hipotálamo, da estimulação dos órgãos sexuais e da secreção de esteróides sexuais. Hormonalmente, a puberdade nos seres humanos é caracterizado pelo reajuste da clássica alça de feedback negativo de esteróides gonodais, por alterações nos ritmos circadiano
e ultradiano (frequente\) das gonadotropinas e pela aquisição, na mulher, de
uma alça de feedback positiva de estrogênio, que controla o ritmo mensalmente como uma expressão interdependente de gonadotropinas e esteróides
ovarianos.
Fonte: REBAR, Robert W. Puberdade in BEREK, Jonathan S. Tratado de Ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010, p. 735.

As alterações que ocorrem no corpo da menina acontecem de forma ordenada
e em um período de tempo definido. Desvios nessa sequência devem ser considerados anormais. Nas meninas, o desenvolvimento puberal costuma levar
4,5 anos. A sequência geralmente acontece com a aceleração do crescimento,
o crescimento das mamas, seguido pelo surgimento de pêlos pubianos e pela
menarca (primeira menstruação).
Menstruação
A primeira menstruação ou menarca é usada como um dos critérios de maturidade sexual, mas estudos científicos dizem que a menarca estaria num ponto
intermediário da puberdade, “pois há um período de esterilidade após a menarca, o que mostra que a maturação sexual ainda não está completa”. (CAMPAGNA, 2005, p. 25). A produção do primeiro óvulo fecundável inaugura
o desenvolvimento sexual. A hereditariedade, inteligência, saúde, nutrição,
status sócio-econômico-familiar, tamanho e formação do corpo são fatores
que influenciam a idade maturacional sexual.
Na primeira etapa da menstruação, nas primeiras, é comum que o período
menstrual seja irregular. Vários fatores interferem na regularização da menstruação e até mesmo na menarca. “Acredita-se que os cuidados com a nutrição e a saúde tenham modificado a estrutura biológica das pessoas, aproximando-as de seus potenciais genéticos ótimos, causando um início mais
precoce da puberdade” (CAMPAGNA, 2005, p. 26). Fatores culturais como o
erotismo na publicidade, na literatura e filmes também podem interferir. Geralmente, a menstruação é vivida com angústia, ansiedade, culpa e medo do
ponto de vista emocional. A menarca pode ser vista como “um acontecimento
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que, simbolicamente, assinala as transformações que ocorrem na identidade
feminina, fazendo com que a maioria dos autores a coloque como marco da
entrada da adolescência” (CAMPAGNA, 2005, p. 27).
O ciclo menstrual é caracterizado por muitas alterações que ocorrem no útero,
ovários, vagina e mamas, e na secreção de hormônios pela adeno-hipófise.
Geralmente, essas alterações do ciclo menstrual ocorrem com regularidade
durante todos os anos reprodutivos (THIBODEAU e PATTON, 2002)

BOX 25

Um ciclo menstrual típico abrange um período de cerca de 28 dias. A duração
do ciclo varia entre as mulheres. Algumas mulheres, por exemplo, podem ter
um ciclo regular que abrange cerca de 24 dias. A duração do ciclo também
varia numa mesma mulher. (...) Cada ciclo consiste de três fases. Os três períodos de tempo de cada ciclo são chamados fase menstrual ou menstruação,
fase proliferativa e fase secretória.
Menstruação é um período de 4 ou 5 dias caracterizado por sangramento
menstrual. O primeiro dia do fluxo menstrual é considerado dia 1 do ciclo
menstrual. A fase proliferativa começa depois do término do fluxo menstrual
e dura até a ovulação. Durante esse período, os folículos maturam, o revestimento interno do útero sofre espessamento (prolifera) e aumenta a secreção
de estrógeno até seu nível mais elevado. A fase secretória do ciclo menstrual
começa na ovulação e dura até o início da próxima menstruação. É durante
essa fase do ciclo menstrual que o revestimento interno do útero atinge sua
maior espessura e o ovário secreta seus níveis mais elevados de progesterona.
Fonte: THIBODEAU, Gary A.; PATTON, Kevin T. Estrutura e funções do corpo humano. São Paulo: Manole, 2002,
p. 468.
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Figura 24: Ciclo menstrual
Fonte: 30 perguntas sobre menstruação. Disponível em http://www.mdsaude.com/2014/03/menstruacao.html acesso em 30/12/2014.

Observe na figura a seguir uma simulação de um ciclo menstrual composto
de 28 dias.

Figura 25: Tabela do ciclo menstrual.
Fonte: Ciclo menstrual. Disponível em http://www.ee.usp.br/publicacoes/pdf/vamos_falar_sobre_sexualidade.pdf
acesso em 31/12/2014.
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6.2 Sexualidade
Para compreendermos a sexualidade precisamos compreender que sexo e sexualidade não são sinônimos. Sexo pode ser entendido como a definição dos
órgãos genitais masculino e feminino, ou também pode ser entendido como
uma relação sexual, porém, sexualidade é muito mais do que isso, esse conceito está ligado a tudo o que somos capazes de sentir e de expressar. A organização mundial de saúde diz que:

BOX 26

A sexualidade faz parte da personalidade de cada um, é uma necessidade
básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito (relação sexual) e não se
limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso, é a
energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade e se expressa na
forma de sentir, nos movimentos das pessoas, e como estas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e,
portanto a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental,
a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico.
Fonte: WHO TECHNICAL REPORTS SERIES, citado por http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/sexualidade
acesso dia 31/12/2014.

Sexualidade e corpo estão ligados mutuamente, ao falar de um não podemos
desconsiderar o outro. “A sexualidade, desejo fundamental do ser, ocupa um
lugar central em nossa condição existencial” (DALGALARRONDO, 2008,
p. 352). A sexualidade compreende três dimensões que são básicas: biológica,
psicológica e cultural. Na dimensão biológica significa considerar os impulsos
sexuais, os processos fisiológicos, cerebrais e hormonais do corpo humano.
Já a dimensão psicológica são os desejos eróticos que são subjetivos a cada
ser humano e a vida afetiva que tem ligação com a vida sexual. A dimensão
sociocultural se refere aos desejos e comportamentos e fantasias sexuais que
são assumidos por cada sociedade e grupo social. Essas três dimensões são
inseparáveis e acontecem de forma conjunta, tanto nos resultados positivos
e/ou negativos da vivência da sexualidade. (DALGALARRONDO, 2008).
“O impulso sexual, no plano biológico, visa a procriação e manutenção da
espécie” (DALGALARRONDO, 2008, p. 353). O impulso sexual é restrito,
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pois se baseia e se mantém sobre os aspectos instintivos e biológicos que tem
um fim, a reprodução. Já o desejo erótico, faz parte das dimensões psicológicas e culturais, e implica uma série de variações, pois a vida sexual do indivíduo está totalmente ligada a vida afetiva, a personalidade e aos símbolos
culturais (DALGALARRONDO, 2008).
6.2.1 Fases do ciclo sexual
Para compreender melhor falaremos agora sobre as fases do ciclo sexual
São discriminadas 4 fases diferentes do ciclo sexual: fase do desejo sexual,
fase de excitação, orgasmo e fase de resolução (Sadock; Sadock, citados por
Dalgalarrondo, 2008).

BOX 27

A fase do desejo sexual é a mais complexa do ponto de vista psicológico,
a menos fisiológica, pois depende do mundo das fantasias eróticas, das
representações sociais e dos símbolos culturais relacionados à sexualidade.
Apesar disso, o desejo sexual tem também um componente biológico,
influenciado por fatores hormonais e neuronais. Na fase do desejo, o
individuo pode já ter sensações físicas relacionadas à atração que uma pessoa
ou um objeto lhe desperta. Parece que o desejo sexual do homem responde
mais a estímulos visuais; nas mulheres, é afetado por fatores afetivos e
não necessariamente “sensoriais”; tal diferença relaciona-se mais a fatores
culturais que a fatores biológicos.
A fase da excitação é a etapa inicial da relação sexual propriamente dita,
com modificações corporais preparatórias do intercurso sexual. O homem
apresenta vasodilatação reflexa e preenchimento sanguíneos dos corpos
cavernosos penianos, aumento do saco escrotal e do tamanho do pênis. Pela
uretra, começa a ser expelido um liquido lubrificante que facilita a penetração.
Na mulher, ocorre congestão sanguínea, aumento do volume dos genitais
externos e do tamanho do clitóris (semelhante a ereção do pênis), secreção
de um líquido lubrificante da vagina, preparando-a para receber o pênis. Os
mamilos em ambos os sexos tornam-se eretos, mas de forma mais intensa nas
mulheres. A excitação aumenta no homem pelo toque do pênis. As mulheres,
por sua vez, podem sentir-se excitadas pelo toque dos mamilos ou de outras
áreas erógenas; também podem sentir-se desconfortáveis se forem tocadas
no clitóris antes de certo nível de excitação. Fisicamente, a fase de excitação
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implica uma resposta genital de congestão que e organizada pelo sistema nervoso autônomo. A fase de excitação pode durar de alguns minutos a várias
horas. Entretanto, uma excitação mais intensa precedendo o orgasmo dura, de
modo geral, de 30 segundos a alguns minutos.
A fase de orgasmo é o pico do prazer sexual, em que ha liberação da tensão
sexual e contração rítmica dos músculos do períneo e dos órgãos reprodutivos
pélvicos. No homem, surge após a estimulação peniana, principalmente da
glande e do prepúcio. Ocorrem dois reflexos coordenados: a emissão e a
ejaculação. Na emissão, que não é necessariamente prazerosa, há contração
reflexa dos músculos, o que provoca o depósito do fluido seminal na uretra
posterior. Nesse momento, dá-se a sensação difusa de “inevitabilidade ejaculatória”. Na ejaculação propriamente dita, ocorre a contração dos músculos
da base do pênis, que impulsionam o fluido seminal para fora do pênis em
alguns poucos jatos sucessivos, provocando intensa sensação de prazer. Já no
orgasmo feminino, ocorrem 3 a 12 contrações rítmicas em volta da entrada
da vagina, acompanhadas de forte sensação de prazer. A resposta de orgasmo
feminino pode ser controlada ate que surjam as contrações musculares involuntárias. Em ambos os sexos, ha, frequentemente, contrações involuntárias
do esfíncter anal interno e externo. O orgasmo dura de 3 a 25 segundos e está
associado a leve obnubilação da consciência.
A fase de resolução e a etapa de retorno as condições normais do organismo,
voltando as frequências cardíaca e respiratória, a pressão arterial e as condições dos genitais gradativamente ao estado anterior ao ato sexual. O homem
apresenta um período refratário após o orgasmo, em que a ereção e a resposta
orgástica estão inibidas por um certo tempo, independentemente de sua vontade. Na mulher, o período refratário não é tão determinado, podendo ocorrer
com mais facilidade vários orgasmos sucessivos. Apos o orgasmo, tanto o homem como a mulher sentem, muitas vezes, a sensação de relaxamento, de paz
e, às vezes, de sono ou depressão. Se ocorreu o orgasmo, a fase de resolução
é mais rápida, mas se ele não ocorreu, a fase de resolução pode durar de 2 a 6
horas e estar associada a desconforto e irritabilidade.
Fonte: DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª ed. - Porto Alegre :
Artmed, 2008,p 353 a 355.

6.2.2 Transtornos Sexuais Femininos
Os transtornos sexuais são disfunções ou problemas que ocorrem em qualquer momento das fases do ciclo sexual. Para se estabelecer como transtorno
sexual deve-se avaliar fatores como padrões culturais, faixa etária e a situação
de vida da pessoa acometida pelo problema.
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6.2.2.1 Desejo sexual inibido
Caracteriza-se “pela inibição persistente de qualquer tipo de desejo de natureza sexual, de fantasias sexuais ou interesse por temas ou pela atividade
sexual” (DALGALARRONDO, 2008, p. 355). Muitos fatores deste transtorno sexual são determinados por conflitos intrapsíquicos, “por repressão exacerbado relacionada á temática sexual, por padrões educacionais e culturais
que associam fortemente a sexualidade ao pecado, a culpa e a “sujeira”, e por
conflitos interpessoais, particularmente a hostilidade no relacionamento do
casal, que acaba se convertendo em inibição do desejo” (DALGALARRONDO, 2008, p. 355). Ocorrem também por questões fisiológicas (hormonais,
metabólicas, medicamentosas, etc.) (DALGALARRONDO, 2008).
6.2.2.2 Excitação e orgasmo feminino (frigidez)
“Caracteriza-se pela dificuldade ou incapacidade em obter resposta de intumescência e lubrificação da vagina associadas ao desejo e às caricias sexuais”
(DALGALARRONDO, 2008, p. 356). Como fatores intrapsíquicos temos a
ansiedade, redução da autoestima, frustrações crônicas, sentimentos de medo,
culpa, irritabilidade e depressão e ainda fatores advindos das dificuldades
da relação interpessoal do casal. “Podem contribuir para a disfunção de excitação e/ou do orgasmo feminino fatores orgânicos, como dor pélvica ou
abdominal, corrimentos e pruridos vaginais, bem como uso de medicamentos
como sedativos e antidepressivos (DALGALARRONDO, 2008, p. 356).
6.2.2.3 Vaginismo
Caracteriza-se pela contração dos músculos que envolvem a entrada da vagina. Trata-se de um espasmo inconsciente e muito forte, tão forte que a penetração do pênis é terrivelmente dolorosa, difícil ou até mesmo impossível.
(SCARF, 1990).

Leia a cartilha: Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva disponível em
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad26.pdf.
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Resumo
Nesta aula você aprendeu que:
•

A puberdade caracteriza a chegada da adolescência;

•

Na menina a mudança mais evidente é o início da menstruação e dos
ciclos ovulatórios e que resultam no crescimento das mamas, surgimento
dos pelos pubianos e a transformação do corpo;

•

A primeira menstruação ou menarca é usada como um dos critérios de
maturidade sexual, mas estudos científicos dizem que a menarca estaria
num ponto intermediário da puberdade, “pois há um período de esterilidade após a menarca, o que mostra que a maturação sexual ainda não está
completa” (CAMPAGNA, 2005, p. 25);

•

O ciclo menstrual dura por volta de 28 dias e este fator depende de fatores
individuais;

•

Sexo e sexualidade não são sinônimos. Sexo pode ser entendido como a
definição dos órgãos genitais masculino e feminino, ou também pode ser
entendido como uma relação sexual, porém, sexualidade é muito mais do
que isso, esse conceito está ligado a tudo o que somos capazes de sentir e
de expressar;

•

Sexualidade e corpo estão ligados mutuamente, ao falar de um não podemos desconsiderar o outro.

1. Quais são as três dimensões da sexualidade humana?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Fale sobre as fases do ciclo sexual.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Caracterize puberdade e sexualidade.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 7 - Desenvolvimento biológico: climatério e senilidade

Objetivo:
Entender o climatério em seus aspectos naturais e como uma fase da vida da
mulher e compreender que o envelhecimento é um processo natural e não
patológico.
Introdução
Nesta aula iremos abordar a temática do climatério e senilidade, a mulher na
terceira idade continuará a exercer papeis muito importantes na sociedade.
7.1 Climatério
O climatério ou menopausa compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da mulher, tem como marco o último ciclo menstrual,
após 12 meses após sua ocorrência e geralmente ocorre quando a mulher está
com 48 a 50 anos de idade. “O climatério não é uma doença e sim uma fase
natural da vida da mulher e muitas passam por ela sem queixas ou necessidade de medicamentos. Outras têm sintomas que variam na sua diversidade
e intensidade” (BRASIL, 2008, p. 12). É preciso que a mulher seja acompanhada e receba as devidas orientações para que passe por esta fase de forma
tranquila (BRASIL, 2008, p. 12).
Os sintomas mais comuns no climatério são “calor ou fogachos, sudorese
aumentada, nervosismo, depressão, insônia, pele seca, unhas e cabelos quebradiços, secura vaginal, dispareunia” (DIAS e LIMA, 2008, p.25).

BOX 28

A medicalização do corpo das mulheres, com o uso sistemático de hormônios
durante o climatério tem sido uma prática usual na medicina. As mulheres no
climatério não sofrem de uma doença (de carência hormonal) e o tratamento
hormonal deve ser encarado como uma opção terapêutica para os casos em
que existam indicações específicas. É fundamental que os profissionais de
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saúde estejam informados e atualizados para procederem a uma abordagem
menos agressiva e invasiva possível.
Fonte: BRASIL. Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção
à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília Editora do Ministério da Saúde, 2008, p.12.

Figura 26: Os incômodos para as mulheres.
Fonte: Menopausa disponível em http://www.saudecominteligencia.com.br/menopausa.htm acesso 11/01/2015.

A menopausa pode trazer à mulher uma maior conscientização do processo
de envelhecimento e com isso pode levá-las a se sentirem incompetentes e
incapazes de desempenhar suas funções e ainda medo de adoecer. Além da
interrupção dos ciclos menstruais, “as mulheres nessa fase podem apresentar
aumento das taxas de colesterol, doenças cardiovasculares, Diabetes mellitus,
neoplasias benignas e malignas, obesidade, distúrbios urinários, osteoporose
e doenças auto-imunes” (BRASIL, 2008, p. 15). Todas estas alterações têm
relação direta com a redução da função ovariana, porém, podem provocar
na mulher uma mudança na imagem a mesma tem de si, levando-a a um
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quadro de insegurança e ansiedade que aliados a predisposições biológicas
podem evoluir para uma depressão. Portanto, é de extrema importância que
os profissionais de saúde ofereçam às mulheres nesta fase da vida de forma
acolhedora, estimulando-as a investirem nelas próprias, no auto-cuidado e na
auto-valorização (BRASIL, 2008).

BOX 29

É importante assegurar que, apesar de algumas vezes apresentar dificuldades, o
climatério é um período importante e inevitável na vida, devendo ser encarado
como um processo natural, e não como doença. Às vezes é vivenciado como
uma passagem silenciosa (sem queixas); outras vezes, essa fase pode ser muito
expressiva, acompanhada de sintomatologia que gera alterações na rotina, mas,
no geral, é uma fase com perdas e ganhos, altos e baixos, novas liberdades,
novas limitações e possibilidades para as mulheres. Na atenção à sua saúde
precisam ser oferecidas informações detalhadas sobre as variadas facetas dessa
nova etapa da vida, encorajando a mulher a vivê-la com mais energia, coragem
e a aprender os limites e oportunidades do processo de envelhecimento,
abrangendo as transformações que ocorrem durante esse período.
Fonte: BRASIL. Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção
à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília Editora do Ministério da Saúde, 2008, p.15.

É preciso oferecer à mulher um atendimento humanizado, o que significa
valorizar a autonomia e o protagonismo da mulher, sua co-responsabidade, a
construção de vínculos solidários e a participação no processo de atenção e
de gestão. O profissional de saúde que tem uma prática humanizada é aquele
que oferece uma escuta ativa e valoriza e busca compreender as diferentes
formas de comunicação e sofrimento e que acolhe a pessoa que o procura;
estabelece uma relação que abre espaço para outros profissionais da equipe de
saúde da mulher, construindo um projeto terapêutico singular. “A abordagem
humanizada se baseia especialmente na possibilidade do acesso ao serviço e
ao tratamento e na resolutividade das demandas apresentadas e identificadas”
(BRASIL, 2008, p. 16).
A sexualidade das mulheres é, muitas vezes, negligenciada nesta fase. O comportamento sexual é influenciado por diversos aspectos, entre eles, os psicológicos e socioculturuais e relaciona-se diretamente com a saúde física, mental, com a qualidade de vida e com a autoestima. A equipe de saúde precisa
ter cuidado para não tratar o climatério como doença e já predizer que será
necessário o uso de medicamentos, o que caracteriza o uso indiscriminado e,
na maioria das vezes, desnecessário de medicação (BRASIL, 2008).
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Uma das grandes fontes de angústia para as mulheres nessa fase da vida tem
sido o envelhecimento sexual. “A sexualidade da mulher no climatério é carregada de muitos preconceitos e tabus. Isso porque existem vários mitos que
reforçam a ideia de que, nesse período, a mulher fica assexuada” (BRASIL,
2008, p.25). Um dos mitos é a identificação da função reprodutora com a
função sexual, outro é a ideia de que atração erótica se dá somente através
de beleza física associada à jovialidade. E outro mito é o que considera a
sexualidade feminina “diretamente aos hormônios ovarianos, vinculando a
diminuição da função do ovário com a diminuição da função sexual” (BRASIL, 2008, p.25).
Na atualidade, com o aumento da expectativa de vida, a mulher tem passado
a viver momentos significativos de sua vida na fase do climatério, podendo
desfrutar de uma sexualidade plena. A vivência do climatério é individualizada, pois, algumas mulheres podem sentir diminuição do desejo e outras
podem vivenciar o inverso, ou seja, uma liberação do desejo e o exercício de
uma sexualidade menos conflituosa. Muitas mulheres podem redefinir o conceito de satisfação e procurar novas formas de viver a sexualidade, motivada
pela sabedoria adquirida. Muitas das barreiras sexuais vividas pelas mulheres
não são propriamente sexuais, mas questões outras que se refletem na vida
sexual como a má qualidade de vida (BRASIL, 2008).
As alterações fisiológicas que ocorrem com a mulher durante o climatério
tem pouca influência sobre a sexualidade, não implicam diminuição do prazer, entretanto, podem limitar a resposta sexual, que pode ser um pouco mais
lenta. A lubrificação vaginal fica um pouco menos intensa e mais demorada,
sendo necessário, às vezes, maior estímulo sexual e/ou lubrificação com cremes vaginais. A redução fluxo sanguíneo é um efeito da deficiência estrogênica sobre a pelve, que pode provocar alterações no aparelho genital. Os pelos
pubianos diminuem, o tecido adiposo dos grandes lábios reduz e há retração
dos pequenos lábios e do clitóris (BRASIL, 2008).

BOX 30

Disfunções sexuais do(a) parceiro(a) podem desencadear dificuldades sexuais na mulher. Além disso, o interesse e disponibilidade do(a) parceiro(a) são
da mesma forma importantes para que a sexualidade possa continuar a ser
exercida satisfatoriamente no climatério, como em qualquer outra época da
vida. Em muitas situações a falta de comunicação e até mesmo de compreensão e afeto entre os casais, com o culto à individualidade da vida moderna,
induz à perda da cumplicidade e intimidade. Assim, pode ser rompido o elo
amoroso das relações, comprometendo o interesse e a resposta sexual. Os
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fatores sociais também podem contribuir para diminuir o desejo sexual. As
atividades relacionadas com a reprodução social, tais como o desempenho
das tarefas domésticas, o cuidado com as pessoas idosas, a dupla jornada
construída socialmente, podem provocar uma sobrecarga física e mental que
afeta negativamente o processo saúde-doença. Nesse caso, a sobrecarga pode
expressar-se como cansaço, fadiga, depressão, ansiedade e diminuição do desejo sexual.
Fonte: BRASIL. Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção
à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília Editora do Ministério da Saúde, 2008, p.15.

7.2 Senilidade
A qualidade de vida na velhice e um olhar para a velhice feminina são fenômenos que atualmente têm sido muito estudados. Está crescendo a busca
por uma caracterização das “variáveis que determinam uma boa qualidade
de vida na velhice nos domínios físico, social e psicológico, bem como pela
identificação das noções vigentes sobre qual o significado desse conceito entre a população (NERI, 2001, p 02). O entendimento de que é necessário
promover uma vivência de uma velhice longa e saudável, principalmente em
relação ao custo/benefício desta qualidade tem crescido bastante e este fato
tem se tornado uma necessidade. “O processo de feminização da velhice não
diz respeito apenas à maior longevidade feminina e à superioridade numérica
das mulheres idosas sobre os homens idosos, mas envolve o exercício de papéis e o funcionamento do self” (NERI, 2001,p. 17).
Para que a mulher desenvolva uma qualidade de vida na velhice será necessário desenvolver várias questões irão influenciar esta vivência. Seriam
dimensões conceituais: competência comportamental, condições ambientais
e a qualidade de vida percebida e bem-estar subjetivo ou psicológico (NERI,
2001).

BOX 31

Competência comportamental. Representa a avaliação sócio-normativa do
funcionamento do indivíduo no tocante à saúde, à funcionalidade física, à
cognição, ao comportamento social e à utilização do tempo. É comumente
avaliada em termos do grau de preservação da capacidade para o desempenho
de atividades básicas de vida diária (AVDs) e de atividades instrumentais de
vida diária (AIVDs).
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M.Baltes e col. (1999) propuseram um modelo bidimensional com relação ao
que a literatura denomina competências de vida diária, as quais dizem respeito
ao manejo das exigências da vida prática, e assim, são pré-requisitos para a
independência e a autonomia. O primeiro domínio é chamado por eles de competências básicas (CoBa) e inclui aquelas relativas ao auto-cuidado e ao manejo
de atividades instrumentais rotineiras, automáticas e necessárias à sobrevivência, (por exemplo utilizar transporte e fazer compras). O segundo domínio é o
das competências expandidas (CoEx) e inclui atividades sociais e de lazer escolhidas pela pessoa, bem como atividades instrumentais que assegurem o contato do idoso com o mundo externo e com o self. Sono e descanso são categorias
que se sobrepõem-se a todas, porque são indicativas de saúde e da funcionalidade física e mental, bem como do conjunto das competências comportamentais.
Fonte: NERI, Anita Liberalesso. Envelhecimento e qualidade de vida na mulher. 2001, p. 02. Disponível em http://
portaldoenvelhecimento.com/old/artigos/maio2007/2congresso.pdf acesso 08/01/2015.

A independência e a autonomia das idosas fazem com que as mesmas busquem e tornem seu ambiente mais seguro, variado e interessante. Caso contrário, a família ou instituições que as idosas frequentam precisam cuidar desse aspecto (NERI, 2001).
A qualidade de vida percebida é uma “avaliação subjetiva que cada pessoa faz
sobre seu funcionamento em qualquer domínio das competências comportamentais é o conteúdo primário da qualidade de vida percebida” (NERI, 2001,
p. 04). Esta dimensão faz parte de uma estrutura interna juntamente com a
competência comportamental e, portanto é um elemento subjetivo, cada idosa
irá avaliar de uma forma diferente, a partir de suas vivências. São elementos
geralmente mais avaliados nesta dimensão: “saúde percebida, doenças relatadas, consumo relatado de medicamentos, dor e desconforto relatados, alterações percebidas na cognição, e auto-eficácia nos domínio físico e cognitivo”
(NERI, 2001, p. 05).
Já o bem estar psicológico se refere a uma “avaliação pessoal sobre o conjunto
e a dinâmica das relações entre as três áreas precedentes” (NERI, 2001, p. 05).

BOX 32

Isso significa que o senso de bem-estar psicológico não resulta do simples
cômputo das competências, possibilidades e satisfações. Há três aspectos
centrais à avaliação do bem-estar subjetivo: 1º) Pertence ao âmbito da expe-
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riência privada; 2º) sua avaliação inclui tanto avaliação global quanto avaliações referenciadas a domínios tais como saúde física e cognitiva, sexualidade, relações sociais, relações familiares e espiritualidade; 3º) Inclui medidas
cognitivas (Ex: satisfação) e emocionais (Ex: afetos positivos e negativos).
Avaliações dessa natureza dependem do self, cuja continuidade permite analisar as experiências pessoais numa perspectiva temporal e comparativa. A
continuidade do self é mantida na velhice, mesmo na presença de dependência. Um aspecto essencial do bem-estar psicológico é, assim, a capacidade de
acomodação às perdas e de assimilação de informações positivas sobre o self.
O senso de auto-eficácia e o senso de agência podem sofrer alteração quando
a fragilidade aumenta e a dependência se faz presente, mas os idosos preservam a capacidade de desenvolver estratégias compensatórias de natureza
emocional, que lhes permite manter o equilíbrio.
Fonte: NERI, Anita Liberalesso. Envelhecimento e qualidade de vida na mulher. 2001. Disponível em http://portaldoenvelhecimento.com/old/artigos/maio2007/2congresso.pdf acesso 08/01/2015.

A qualidade de vida na velhice é uma experiência multidimensional e multideterminada e vários fatores são ligados a ela. “Na velhice avançada as mulheres são mais negativamente afetadas em suas possibilidades de envolvimento social por causa de sua maior longevidade e do risco aumentado de
dependência” (NERI, 2001, p. 11).
Se a mulher incorpora em sua vida práticas relativamente saudáveis com
exercícios e boa nutrição irá viver uma velhice razoavelmente saudável. Mas,
muitas mulheres apresentam problemas crônicos como artrite, hipertensão e
problemas cardíacos. A saúde mental, geralmente é boa, a depressão e outros
tipos de problemas podem ser revertidos com tratamento adequado, porém
problemas ocasionados pelo mal de Alzheimer, mal de Parkinson ou derrames múltiplos são irreversíveis (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006).

Figura 27: Funcionalidade da mulher idosa.
Fonte: Centro da Pessoa Idosa leva esporte, arte e cultura aos pessoenses disponível em http://www.joaopessoa.
pb.gov.br/centro-da-pessoa-idosa-leva-esporte-arte-e-cultura-aos-pessoenses/ acesso 10/01/2015.
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O envelhecimento pode afetar a mulher em termos de saúde, funcionalidade,
proteção e integração social. Os riscos são resultados de “fatores biológicos,
em parte devido a estilo de vida, histórico de saúde e doença, pobreza, baixa
escolaridade e isolamento social e a diferenças em oportunidades entre homens e mulheres, as quais prejudicam as mulheres” (NERI, 2001, p. 17). O envolvimento social e afetivo mais engajado nas mulheres se apresenta como um
fator protetor da sua saúde, os homens neste caso, apresentam desvantagens.
“A avaliação da pessoa idosa nos serviços de Atenção Básica tem por objetivo
a avaliação global com ênfase na funcionalidade” (SANTOS, 2012, s/p). A
presença de declínio funcional é um sinal de presença de doenças nas alterações ainda não percebidas ou diagnosticadas. A avaliação global da idosa poderá ser realizada por equipe multiprofissional com objetivo de “quantificar
as capacidades e os problemas de saúde, psicossociais e funcionais do idoso
de forma a estabelecer um planejamento terapêutico em longo prazo e o gerenciamento dos recursos necessários” (SANTOS, 2012, s/p).

BOX 33

Normalmente, o que leva a pessoa idosa a procurar a Unidade de Saúde é um
sintoma mais familiar ou mais facilmente reconhecível que pode não refletir, de forma clara ou direta, o estado geral de saúde do mesmo. As doenças
nas pessoas idosas também tendem a ter uma apresentação atípica quando
comparadas à indivíduos mais jovens, o que faz do diagnóstico diferencial
um recurso fundamental. Exemplo: os sintomas, que em um indivíduo jovem
podem corresponder a um refluxo gastroesofágico, em uma pessoa idosa podem corresponder a um carcinoma; um sangramento intestinal em um jovem
pode ser indicativo de doença intestinal inflamatória e, em um idoso, pode
representar uma diverticulose.
Todas as alterações decorrentes do processo fisiológico do envelhecimento terão repercussão nos mecanismos homeostáticos do/a idoso/a e em sua resposta
orgânica, diminuindo sua capacidade de reserva, de defesa e de adaptação,
o que o torna mais vulnerável a quaisquer estímulos (traumático, infeccioso
ou psicológico). Dessa forma, as doenças podem ser desencadeadas mais facilmente. Deve-se fazer uma ampla avaliação dos antecedentes diagnósticos,
com ênfase nas doenças crônicas que mantêm-se ativas. Dada sua prevalência,
devem ser sempre investigadas sistematicamente, para serem descartadas:
1. Afecções cardiovasculares, em especial doença hipertensiva;
2. Diabetes e suas complicações;

Saúde da Mulher e do Recém-Nascido

Saúde da mulher e do recém-nascido - corrig.indd 78

03/06/2015 11:21:28

79
3. Déficits sensoriais (auditivo e visual);
4. Afecções osteoarticulares;
5.Déficits cognitivos.
Fonte: NERI, Anita Liberalesso. Envelhecimento e qualidade de vida na mulher. 2001. Disponível em
http://portaldoenvelhecimento.com/old/artigos/maio2007/2congresso.pdf acesso em 10/01/2015.

Um cuidado muito importante com os idosos é em relação ao uso de medicamentos, “tanto os prescritos por profissional de saúde quanto os adquiridos pelo próprio idoso, sem prescrição, devem ser investigados” (SANTOS,
2012, s/p). É necessário verificar quais medicamentos o idoso está usando,
detectar o uso de automedicação e o uso correto das medicações para não
correr o risco de intoxicação (SANTOS, 2012).
Verificar como anda o estado funcional do idoso como “mudanças no estado
funcional no último ano, alterações de peso não intencionais, fadiga, mal estar
inespecífico, quedas, transtornos do sono, alterações cardiovasculares, alterações miccionais ou intestinais” (SANTOS, 2012, s/p) e ainda se há presença
de incontinência, dores de forma geral e problemas sexuais. “A presença de
doença arterial periférica é um marcador de aterosclerose com maior risco de
lesões coronarianas e cerebrais” (SANTOS, 2012, s/p).
Veremos agora alguns itens que precisam ser avaliados juntamente com a
pessoa idosa.
7.2.1 Alimentação e nutrição
O uso da antropometria é bastante útil para um diagnóstico nutricional. O
índice de massa corporal é recomendado pela OMS (Organização Mundial de
Saúde) e consta da divisão do peso de uma pessoa pela sua altura ao quadrado
(IMC = massa/(altura X altura). No caso dos idosos é preciso considerar pontos de corte diferentes daqueles usados por adultos.

BOX 34

O declínio da altura é observado com o avançar da idade, em decorrência da
compressão vertebral, mudanças nos discos intervertebrais, perda do tônus
muscular e alterações posturais;
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O peso pode diminuir com a idade, porém, com variações segundo o sexo.
Essa diminuição está relacionada à redução do conteúdo da água corporal e
da massa muscular, sendo mais evidente no sexo masculino;
Alterações ósseas em decorrência da osteoporose;
Mudança na quantidade e distribuição do tecido adiposo subcutâneo;
Redução da massa muscular devida à sua transformação em gordura intramuscular, o que leva à alteração na elasticidade e na capacidade de compressão dos tecidos.
Fonte: SANTOS, Gerson de Souza. A avaliação da pessoa idosa nos serviços de Atenção Básica, 2012, sem numeração de páginas. Disponível em http://enfermeiropsf.blogspot.com.br/2012/08/a-avaliacao-da-pessoa-idosa-nos.html
acesso 10/01/2015.

Figura 28: Nutrição da pessoa idosa.
Fonte: Alimentação na terceira idade. Disponível em http://www.conexaolianagel.com/2010/07/alimentacao-na-terceira-idade.html acesso 10/01/2015.

As especificidades relacionadas ao envelhecimento devem ser avaliadas de
forma criteriosa para se diferenciar de desnutrição, pois “a população idosa
é particularmente propensa a alterações nutricionais devido a fatores relacionados às modificações fisiológicas e sociais, ocorrência de doenças crônicas”
(SANTOS. 2012, s/p), e ainda é propensa ao “uso de diversas medicações,
dificuldades com a alimentação, depressão e alterações da mobilidade com
dependência funcional” (SANTOS. 2012, s/p).
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7.2.2 Acuidade visual
Com o envelhecimento ocorre a redução da acuidade visual “devido às alterações fisiológicas das lentes oculares, déficit de campo visual e doenças de
retina” (SANTOS. 2012, s/p), faz-se necessário investigar se o idoso apresenta dificuldades em determinadas funções como ler, assistir TV, dirigir ou fazer
outras atividades do dia a dia (SANTOS. 2012).
7.2.3 Acuidade auditiva
Os idosos relatam um grau de rebaixamento da acuidade auditiva. A perda
progressiva, “a presbiacusia - perda progressiva da capacidade de diferenciar
os sons de alta frequência – é uma das causas mais comuns relacionadas a
essa queixa” (SANTOS. 2012, s/p). Os idosos não percebem tal perda e muitas vezes este quesito é negligenciado (SANTOS. 2012, s/p).

7.2.4 Incontinência urinaria
Muitos idosos acometidos por incontinência não costumam se referir a este
fato por vergonha ou por achar uma ocorrência normal. Tal evento é ligado
a fatores emocionais e sociais. “Muitas das causas são reversíveis - delírio,
restrição de mobilidade, retenção urinária, infecção e efeito medicamentoso e devem ser investigadas” (SANTOS. 2012, s/p).
7.2.5 Sexualidade
Muitos idosos mantêm vida sexual ativa após os 60 anos. “A identificação de
disfunção nessa área pode ser indicativa de problemas psicológicos, fisiológicos ou ambos. Muitas das alterações sexuais que ocorrem com o avançar
da idade podem ser resolvidas com orientação e educação” (SANTOS. 2012,
s/p). Problemas comuns podem afetar a vivencia de uma vida sexual saudável
como “artrites, diabetes, fadiga, medo de infarto, efeitos colaterais de fármacos e álcool” (SANTOS. 2012, s/p).
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BOX 35

As mulheres após a menopausa, principalmente, após os 60 anos, normalmente apresentam algum desconforto nas relações sexuais com penetração vaginal, devido às condições de hipoestrogenismo e, consequentemente, hipotrofia dos tecidos genitais. A utilização de um creme vaginal à base de estriol,
2ml, uma a duas vezes por semana, permite uma manutenção do trofismo do
epitélio (mucosa), favorecendo uma melhoria nas condições genitais para o
exercício pleno da sexualidade. Para o início de sua utilização, é necessário
a realização dos exames preventivos para o câncer ginecológico e mamário,
conforme protocolos vigentes, recomendados nessa faixa etária.
Fonte: SANTOS, Gerson de Souza. A avaliação da pessoa idosa nos serviços de Atenção Básica, 2012, sem numeração de páginas. Disponível em http://enfermeiropsf.blogspot.com.br/2012/08/a-avaliacao-da-pessoa-idosa-nos.html
acesso 10/01/2015.

7.2.6 Avaliação cognitiva
A avaliação cognitiva “auxilia na identificação das principais alterações na
saúde mental das pessoas idosas” (SANTOS. 2012, s/p). Para que o idoso desempenhe bem física e socialmente, ele precisa estar bem cognitivamente. “A
perda de memória recente e a habilidade de cálculo são indicadores sensíveis
de redução dessas funções (SANTOS. 2012, s/p). Como exemplo da avaliação desta capacidade, pode-se pedir que o idoso repita o nome de três objetos:
Porta, Abacaxi e Dinheiro. Após 3 minutos, pede-se para que ele repita, caso
tenha dificuldades é preciso fazer uma investigação mais profunda.
7.2.7 Depressão

BOX 36

No Brasil, a prevalência de depressão entre as pessoas idosas varia de 4,7%
a 36,8%, dependendo fundamentalmente do instrumento utilizado, dos pontos de corte e da gravidade dos sintomas. É um dos transtornos psiquiátricos
mais comuns entre as pessoas idosas e sua presença necessita ser avaliada.
As mulheres apresentam prevalências maiores que os homens na proporção
de 2:1. Pessoas idosas doentes ou institucionalizadas também apresentam
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prevalências maiores. A depressão leve representa a presença de sintomas
depressivos frequentemente associados com alto risco de desenvolvimento
de depressão maior, doença física, maior procura pelos serviços de saúde e
maior consumo de medicamentos. É essencial que seja feita a diferença entre
tristeza e depressão, uma vez que os sintomas depressivos podem ser mais
comuns nessa faixa etária ocorrendo, com frequência, no contexto de desordens médicas e neurológicas. A presença de depressão entre as pessoas idosas
tem impacto negativo em sua vida. Quanto mais grave o quadro inicial, aliado
à não existência de tratamento adequado, pior o prognóstico. As pessoas
idosas com depressão tendem a apresentar maior comprometimento físico,
social e funcional afetando sua qualidade de vida. Evidências sugerem que é
necessário instituir precocemente o tratamento. É fundamental a construção
de um projeto terapêutico singular (PTS), a partir do Acolhimento e da
Avaliação, incluindo diferentes estratégias que possam atender às necessidades dos usuários.
Fonte: SANTOS, Gerson de Souza. A avaliação da pessoa idosa nos serviços de Atenção Básica, 2012, sem numeração de páginas. Disponível em http://enfermeiropsf.blogspot.com.br/2012/08/a-avaliacao-da-pessoa-idosa-nos.html
acesso 10/01/2015.

7.2.8 Mobilidade e quedas
O equilíbrio e a marcha devem sempre ser avaliados, pois tais alterações predispõe o idoso a quedas. “A dinâmica do aparelho locomotor sofre alterações
com uma redução na amplitude dos movimentos, tendendo a modificar a marcha, passos mais curtos e mais lentos com tendência a arrastar os pés” (SANTOS, 2012, s/p). As quedas representam grandes problemas para os idosos,
é preciso verificar se o ambiente residencial oferece muitos riscos a quedas
e fazer orientações no sentido do idoso ter cuidado e da família providenciar
adaptações possíveis (SANTOS, 2012).

Antropometria: é um ramo da antropologia que estuda as medidas e
dimensões das diversas partes do corpo humano.
Senilidade: é o processo de envelhecimento. Caracteriza-se por um declínio
gradual no funcionamento de todos os sistemas do corpo: cardiovascular, respiratório, genital, urinário, endócrino e imunológico, entre outros. A crença
de que a velhice está associada, invariavelmente com profunda debilidade
intelectual e física, entretanto, é um mito. A maioria das pessoas retém suas
capacidades cognitivas e físicas em um grau notável.
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Resumo
Nesta aula você aprendeu que:
•

O climatério ou menopausa é uma fase biológica da vida da mulher e não
é uma doença;

•

O comportamento sexual da mulher no climatério é influenciado por diversos aspectos, entre eles, os psicológicos e socioculturais e relaciona-se
diretamente com a saúde física, mental, com a qualidade de vida e com a
autoestima;

•

A vivência do climatério é individualizada, pois, algumas mulheres podem sentir diminuição do desejo e outras podem vivenciar o inverso, ou
seja, uma liberação do desejo e o exercício de uma sexualidade menos
conflituosa;

•

A qualidade de vida na velhice e um olhar para a velhice feminina são
fenômenos que atualmente têm sido muito estudados;

•

A qualidade de vida na velhice é uma experiência multidimensional e
multideterminada e vários fatores são ligados a ela;

•

As dimensões conceituais que interferem na qualidade de vida da pessoa
idosa são: competência comportamental, condições ambientais e a qualidade de vida percebida e bem-estar subjetivo ou psicológico.
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1. Entreviste uma mulher que esteja entrando ou que já entrou na menopausa
e pergunte sobre os efeitos físicos e psicológicos desta fase da vida.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Entre em contato com uma mulher idosa e faça uma entrevista para saber
sobre as mudanças que ela vivenciou com a entrada nesta fase da vida.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Faça uma pesquisa sobre como as mulheres idosas estão vivendo na atualidade e quais fatores interferem no envelhecimento.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 8 - Assistência à parturiente e à puérpera

Objetivo
Entender a importância da assistência à parturiente e à puérpera.
Introdução
Uma assistência à parturiente para humanização do parto deve iniciar precocemente antes do nascimento. É necessário abordar além dos aspectos técnicos propriamente ditos, oferecer um acolhimento à mulher e a seu companheiro nos serviços de saúde, desde fornecimento de informações simples, de
onde e como acontece o nascimento até o preparo físico e psíquico da mulher,
incluindo uma visita à maternidade para que ela possa conhecer as instalações
físicas e os procedimentos rotineiros que envolvem o parto. O preparo da
gestante para o parto tem como objetivos oferecer à mulher a possibilidade de
compreender o parto como um processo fisiológico e que ela possa se sentir
protagonista do processo (BRASIL, 2001).
Sempre que possível deve ser oferecido ao acompanhante da gestante a oportunidade de participar das consultas pré-natais e da experiência do nascimento. Durante o pré-natal, a gestante deve ser orientada em relação a diversos
temas como: “processo gestacional, mudanças corporais e emocionais durante a gravidez, trabalho de parto, parto e puerpério, cuidados com o recémnascido e amamentação” (BRASIL, 2001, p. 26). E ainda sobre temas como
“orientações sobre anatomia e fisiologia maternas, os tipos de parto, as condutas que facilitam a participação ativa no nascimento, sexualidade e outras”
(BRASIL, 2001, p. 27).

BOX 37

Os serviços de pré-natal e os profissionais envolvidos devem adotar as seguintes medidas educativas de prevenção e controle da ansiedade:
• Manter o diálogo com a mulher e seu acompanhante, durante qualquer procedimento realizado na consulta pré-natal, incentivando-os, orientando-os e
esclarecendo-lhes as dúvidas e seus temores em relação à gestação, trabalho
de parto, parto e puerpério;
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• Informar sobre as rotinas e procedimentos a serem desenvolvidos no momento do trabalho de parto e parto, a fim de obter colaboração por parte da
parturiente e de seu acompanhante;
• Promover visitas das gestantes e acompanhantes às unidades de referência
para o parto, no sentido de desmistificar e minimizar o estresse do processo
de internação no momento do parto;
• Informar as etapas de todo o processo do trabalho de parto e parto, esclarecendo sobre as possíveis alterações;
• Adotar medidas para o estabelecimento do vínculo afetivo mãe/filho e o
início do aleitamento materno logo após o nascimento;
• Dar à gestante e seu acompanhante o direito de participar das decisões sobre
o nascimento, desde que não coloque em risco a evolução do trabalho de parto e a segurança da mulher e do recém-nascido.
BRASIL. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher/Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de
Saúde, Área Técnica da Mulher. Brasília: Ministério da Saúde, 2001, p. 27.

Grupos de apoio tem sido uma medida eficaz adotada por muitos serviços de
saúde para contornar as dificuldades práticas que interferem na garantia de
uma assistência mais humanizada à gestante/parturiente. Os grupos de apoio
podem contar com diferentes profissionais da equipe de saúde, como por
exemplo, o enfermeiro(a), o psicólogo(a), o assistente social, que são essenciais para que seja garantida uma abordagem integral, e, “ao mesmo tempo,
específica para atender às necessidades das mulheres e de seus parceiros e
familiares durante a gravidez” (BRASIL, 2001, p. 27). E, portanto, o objetivo
do grupo de apoio seria “ajudar a mulher a lidar com as vivências, e cuidar de
si durante sua gravidez, bem como prepará-la para o parto e a maternidade”
(BRASIL, 2001, p. 27).
Um ponto muito importante para preparar a parturiente para o parto é “a
adoção de medidas referentes ao trabalho corporal”. Este trabalho oferece à mulher melhor percepção corporal, “bem como do relaxamento e da
respiração para um melhor controle do trabalho de parto” (BRASIL, ۲۰۰۱, p.
۲۸). É importante trabalhar com a gestante os exercícios próprios para cada
etapa da gravidez e que possa aplicar tais exercícios aprendidos no momento
do parto (BRASIL, 2001).
Existem muitos métodos de educação preparatória para o parto, vamos aprender alguns deles:
Método de Dick-Read é considerado um dos pilares para a educação para o
parto, neste método é realizada uma orientação fisiológica do parto para a
gestante, são ensinados exercícios para a musculatura do períneo e do abdome
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e também técnicas de relaxamento. É priorizado o ensino/aprendizado do
relaxamento por partes, dos pés à cabeça, levando a gestante a contrair e relaxar
os músculos. É recomendada a presença de um acompanhante na hora do parto
para a mulher se sentir mais segura. O principal objetivo é evitar a vivência
negativa do medo-tensão-dor, pois o conhecimento favorece a redução do
medo, da tensão levando a um melhor controle da dor (BRASIL, 2001).
O método de Bradley reafirma o parto como um processo normal e orienta
variáveis ambientais como a penumbra e o silêncio para que o parto se torne o mais natural possível. O acompanhante também assume um importante
papel. No início do trabalho de parto, a mulher é orientada e estimulada a se
mover livremente. Ao deitar, é orientada a adotar a posição de lado e esquerdo
(posição Sims), com os braços posicionados de maneira confortável, perna
direita um pouco mais dobrada que a esquerda e apoiada sobre a cama; deve-se colocar um travesseiro sob a cabeça. O acompanhante é incentivado a
colocar a mão sobre o abdome da mulher durante as contrações para apoiá-la
emocionalmente (BRASIL, 2001).
O método de Lamaze é chamado também de psico-profilático da dor. A mulher recebe orientações para substituir reações negativas por comportamentos
mais positivos. Este método é o mais popular na preparação do parto. Há uma
combinação entre os relaxamentos musculares controlados e as técnicas de
respiração. Ensina-se à mulher a contrair determinados músculos, enquanto relaxa outros. “Ela também aprende a focalizar um pequeno objeto que, durante
o trabalho de parto, será usado como ponto focal. O objeto é colocado onde
possa ser facilmente visto pela mulher” (BRASIL, 2001, p. 28). Este trabalho
de preparo é realizado durante o período do pré-natal até o pré-parto/parto.

Figura 29: Método De Lamaze
Fonte: El método Lamaze. Disponível em http://embarazo.cuidadoinfantil.net/el-metodo-lamaze.html acesso em
13/12/2014.
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BOX 38

Quando inicia o trabalho de parto, a mulher é orientada a inspirar profundamente, focar sua atenção num objeto selecionado e expirar lenta e profundamente, usando o peito. No final da contração, ela novamente deve inspirar.
Esta respiração permitirá que a parturiente descanse e recomponha-se. Isso
poderá ser feito com a mulher deambulando ou em posição de Sims. À medida que evolui o trabalho de parto, e a mulher entra na fase ativa do parto, a
respiração torácica lenta já não e tão eficiente. A mulher é então, estimulada
a iniciar pela respiração lenta, passar para uma mais curta, e quando a contração atingir seu pico, voltar à lento. A respiração rápida e realizada por longo
período pode causar hiperventilação, um estado em que se reduz o nível de
pCO2 no sangue. Esta ocorrência é indesejável para o organismo materno e
fetal. Na realidade, são utilizadas variações nos padrões respiratórios, pois há
algumas mulheres que descobrem um padrão respiratório próprio que lhes é
mais confortável. O acompanhante tem papel fundamental no controle das
contrações, incentivando a mulher a relaxar.
BRASIL. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher/Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de
Saúde, Área Técnica da Mulher. Brasília: Ministério da Saúde, 2001, p. 30 e 31.

Algumas informações sobre o trabalho de parto se tornam importante para
uma melhor eficácia da assistência e humanização do parto. Para que o trabalho de parto ocorra de forma vem sucedida dependerá das contrações uterinas
em intervalos regulares e intensidade adequada (NETTINA, 2007).

BOX 39

1. As contrações uterinas são involuntárias, rítmicas, intermitentes;
2. As contrações uterinas causam vasoconstrição dos vasos do cordão umbilical; isso é considerado normal;
3. As contrações uterinas aumentam de intensidade, frequência e durações,
á medida que o trabalho de parto progride, em virtude da dilatação do colo;
4. Durante as contrações uterinas, a porção superior ativa do útero torna-se
mais espessa, enquanto o segmento uterino inferior se estira e se torna mais
fino (denominado de dominância fúndica);
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6. Ao final de uma contração, o segmento uterino superior retém seu tamanho
celular encurtado e espessado, e, a cada contração subsequente, torna-se mais
espesso e mais curto. Como resultado, o segmento uterino superior nunca
relaxa totalmente durante o trabalho de parto. As células do segmento uterino
inferior tornam-se delgadas e mais longas a cada contração. Esse mecanismo
é o maior responsável pelo progresso do feto através do canal de parto;
7. O ponto de diferenciação entre segmento uterino superior e o inferior é
conhecido como o “anel de retração fisiológica”.
Fonte: NETTINA, S.M. Brunner: Prática de Enfermagem. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007, p. 1178.

São eventos preliminares para o trabalho de parto:
1. O bebê se posiciona no segmento uterino inferior entre 2 a 3 semanas antes
do parto. A respiração pode se tornar mais fácil à medida que o bebê se afasta
do diafragma. A lordose da coluna aumenta à medida que o bebê entra na
pelve e se inclina para frente. A movimentação da mãe pode se tornar mais
difícil; podem ocorrer câimbras nas pernas (NETTINA, 2007);
2. “As secreções vaginais podem aumentar” (NETTINA, 2007, p. 1178);
3. O tampão mucoso é liberado junto com um pequeno volume de sangue
(“sinal de sangue”) (NETTINA, 2007, p. 1178);
4. As membranas podem se romper e podem ocorrer contrações e falso trabalho de parto (NETTINA, 2007);
5. Dores lombares podem aumentar e pode ocorrer diarréia (NETTINA,
2007);
6. Pode ocorrer perda de peso entre 0,5 a 1,4kg e a mãe pode sentir um surto
repentino de energia pode ser experimentado por algumas gestantes (NETTINA, 2007).
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Figura 30: Etapas do parto normal.
Fonte: RICCI, Susan Scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. Trad. Maria de Fátima Azevedo. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008, p. 275.

As fotos mostram o parto, desde o ‘coroamento’ até o nascimento do bebê.
O bebê aparece com a face para baixo, posição normal. A cabeça se estende
e pode-se ver que o bebê vira a cabeça um pouco para o lado. Os ombros do
bebê aparecem. A cabeça gira para se alinhar aos ombros. O corpo segue os
ombros e o bebê é finalmente seguro ao colo (RICCI, 2008).

BOX 40

Estágios do trabalho de parto: primeiro estágio do trabalho de parto (Estágio
de Dilatação Cervical)
1. Começa com as primeiras contrações do trabalho e parto verdadeiro e termina com o desaparecimento e dilatação do colo (10 cm de dilatação);
2. O primeiro estágio do trabalho de parto dura, em media, cerca de 13h e
meia para uma nulípara e cerca de 7h e meia para uma multípara;
3. Fase de latência (inicial): a. Dilatação de 0 a 3 cm / b. Geralmente, as contrações ocorrem a cada 5 a 20 min., durando 20 a 40s e são de intensidade
media. / c. As contrações progridem para cerca de 1 a cada 5 min e estabelecem um padrão regular;
4. Fase ativa: a. Dilatação de 4 a 7 cm. / b. Geralmente, as contrações ocorrem
a cada 2 a 5 min, durando 30 a 50 s, e são de intensidade leve a moderada. / c.
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5. Após atingir a fase ativa, a dilatação ocorre, em média, 1,2 cm/h, na nulípara, e 1,5 cm/h, na multípara;
6. Fase transicional: PAG 1180 a. Dilatação de 8ª 10 cm. / b. As contrações
ocorrem a cada 2 a 3 min, durando 50 a 60 s, e são de intensidade moderada a
forte. Algumas contrações podem durar até (mas não excedem) 90s.
Segundo estágio do trabalho de parto: estágio de expulsão
1. Começa com a dilatação completa e termina com parto do bebê;
2. O segundo estagio pode durar de 1 a 4h, na nulípara, e de 20 a 45 min., na
multípara.
Terceiro estágio do trabalho de parto: estágio placentário
1. Começa com o parto do bebe e termina com e expulsão da placenta;
2. O terceiro estágio pode durar por alguns minutos ate 30 min.
Quarto estágio
Dura desde a expulsão da placenta ate que as condições pós-parto da paciente
tenham se estabilizado (geralmente 1 h após o parto).
Mecanismos do trabalho de parto
1. Se a pelve da gestante é adequada, o tamanho e a posição do feto são
adequados e as contrações uterinas são regulares e de intensidade adequada,
então o feto se movera através do canal vaginal;
2. As alterações de posição e rotacionais do feto, à medida que o feto se move
para baixo pelo canal de parto, serão afetadas pela resistência oferecida pela
pelve óssea, colo e tecidos circunvizinhos da mãe;
3. Os eventos de encaixe, descida, flexão, rotação interna, extensão, rotação
externa e expulsão sobrepõem-se no tempo.
Fonte: NETTINA, S.M. Brunner: Prática de Enfermagem. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007, p. 1179.

Consulte a cartilha “Parto, aborto e puerpério” do Ministério da Saúde e aprofunde no assunto.
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Resumo:
Nesta aula você aprendeu que:
•

Uma assistência à parturiente para humanização do parto deve iniciar precocemente antes do nascimento;

•

Os serviços de saúde devem oferecer à mulher grávida ações educativas
e de prevenção de controle da ansiedade; grupos de apoio; métodos de
educação preparatória para o parto e orientar a mulher sobre as fases do
trabalho de parto.

Faça um esquema sobre as fases do trabalho de parto normal e comente a
importância da mulher sobre estas fases.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 9 - Aleitamento materno

Objetivo:
compreender os principais pontos referentes ao aleitamento materno e suas
vantagens.
Introdução
A amamentação é o primeiro contato entre a mãe e filho e tem benefícios para
a saúde de ambos. “É um processo que envolve interação profunda entre mãe
e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento
cognitivo e emocional” (BRASIL, 2009, p. 11), e ainda apresenta implicações
na saúde física e psíquica da mãe. No Brasil, as taxas de aleitamento materno, inclusive da amamentação exclusiva, se apresentam bastante abaixo do
recomendado e o profissional de saúde tem um papel muito importante para
orientar as mães em relação aos benefícios da amamentação com o objetivo
de reverter esse quadro. Mas para atuar nesta área, o profissional precisa,
além de ser competente nos aspectos técnicos relacionados à lactação, oferecer um olhar atento e que veja a mulher de forma abrangente, levando em
consideração “os aspectos emocionais, a cultura familiar, a rede social de
apoio à mulher, entre outros. Esse olhar necessariamente deve reconhecer
a mulher como protagonista do seu processo de amamentar, valorizando-a,
escutando-a e empoderando-a (BRASIL, 2009, p. 11).

BOX 41

O leite materno é alimento completo porque:
•

Contém vitaminas, minerais, gorduras, açúcares, proteínas, todos apropriados para o organismo do bebê;

•

Possui muitas substâncias nutritivas e de defesa, que não se encontram no
leite de vaca e em nenhum outro leite;

•

O leite da mãe é adequado, completo, equilibrado e suficiente para o seu
filho. Ele é um alimento ideal. Não existe leite fraco;

•

É feito especialmente para o estômago da criança, portanto de mais fácil
digestão.
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O leite materno dá proteção contra doenças porque:
Só ele tem substâncias que protegem o bebê contra doenças como: diarréia
(que pode causar desidratação, desnutrição e morte), pneumonias, infecção de
ouvido, alergias e muitas outras doenças;
•

O bebê que mama no peito poderá evacuar toda vez que mamar, ou passar
até uma semana sem evacuar. O cocô geralmente é mole.

O leite materno é limpo e pronto:
•

Não apanha sujeira como a mamadeira;

•

Está pronto a qualquer hora, na temperatura certa para o bebê;

•

Não precisa ser comprado.

Dar de mamar é um ato de amor e carinho:
•

Faz o bebê sentir-se querido, seguro.

Dar de mamar ajuda na prevenção de defeitos na oclusão (fechamento) dos
dentes, diminui a incidência de cáries e problemas na fala.
Bebês que mamam no peito apresentam melhor crescimento e desenvolvimento. Trabalhos científicos identificam que essas crianças são mais inteligentes.
Ele é o alimento ideal, não sendo necessário oferecer água, chá e nenhum
outro alimento até os seis meses de idade.
BRASIL. Promovendo o Aleitamento Materno. UNICEF. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 2ª
edição, revisada, 2007, p. 01.

Figura 31: Amamentação.
Fonte: Começa a semana da amamentação. Disponível em http://wp.clicrbs.com.br/erechim/tag/bebe/ acesso em
24/12/2014.
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9.1 Tipos de aleitamento materno
A OMS (Organização Mundial de Saúde) utiliza definições de aleitamento
materno e classifica da seguinte forma:
• Aleitamento materno exclusivo – é quando a criança recebe somente leite
materno, diretamente do peito ou retirado, ou leite humano de outra fonte, é
quando não é oferecido para criança outros líquidos ou sólidos, com exceção
de gotas de xaropes com vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos (BRASIL, 2009).
• Aleitamento materno predominante – é quando a criança recebe o leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos
de frutas (BRASIL, 2009).
• Aleitamento materno – “quando a criança recebe leite materno (direto da
mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos” (BRASIL, 2009, p. 12).
• Aleitamento materno complementado – é quando a criança recebe, além
do leite materno, outro alimento solido ou semi-sólido com o objetivo de
complementar o leite materno. A criança recebe além do leite materno outro
tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar (BRASIL,
2009).
• Aleitamento materno misto ou parcial – é quando a criança é alimentada
pelo leite materno e outros tipos de leite (BRASIL, 2009).
A OMS e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento exclusivo por
seis meses e a partir de seis meses complementado até dois anos ou mais.
O aleitamento materno é muito importante e a superioridade do leite materno
sobre outros leites é comprovada cientificamente. Apresenta como vantagens
(BRASIL, 2009):
Evita mortes infantis;
•

Evita diarréia;

•

Evita infecção respiratória;

•

Diminui o risco de alergias;

•

Diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes;

•

Reduz a chance de obesidade;
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•

Melhor nutrição;

•

Efeito positivo na inteligência;

•

Melhor desenvolvimento da cavidade bucal;

•

Proteção contra câncer de mama;

•

Evita nova gravidez (98% de eficácia, nos 6 primeiros meses de gravidez,
desde que a mãe esteja amamentando exclusiva ou predominantemente e
ainda não tenha menstruado);

•

Menores custos financeiros;

•

Promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho;

•

Melhor qualidade de vida.

9.2 Produção do leite materno

BOX 42

As mulheres adultas possuem, em cada mama, entre 15 e 25 lobos mamários, que são glândulas túbulo-alveolares constituídas, cada uma, por 20 a 40
lóbulos. Estes, por sua vez, são formados por 10 a 100 alvéolos. Envolvendo os alvéolos, estão as células mioepiteliais e, entre os lobos mamários, há
tecido adiposo, tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, tecido nervoso e tecido
linfático. O leite produzido nos alvéolos é levado até os seios lactíferos por
uma rede de ductos. Para cada lobo mamário há um seio lactífero, com uma
saída independente no mamilo. A mama, na gravidez, é preparada para a
amamentação (lactogênese fase I) sob a ação de diferentes hormônios. Os
mais importantes são o estrogênio, responsável pela ramificação dos ductos
lactíferos, e o progestogênio, pela formação dos lóbulos. Outros hormônios
também estão envolvidos na aceleração do crescimento mamário, tais como
lactogênio placentário, prolactina e gonadotrofina coriônica. Apesar de a secreção de prolactina estar muito aumentada na gestação, a mama não secreta
leite nesse período graças a sua inibição pelo lactogênio placentário. Com o
nascimento da criança e a expulsão da placenta, há uma queda acentuada nos
níveis sanguíneos maternos de progestogênio, com consequente liberação de
prolactina pela hipófise anterior, iniciando a lactogênese fase II e a secreção
do leite. Há também a liberação de ocitocina durante a sucção, hormônio
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produzido pela hipófise posterior, que tem a capacidade de contrair as células
mioepiteliais que envolvem os alvéolos, expulsando o leite neles contido.
BRASIL. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Ministério da Saúde,Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009,
p. 19.

Figura 32: Anatomia da mama.
Fonte:Anatomia e fisiologia do aleitamento materno. Disponível em http://amamentar.medicineone.net/ProfissionaisdeSa%C3%BAde/Fundamentosdoaleitamentomaterno/Anatomiaefisiologia/tabid/432/Default.aspx acesso em
25/12/2014.

A descida do leite costuma ocorrer até o 3º ou 4º dia após o nascimento do
bebê, após a descida ocorre a fase III da lactogênese ou galactopoiese. Essa
fase se mantém por toda a lactação e dependerá da sucção do bebê e do esvaziamento da mama. Caso ocorra prejuízo no esvaziamento das mamas, pode
haver prejuízo na produção do leite. “O leite contém os chamados ‘peptídeos
supressores da lactação’, que são substâncias que inibem a produção do leite.
A sua remoção contínua como esvaziamento da mama garante a reposição
total do leite removido” (BRASIL, 2009, p. 19). A maior parte do leite de uma
mamada é produzida no momento que a criança mama, sob o estímulo da prolactina. A ocitocina é liberada principalmente pelo estímulo induzido através
da sucção do bebê e “também é disponibilizada em resposta a estímulos condicionados, tais como visão, cheiro e choro da criança, e a fatores de ordem
emocional, como motivação, autoconfiança e tranquilidade” (BRASIL, 2009,
p. 19). Da mesma forma que os sentimentos positivos induzem a produção do
leite, os sentimentos negativos podem inibir a produção do leite, dor, estresse,
ansiedade, medo, insegurança podem inibir a produção de ocitocina, prejudicando a saída do leite (BRASIL, 2009).
Nos primeiros dias após o leite, a produção de leite é pequena, menos que
10ml/dia, mas a partir do 4º dia a mãe é capaz de produzir, em média, 60ml
de leite. A quantidade de leite produzido irá variar de acordo com a frequência
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que a criança mama, quanto mais a criança mamar, maior será a produção de
leite. Por volta do 6º mês após o nascimento do bebê, a mãe é capaz de produzir 800ml de leite por dia, a produção é maior do que a quantidade necessária
para o bebê por dia (BRASIL, 2009).
9.3 Características e funções do leite materno
O leite materno apresenta, surpreendentemente, composição semelhante em
todas as mulheres, mesmo a alimentação das mulheres variando muito. “Apenas as com desnutrição grave podem ter o seu leite afetado na sua qualidade
e quantidade” (BRASIL, 2009, p. 20). O leite que é excretado nos primeiros
dias após o nascimento chama-se colostro e contém menos gordura. O leite
materno de mães de bebes prematuros é diferente de bebês nascidos a termo.
Vamos comparar as características do leite materno nascido pré-termo, a termo com o leite de vaca no quadro a seguir:

Figura 33: Características do leite materno.
Fonte: BRASIL. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Ministério
da Saúde,Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Editora do Ministério da Saúde,
2009, p. 20.

“A principal proteína do leite materno é a lactoalbumina e a do leite de vaca é
a caseína, de difícil digestão para a espécie humana” (BRASIL, 2009, p. 20).
Durante a mamada a gordura do leite aumenta, por isso é importante que a
criança seque a mama, o leite é mais rico em energia e sacia mais a criança.
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BOX 43

O leite humano possui numerosos fatores imunológicos que protegem a criança contra infecções. A IgA secretória é o principal anticorpo, atuando contra
microorganismos presentes nas superfícies mucosas. Os anticorpos IgA no
leite humano são um reflexo dos antígenos entéricos e respiratórios da mãe,
ou seja, ela produz anticorpos contra agentes infecciosos com os quais já
teve contato, proporcionando, dessa maneira, proteção à criança contra os
germens prevalentes no meio em que a mãe vive. A concentração de IgA no
leite materno diminui ao longo do primeiro mês, permanecendo relativamente
constante a partir de então. Além da IgA, o leite materno contém outros fatores de proteção, tais como anticorpos IgM e IgG, macrófagos, neutrófilos,
linfócitos B e T, lactoferrina, lisosima e fator bífido. Este favorece o crescimento do Lactobacilus bifidus, uma bactéria não patogênica que acidifica as
fezes, dificultando a instalação de bactérias que causam diarréia, tais como
Shigella, Salmonella e Escherichia coli.
BRASIL. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Ministério da Saúde,Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009.

9.4 A sucção do bebê
“O bebê bebe o leite tomando o mamilo bem posteriormente na sua boca e
fechando os lábios fortemente em torno do tecido mamário, comprimindo
os seios lactíferos atrás da área areolar para espremer o leite, sugando este e
deglutindo-o” (ZIEGEL e GRANLEY, 1985, p. 542). A língua fica elevada e
as bordas laterais e a ponta, formando uma concha (canolamento) que leva o
leite até a faringe posterior e esôfago e ativa o reflexo de deglutição. Durante
a mamada o bebê respira normalmente pelo nariz, e o ciclo de movimentos
da mandíbula promove o crescimento normal da face do bebê, portanto, “
a maneira como a dupla mãe/bebê se posiciona para amamentar/mamar e a
pega/sucção do bebê são muito importantes para que o bebê consiga retirar,
de maneira eficiente, o leite da mama e também para não machucar os mamilos” (BRASIL, 2009, p.20). A ‘má pega” dificulta a sucção e o esvaziamento
da mama, o que leva a uma redução da produção do leite e muitas vezes a
criança fica muito tempo no seio e não ganha peso, a criança mama somente
o leite anterior, não conseguindo sugar o leite posterior que é o mais calórico.
Observe a ‘pega correta’ na figura a seguir:
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Figura 34: Pega correta do seio materno.
Fonte: BRASIL. Promovendo o Aleitamento Materno. UNICEF. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde. 2ª edição, revisada, 2007, p. 03.

Para que a mãe continue a produzir leite suficiente para o bebê é necessária
a ingestão de calorias e de líquidos além do que ela tem costume. Uma alimentação adequada durante a amamentação também é importante, consumir
dieta variada, incluindo pães e cereais, frutas, legumes, verduras, derivados
do leite e carnes; consumir três ou mais porções de derivados do leite por dia;
consumir frutas e vegetais ricos em vitamina A; consumir com moderação
café e outros produtos cafeinados (BRASIL, 2009).

Figura 35: Postura correta para amamentar.
Fonte: Postura correta para amamentar. Disponível em http://boapostura.com.br/postura-correta-ao-amamentar/
acesso em 25/12/2014.
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9.5 Cuidados com a mama

9.5.1 Ingurgitamento mamário
Ingurgitamento mamário ou empedramento é resultado da limitação da frequência e duração das mamadas e também de problemas de posicionamento
do bebê na mama. “A hiperdistensão dos alvéolos pelo leite produz um crescente achatamento das mesmas, levando a um alargamento e até a ruptura
das células secretoras de leite” (CARVALHO e TAMEZ, 2005, p. 158). De
acordo com esse processo poderá ocorrer empedramento, ou seja, a produção do leite pode ser suprimida. As mamas ficam avermelhadas, dolorosas,
edemaciadas e duras e a mulher fica febril, pode sentir calafrios e mal-estar.
Quando as mamas ficam ingurgitadas é necessário que as mamas sejam esvaziadas através da pressão manual, o uso de compressas frias entre as mamadas
também alivia e diminui a vascularização, ou compressas quentes antes das
mamadas para facilitar a excreção do leite. É importante que o bebê mame sobre livre demanda para que estimule o esvaziamento da mama (CARVALHO
e TAMEZ, 2005).
9.5.2 Mamilos doloridos
Mamilos doloridos é um transtorno comum, principalmente no 1º filho. À
medida que as mamadas se seguem, o sintoma costuma desaparecer. Não é
aconselhável o uso de pomadas e nem de protetores de mamilos, pois favorece o aparecimento de rachaduras, infecções e de fissuras. O que realmente
é eficaz neste caso é o bom posicionamento do bebê na hora das mamadas.
9.5.3 Mastite
Mastite: qualquer fator que interrompa o fluxo de leite pela mama pode
resultar numa mastite. Esses bloqueios podem ser ocasionados por mau posicionamento do bebê, ou vigência de um obstáculo no trajeto de drenagem
do leite em um setor da mama. Tais obstáculos podem surgir por bloqueio
do ducto, redução na frequência das mamas ou compressão pelos dedos que
seguram a mama, “a mastite se estabelece quando do extravasamento de
substâncias do leite, através das paredes celulares rotas, para o tecido conjuntivo em volta, produzindo um processo inflamatório local” (CARVALHO
e TAMEZ, 2005, p. 158).
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9.5.4 Galactocele
Galactocele é uma obstrução dos canalículos mamários com represamento de
leite. Ocorre quando o aleitamento já está em andamento. “Percebe-se como
uma tumoração dolorosa, embora, ao contrário das mastites, ela não possua
características inflamatórias, pelo menos a princípio. Calor e expressão do
tumor em direção às papilas parecem ser os tratamentos mais efetivos” (CARVALHO e TAMEZ, 2005, p.159). Em casos mais graves, é necessário fazer
punção (CARVALHO e TAMEZ, 2005).

Figura 36: Rachaduras e fissuras da mama
Fonte: Problemas mais frequentes na amamentação. Disponível em http://saibamulher.blogspot.com.br/2011/11/
problemas-mais-frequentes-da.html acesso em 25/12/2014.

9.5.5 Rachaduras e fissuras
Rachaduras e fissuras: as rachaduras são gretas que se abrem na região
aréolo-mamilar e que atingem a parte superficial da pele, a epiderme. Quando atingem a derme são chamadas fissuras. Rachaduras e fissuras ocorrem
devido a ‘pega’ incorreta, o bebê suga erroneamente outra região do mamilo
ao invés de sugar em cima da aréola, provocando um trauma. Elas podem ser
bastante dolorosas ao ponto de interromper a amamentação, e é preciso muita
atenção quanto a estas queixas da mulher para uma devida orientação na hora
de colocar o bebê ao seio (CARVALHO e TAMEZ, 2005).
Resumo:
Nesta aula você aprendeu que:
•

A importância do aleitamento materno;

•

A amamentação é o primeiro contato entre a mãe e filho e tem benefícios
para a saúde de ambos;
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•

O leite materno protege o bebê de diversas doenças;

•

Os diferentes tipos de aleitamento materno são: aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno predominante, aleitamento materno tirado
da mama, aleitamento materno complementado, aleitamento materno
misto ou parcial;

•

Problemas na mama que podem surgir com o aleitamento materno.

1. Qual é a importância do aleitamento materno para o bebê e para a mãe?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Quais são as características e funções do leite materno?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 10 - Redução de doenças e agravos ginecológicos e obstétricos

Objetivo:
Entender os principais distúrbios ginecológicos e obstetrícios que acometem
as mulheres.
Introdução
Veremos agora vários distúrbios ginecológicos e obstétricos que podem acometer a mulher. Para garantia de uma vida saudável é preciso que a mulher
possa ter informações a respeito destes distúrbios para que possa cuidar de
sua saúde.
10.1 Distúrbios menstruais

10.1.1 Dismenorréia
Trata-se de uma menstruação dolorosa e uma disfunção ginecológica muito
comum, não apresenta lesão pélvica. “Pesquisas atuais apóiam um aumento da produção das prostaglandinas pelo endométrio como causa principal.
Também pode ser devida a fatores hormonais, obstrutivos e psicológicos”
(NETTINA, 2007, p. 797). A dor pode ser causada pelo aumento da contratilidade uterina e por hipóxia uterina. As dores ocorrem em cólicas, geralmente na região média do abdome inferior, espasmódica ou constantes; “podem
ocorrer náuseas, vômitos, diarréia, cefaléia, calafrios, cansaço, nervosismo e
lombalgia” (NETTINA, 2007, p. 797).
O tratamento pode incluir calor local, com almofadas térmicas com o objetivo de aumentar o fluxo sanguíneo e diminuir os espasmos. Exercícios físicos para aumentar a liberação de endorfina. Uso de antiinflamatórios; de
contraceptivos hormonais para diminuir a contratilidade e o fluxo menstrual.
A equipe de saúde precisa avaliar o histórico menstrual e ginecológico da
mulher que poderia sugerir uma patologia subjacente, avaliar o nível da dor
usando escalas de 1 a 10 e a resposta emocional da paciente à dor e a capacidade de desempenhar suas atividades diárias. Descartar infecção, realizar
exame abdominal e pélvico (quando indicado) (NETTINA, 2007).
É preciso orientar a mulher sobre as possíveis causas da dismenorréia e
ensinar métodos não farmacológicos de controle da dor. Orientar quanto a
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exercícios regulares 3 vezes por semana, por 30 minutos. Orientar quanto
aos benefícios e efeitos colaterais dos medicamentos prescritos. “Estimular
à paciente a reduzir o estresse através do sono, boa nutrição, exercícios e o
enfrentamento dos fatores estressantes. Discutir os sentimentos da paciente
em relação à menstruação (questões de higiene, inconveniência, identidade
feminina)” (NETTINA, 2007, p. 798).
10.1.2 Síndrome pré-menstrual (ou tensão pré-menstrual - TPM)
Trata-se de um grupo de sintomas sentidos pela mulher relacionados com o
início da menstruação que inclui cefaléia, irritação, depressão, hipersensibilidade da mama e distensão abdominal. A TPM está ligada aos desequilíbrios
hormonais e a fatores psicológicos como atitudes e crenças relacionadas com
a menstruação, e a fatores ambientais, como a nutrição e a poluição; é mais
comum em mulheres na terceira década da vida; “pode ocorrer em 20 a 50%
das mulheres que ainda menstruam” (NETTINA, 2007, p. 798). Os sintomas
podem ocorrer de 7 a 14 dias antes do início do fluxo menstrual, podendo diminuir de 1 a 2 dias após o começo da menstruação. O diagnóstico é baseado
nas manifestações clínicas (NETTINA, 2007).
O tratamento poderá ser feito de holística. Orientar a restrição de consumo de
sódio, cafeína, tabaco, álcool e açúcares refinados. O médico poderá indicar
suplementos de vitamina B6, terapia de reposição de progesterona ou contraceptivos hormonais para suprir hormônios naturais, inibidores da protaglandina, como ibuprofeno e ainda diuréticos para diminuir a retenção hídrica e o
ganho de peso. Algumas pacientes podem ser encaminhadas para psicoterapia
devido a instabilidade de humor e ainda poderão fazer uso de ansiolíticos ou
inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como paroxetina (Paxil), se
houver sintomas disfóricos (NETTINA, 2007).
10.1.3 Amenorréia
A amenorréia é a ausência do fluxo menstrual. A menarca pode não ocorrer
até os 16 anos. Pode ser causada por distúrbios cromossômicos como a síndrome de turner e agenesia uterina e também por retardo constitucional ou hímen imperfurado. A amenorréia ocorre quando a menstruarão cessa por três
ciclos ou 6 meses em uma mulher cuja menstruação já havia se estabelecido.
Pode ocorrer também “ por gravidez ou lactação normal, menopausa ou cistos ovários do corpo lúteo” (NETTINA, 2007, p. 799). Em mulheres jovens,
exercícios em excesso ou nutrição inadequada, são causas significativas de
amenorréia. Em mulheres obesas geralmente pode ocorrer a doença do ovário
policístico e a anovulação secundária. (NETTINA, 2007).
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BOX 44

Tratamento:
1. Suspender os medicamentos causadores, se desejados;
2. Aconselhamento nutricional, psicológico ou sobre exercícios, quando indicado.
A. Recomendar a diminuição de exercícios em alertas para aumentar
as reservas corporais de gordura e diminuir o estresse.
B. Recomendar a redução de peso em pacientes obesas;
3. Terapia de reposição hormonal para regular o ciclo menstrual;
4. Medicações mais recentes que visam à resistência à insulina estão sendo
usadas para doença do ovário policístico;
5. Tratamento de tumor ou de outras causas subjacentes.
NETTINA, S.M. Brunner: Prática de Enfermagem. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007, p. 799.

10.1.4 Sangramento uterino disfuncional (SUD)
O sangramento uterino disfuncional (SUD) é um sangramento uterino anormal que não apresenta uma causa orgânica como um tumor, uma infecção ou
gravidez. Frequentemente o SUD é causado por estimulações hipotalâmica
imatura em adolescentes e por anovulação em qualquer idade, principalmente
em adolescentes e mulheres no período da perimeopausa, onde ocorre o comprometimento da formação ou ruptura folicular. O SUD pode ocorrer a partir “Oligomenorréia- fluxo menstrual significativamente diminuído; também
pode ser irregular, mas apresentar períodos consistentes com intervalos longos” (NETTINA, 2007, p. 800). E ainda, menorragia, sangramento excessivo,
durante a menstruação regular, com duração ou volume maior; plimenorréia
que é a menstruação frequente, acontece em intervalos menores a 3 semanas
(NETTINA, 2007).
É preciso avaliar o padrão do fluxo menstrual e ajudar a mulher a lidar com
o sangramento em excesso. «Sugerir o uso de tampões duplos (se possível) e
absorventes higiênicos duplos» (NETTINA, 2007, p. 800).
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10.2 Infecção e inflamação da vulva, vagina e colo uterino

10.2.1 Vulvite
A vulvite é uma inflamação da vulva e pode ser causada por infecção (trichomonas, molusco contagioso, bactérias, fungos), por irritantes (urina, fezes,
secreção vaginal; roupas sintéticas e/ou muito apertadas); substâncias químicas (detergentes, sprays vaginais, desodorantes, cloro, banho de espuma);
carcinoma; distúrbios dermatológicos crônicos. A mulher pode sentir prurido
(mais agudo à noite ou no calor), dor, queimação, dispaurenia, lesões com
ulceração.

BOX 45

Educação da Paciente e Manutenção da Saúde
1. Ensinar á paciente os princípios de higiene;
a.Após urinar, limpar-se de frente para trás.
b. Usar algodão com água morna e sabonete neutro para limpeza.
Secar. Também pode usar lenços umedecidos sem fragrância;
2. Ensinar a paciente a evitar irritantes químicos, como sprays, sabonetes
perfumados e desodorantes, novos detergentes e sabões em pó, e banho de
espuma;
3. Ensinar a paciente a evitar irritantes mecânicos, como roupas e peças íntimas sintéticas; substituí-las por outras de algodão, não apertadas. Evitar umidade crônica, trocar a roupa de banho após nadar;
4. Ensinar a paciente a fazer banhos de assento e a usar compressas frias em
casa para evitar arranhaduras;
5. Esclarecer á paciente que algumas infecções, como Trichomonas e molusco contagioso, são sexualmente transmissíveis de modo que precisam procurar atendimento médico antes da relação sexual;
6. Orientar acerca da prevenção das DSTs e incentivar o rastreamento.
NETTINA, S.M. Brunner: Prática de Enfermagem. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007, p. 803.
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10.2.2 Cisto ou abscesso de Bartholin
“O cisto ou abscesso de Bartholin, também denominado bartolinite, é uma
infecção da glândula vestibular maior, causando a formação de cisto ou abscesso” (NETTINA, 2007, p. 803). As glândulas de Bartholin se localizam
em ambos os lados da vagina, na base dos pequenos lábios e tem como função lubrificar a vagina. Caso elas se obstruírem, pode ocorrer a formação de
abscesso ou cisto. “O abscesso ou cisto pode se romper espontaneamente ou
aumentar de tamanho e tornar-se doloroso. A maioria é estéril ou abscesso/celulite causada por flora vaginal mista” (NETTINA, 2007, p. 803). O abscesso
também ocorre por transmissão sexual da infecção (blenorragia ou clamídia)
(NETTINA, 2007).

Figura 37: Glândulas de Bartholin.
Vulva, generalidades. Disponível em http://www.oncogineco.com/og/visualizarMaterial.php?idMaterial=20 acesso
em 20/12/2014.

O cisto pode se apresentar de forma assintomática ou com dor, eritema, sensibilidade dolorosa à palpação, intumescimento, edema, possível formação de
abscesso, celulite. Há casos que se faz necessário a drenagem do cisto para
identificar os microorganismos infectantes, Caso a mulher tenha mais de 40
anos e o problema for recorrente é preciso excluir o diagnóstico de carcinoma
por meio de biópsia (NETTINA, 2007).
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Figura 38: Cisto de Bartholin.
Fonte: Glândula de Bartholin. Disponível em http://www.tuasaude.com/glandula-de-bartholin/ acesso em
20/12/2014.

É preciso obter a história de atividade sexual da mulher, incluindo novos
parceiros e história de DSTs e avaliar se há histórico e/ou sinais de outras
DSTs. Orientar a mulher a abster-se de relações sexuais até o cisto regredir e
orientar para o parceiro ser examinado e tratado. Rever e orientar princípios de
higiene íntima com a mulher. Conversar sobre DSTs e métodos de prevenção,
incluindo abstinência, uso de preservativos femininos ou masculinos. Orientar a paciente a acompanhar os abscessos para exclusão de lesões malignas e
salientar que, há necessidade de tratamento cirúrgico (NETTINA, 2007).

BOX 46

Tratamento
1. Pode ser tratado conservadoramente com compressas úmidas ou banhos de
assento, antibióticos se houver celulite;
2. Pode precisar de incisão e drenagem; proporciona alívio imediato, porém
pode recorrer;
3. Marsupialização, para abscessos recorrentes.
a. Os conteúdos são abertos e drenados, e um cateter de Ward é introduzido para manter a cavidade aberta.
b. A cicatrização ocorre a partir da área interna do abscesso;
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4. Excisão completa, sob anestesia geral, se houver suspeita de carcinoma.
NETTINA, S.M. Brunner: Prática de Enfermagem. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007, p. 803.

10.2.3 Vaginite

Vaginite é uma infecção causada por patógenos infecciosos. Pode ser transmitida por microorganismos sexualmente transmitidos ou pelo super crescimento de outros microorganismos comuns. Alguns eventos como diabetes, gravidez, estresse, coito e menopausa podem alterar a flora vaginal
aumentando a predisposição para o desenvolvimento de vaginite. São tipos
de vaginite: simples, vaginose bacteriana, trichomonas, cândida albicans,
atrófica. Os sintomas frequentes são prurido, irritação, queimação vaginal,
odor, aumento da secreção vaginal ou secreção não habitual, dispaurenia,
.dor pélvica, disúria
Realizar anamnese da paciente com questões específicas do distúrbio e avaliar a natureza da secreção (semelhante a queijo ou espumosa ou semelhante
a pus, ou espessa ou rala, ou escassa). Obter história patológica pregressa,
início da atividade sexual, parceiros, nível de atividade sexual, se houve outros tipos de infecções, etc. Orientar a paciente a não usar agentes irritantes
como banhos de espuma, duchas vaginais. Sugerir banhos frios, secar as
partes íntimas com secador no nível mais frio; incentivar o uso de roupas de
.algodão e folgadas, proporcionar apoio emocional

BOX 47

Educação da Paciente e Manutenção da Saúde
1. Ensinar as causas de vaginite e seus sintomas de modo que a paciente possa
procurar tratamento imediatamente.
2. Ensinar a paciente sobre todas as DSTs e meios de prevenção.
3. Ensinar medidas para prevenir vaginite.
a. Limpar a região perineal de frente para trás após urinar.
b. Manter limpa e seca a região.
c. Usar roupas íntimas de algodão folgadas para absorver a umidade
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de proporcionar boa circulação.
d. Trocar os absorventes higiênicos e os tampões frequentemente, de
modo a não ficarem saturados.
e. Evitar banhos de espuma, desodorantes vaginais, sprays e duchas.
f. Se a paciente insistir em usar duchas, usar uma solução leve de vinagre (duas colheres de chá de vinagre branco para 1,1 L de água) no
final do ciclo menstrual.
4. Para infecções recorrentes por Cândida, incentivar o bom controle se a paciente tiver diabetes ou ensinar a paciente a se submeter a exame para diabetes. Ensinar todas as pacientes a eliminar carboidratos concentrados da dieta
para prevenir recorrência.
NETTINA, S.M. Brunner: Prática de Enfermagem. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007, p. 807.

10.2.4 Infecção pelo papilomavírus humano (HPV)
“O HPV (papilomavírus humano), nome genérico de um grupo de vírus que
engloba mais de cem tipos diferentes, pode provocar a formação de verrugas
na pele, e nas regiões oral (lábios, boca, cordas vocais, etc.), anal, genital e da
uretra” (VARELLA, s/d). O HPV é responsável por lesões de alto risco, pois é
precursor de tumores malignos, principalmente o câncer do colo do útero e do
pênis (VARELLA, s/d). A infecção pode se apresentar de forma assintomática, mas frequentemente causa condiloma ou verrugas genitais (NETTINA,
2007).
O HPV é sexualmente transmissível, é altamente contagiosa e existem mais
de 20 tipos de vírus que podem infectar as vias genitais, muitos são assintomáticos e também podem coexistir tipos múltiplos. O HPV tipo 6 e 11 são os
tipos que causam as verrugas genitais.

Figura 39: HPV na boca.
Fonte: HPV na boca. Disponível em http://www.tuasaude.com/hpv-na-boca/ acesso em 21/12/2014.
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O vírus se manifesta com o aparecimento de verrugas, indolores, únicos ou
múltiplos na vulva, vagina, uretra ou ânus; podem ocorrer sangramento, odor
e dispaurenia de forma ocasional. Encaminhar a paciente para realizar o exame Papanicolau para coleta de material no local.

BOX 48

1. Explicar á paciente que o objetivo da terapia é remover as lesões visíveis,
entretanto, o HPV não estará curado nem eliminado;
2. Encorajar a paciente a aderir ao esquema terapêutico e a inspecionar as
áreas quanto à regressão das lesões ou desenvolvimento de novas lesões;
3. Alertar a paciente para a elevada taxa de recorrência; a consulta de acompanhamento em 3 meses é aconselhável; se as lesões se desenvolverem novamente, a paciente deve fazer o acompanhamento para o retratamento;
4. Aconselhar á paciente o uso de preservativos para reduzir o risco de transmissão, embora o seu uso não garanta proteção contra o HPV. O uso de preservativos protegerá contra outras DSTs;
5. Estimular as mulheres a realizarem os exames de Papanicolau porque o
HPV está associado à neoplasia cervical;
6. Alertar a paciente sobre o risco ao neonato durante o parto; a paciente deve
receber assistência pré-natal rigorosa se engravidar.
NETTINA, S.M. Brunner: Prática de Enfermagem. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007, p. 808.

Orientar a paciente a conversar sobre o HPV com o parceiro e de que ele
deverá receber tratamento para lesões visíveis, esclarecer que se ele for assintomático não há exame nem tratamento recomendado. Esclarecer que mesmo
com o desaparecimento das lesões, a paciente ainda transmite o HPV para
outros parceiros sexuais e dizer que a abstinência e os preservativos são aconselhados (NETTINA, 2007).
10.2.5 Herpes genital
“O Herpes genital é uma infecção viral que causa lesões do colo, vagina e
genitália externa” (NETTINA, 2007, p. 809). É causado pelo vírus HSV simples, as lesões levam de 2 a 10 dias após a exposição inicial e a pessoa pode
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apresentar febre, mal-estar, linfadenopatia e cefaléia. “As lesões são precedidas por sensação de formigamento; procedem de vesícula em uma base
eritematosa e edemaciada para úlceras dolorosas que forma crostas e curam
sem deixar cicatriz” (NETTINA, 2007, p. 809).
10.2.6 Infecção por clamídia
“A infecção por Chlamydia trachomatis (clamídias) é uma DST comum que
ocorre em mulheres e homens, particularmente em adolescentes e adulto jovem” (NETTINA, 2007, p. 810). Nas mulheres a clamídia é assintomática
ou apresenta através de cervicite; nos homens, da mesma forma, assintomática ou o homem pode apresentar uretrite. “A infecção por clamídia em mulheres é resultante da relação sexual, com a infecção penetrando na vagina,
infectando colo e, possivelmente, disseminando-se através do endométrio e
das trompas uterinas” (NETTINA, 2007, p. 810). Adolescentes entre 15 e 19
anos e mulheres jovens de 20 a 24 são sujeitas ao maior risco de “infecção,
possivelmente devido á suscetibilidade do tecido cervical ao microrganismo”
(NETTINA, 2007, p. 810). Aconselhar abstinência até que o tratamento medicamentoso se complete e orientar para que o parceiro também passe pelo
tratamento na mesma época.
10.2.7 Blenorragia (ou gonorréia)
A blenorragia é uma DST que afeta homens e mulheres e causa cervicite
em mulheres e uretrite em homens. Nas mulheres, a blenorragia pode atingir o útero e as trompas se não for tratada. Frequentemente é assintomática
em mulheres. Pode causar secreção vaginal mucopurulenta, a mulher pode
apresentar “Sensibilidade dolorosa do movimento cervical e órgãos pélvicos
dolorosos no exame bimanual, se a infecção tiver começado a ascender” (NETTINA, 2007, p. 811).
10.3 Tumores ginecológicos

10.3.1 Câncer de vulva
“O câncer da vulva mais comum é o carcinoma dos lábios maiores, lábios
menores e clitóris; ele também pode originar-se como um tumor uretral”
(NETTINA, 2007, p. 815). Como sintomas podem aparecer nódulo ou massa que torna-se avermelhada, pigmentada, ulcerada; prurido e dor vulvares;
secreção ou sangramento podendo ter odor fétido devido à infecção secundá-
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ria. É preciso incentivar a busca por consultas de acompanhamento e check
up regulares para rastreamento de câncer e outras enfermidades relacionadas
com a idade.
10.3.2 Câncer de colo
O câncer de colo uterino é uma doença maligna ginecológica comum. É mais
comum em mulheres com idades entre 35 e 55 anos de idade com histórico
de atividade sexual precoce, múltiplos parceiros sexuais e histórico de DST.
No início, a doença em geral é assintomática. Os sintomas iniciais são sangramento pós-coito, sangramento irregular, ou escape de sangue entre as menstruações ou após a menopausa, e secreção com odor fétido. Com a evolução
da doença, o sangramento torna-se mais constante e acompanhado de dor que
se irradia para as navegas e pernas; a mulher perde peso, apresenta anemia
e febre, sintomas que sinalizam doença avançada. Conscientizar a mulher
para o tratamento vitalício e encaminhar para grupos de apoio na comunidade
(NETTINA, 2007).
10.3.3 Câncer do endométrio
“O câncer de útero geralmente é adenocarcinoma do endométrio do fundo ou
do corpo do útero” (NETTINA, 2007, p. 817). É a terceira causa principal de
morte em mulheres. A maioria das mulheres tem idade superior a 55 anos.
“A etiologia é desconhecida, porém está associada à maior estimulação estrogênica, como na obesidade, menopausa tardia, nuliparidade, amenorréia e
reposição estrogênica. Hipertensão e diabetes mellitus também são fatores de
risco” (NETTINA, 2007, p. 817).
10.3.4 Miomas uterinos
“Os miomas (fibrose, leiomiomas, fibromiomas) são tumores benignos do
miométrio uterino (músculo liso)” (NETTINA, 2007, p. 819). Os miomas
desenvolvem-se principalmente em mulheres entre 25 e 50 anos, podem regredir espontaneamente após a menopausa. Os pequenos miomas não causam
sintomas; a mulher pode apresentar sangramento irregular, dor (em consequência da pressão em órgãos adjacentes), sensação de peso na pelve, como
sintomas secundários pode apresentar fadiga devido anemia, distúrbios urinários, constipação. Orientar que os miomas não se malignizam, mas que a
mulher deve manter consultas periódicas para rastreamento de câncer.
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10.3.5 Cistos de ovário
“Os cistos de ovário são crescimentos que se originam dos componentes ovarianos geralmente benignos” (NETTINA, 2007, p. 819). Surgem alterações
funcionais no ovário ou no corpo lúteo persistente; cistos dermóides podem
se desenvolver do epitélio embrionário anormal. “Frequentemente encontrados durante a idade fértil; massas são encontradas em mulheres com mais de
50 anos de idade e têm uma maior chance de se tornarem malignas” (NETTINA, 2007, p. 819). Os cistos nos ovários podem ser assintomáticos ou causar dor pélvica de baixa intensidade; a mulher pode apresentar irregularidade
menstrual; uma massa palpável e dolorosa no ventre; a ruptura do cisto causa
dor aguda, sensibilidade dolorosa à palpação, podendo simular apendicite ou
gravidez ectópica (NETTINA, 2007).
10.3.6 Câncer de ovário
“O câncer de ovário é uma malignidade ginecológica, tendo alta mortalidade
em consequência da presença de doença avançada no momento do diagnóstico. É a causa principal de morbidade dos cânceres ginecológicos” (NETTINA, 2007, p. 819). São fatores predisponentes “dieta rica em gordura; tabagismo; consumo de álcool; poluentes ambientais; história pessoal de câncer
de mama, cólon ou endométrio também são fatores de risco” (NETTINA,
2007, p. 821). A mulher pode não apresentar nenhuma manifestação precoce.
As primeiras manifestações podem ser desconforto abdominal, indigestão,
flatulência, anorexia, pressão pélvica, ganho ou perda de peso, aumento do
ovário. É importante informar à paciente que com a remoção dos ovários haverá início dos sintomas da menopausa e que a progressão da doença precisa
ser monitorada através de acompanhamento médico (NETTINA, 2007).
10.3.7 Doença inflamatória pélvica (DIP)
“A DIP é uma infecção que pode envolver as trompas uterinas, ovário, útero
ou peritônio” (NETTINA, 2007, p. 821). A infecção espalha-se através do
endométrio para dentro das trompas uterinas, podendo atingir a cavidade peritoneal. “Fatores predisponentes incluem múltiplos parceiros sexuais, início
precoce da atividade sexual uso de DIU (os fios promovem a ascensão de
bactérias) e procedimentos como aborto terapêutico e cesariana” (NETTINA,
2007, p. 821). Os sintomas são dor pélvica, febre, secreção cervical mucupurulenta, hipersensibilidade dolorosa ao movimento cervical, sangramento
irregular, náuseas, vômitos, sintomas urinários (disúria) (NETTINA, 2007).
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10.3.8 Endometriose
“A endometriose é a proliferação anormal de tecido endometrial uterino fora
do útero” (NETTINA, 2007, p. 824). A endometriose pode ser encontrada
fora da cavidade pélvica. Pode ser assintomática; a mulher pode apresentar
dor pélvica, principalmente durante e antes da menstruação; dispaurenia; defecação dolorosa se os implantes estiverem no cólon sigmóide ou no reto;
sangramento uterino normal; infertilidade persistente; hematúria, disúria, dor
nos flancos – se a bexiga estiver envolvida (NETTINA, 2007).
10.3.9 Síndrome do choque tóxico (SCT)
“A síndrome do choque tóxico (SCT) é um distúrbio raro causado por uma
toxina bacteriana do Staphylococcus aures na corrente sanguínea; ela pode
pôr em risco a vida da paciente”. (NETTINA, 2007, p. 824). A SCT não tem
etiologia determinada, mas 70% dos casos estão associados à menstruação e
ao uso de tampões (absorventes internos). A mulher pode apresentar início súbito de febre superior a 38,9ºC, vômitos e diarréia aquosa, rápida progressão
para hipotensão e choque dentro de 72 h do início. Algumas vezes, pode apresentar sintomas como dor de garganta, cefaléia e mialgia; erupção (similar a
queimadura de sol) que se desenvolve 1 a 2 semanas após o início da doença
e é seguida por descamação (principalmente nas palmas das mãos e plantas
dos pés) (NETTINA, 2007).

Anovulação: é a não ovulação. Um ciclo anovulatório é aquele no qual os
ovários falham em liberar um o ócito. Desta forma, a ovulação não acontece.
Disúria: dor ao urinar.
Dispaurenia: relação sexual dolorosa.
Linfadenopatia: doença que afeta os linfonodos ou vasos linfáticos.
Resumo:
Nesta aula você aprendeu que:
•

Principais distúrbios ginecológicos e obstetrícios que acometem as mulheres;

•

Tratamento dos principais distúrbios ginecológicos e obstetrícios
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Faça um comentário de 4 distúrbios ginecológicos que atingem as mulheres
e seus tratamentos.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 11 - Humanização no processo de parto e nascimento.

Objetivo:
Compreender a importância da humanização do parto e a importância de se
garantir os direitos e a autonomia das mulheres.
Introdução
“Humanizar e qualificar a atenção em saúde é aprender a compartilhar saberes e reconhecer direitos” (BRASIL, 2004, p. 59).

BOX 49

Para atingir os princípios de humanização e da qualidade da atenção deve-se
levar em conta, pelo menos, os seguintes elementos:
•

acesso da população às ações e aos serviços de saúde nos três níveis de
assistência;

•

definição da estrutura e organização da rede assistencial, incluindo a formalização dos sistemas de referência e contra-referência que possibilitem
a continuidade das ações, a melhoria do grau de resolutividade dos problemas e o acompanhamento da clientela pelos profissionais de saúde da
rede integrada;

•

captação precoce e busca ativa das usuárias;

•

disponibilidade de recursos tecnológicos e uso apropriado, de acordo com
os critérios de evidência científica e segurança da usuária;

•

capacitação técnica dos profissionais de saúde e funcionários dos serviços
envolvidos nas ações de saúde para uso da tecnologia adequada, acolhimento humanizado e práticas educativas voltadas à usuária e à comunidade;

•

disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos;

•

acolhimento amigável em todos os níveis da assistência, buscando-se a
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orientação da clientela sobre os problemas apresentados e possíveis soluções, assegurando-lhe a participação nos processos de decisão em todos
os momentos do atendimento e tratamentos necessários;
•

disponibilidade de informações e orientação da clientela, familiares e da
comunidade sobre a promoção da saúde, assim como os meios de prevenção e tratamento dos agravos a ela associados;

•

estabelecimento de mecanismos de avaliação continuada dos serviços e
do desempenho dos profissionais de saúde, com participação da clientela;

•

estabelecimento de mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação continuada das ações e serviços de saúde, com participação da usuária;

•

análise de indicadores que permitam aos gestores monitorar o andamento
das ações, o impacto sobre os problemas tratados e a redefinição de estratégias ou ações que se fizerem necessárias.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Política nacional de atenção integral à saúde da mulher (PAISM): princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2004, p. 60 e 61.

Humanizar o parto significa o respeito à fisiologia do parto e o respeito à
mulher. São medidas que respeito o parto da mulher sem se pensar apenas
em intervenções tecnológicas em partos que não requerem tais intervenções.
Quando a mulher chega ao hospital são tomadas muitas medidas invasivas
“tricotomia, instalação de acesso venoso, enema ou clister, repouso no leito,
jejum, parto na posição litotômica, excesso de manuseio perineal durante o
período expulsivo, manobra de Kristeller e a proibição da presença de um
acompanhante” (FERREIRA et al, 2013, p. 1399). A falta de informações e a
prática de intervenções cirúrgicas desnecessárias mostram uma crescente desvalorização do parto normal e impedem a escuta da mulher em seus desejos
e vontades e a vivência do parto de forma natural. (FERREIRA et al, 2013).

BOX 50

É fundamental para a humanização do parto a adequado preparo da gestante
para o momento do nascimento, e esse preparo deve ser iniciado precocemente durante o pré-natal. Isto requer um esforço muito grande, mas plenamente
viável, no sentido de sensibilizar e motivar os profissionais de saúde da rede
básica e fornecer-lhes instrumentos para o trabalho com as gestantes. Além

Saúde da Mulher e do Recém-Nascido

Saúde da mulher e do recém-nascido - corrig.indd 120

03/06/2015 11:21:31

121
dos aspectos técnicos propriamente ditos, o preparo para o parto envolve,
também, uma abordagem de acolhimento da mulher e seu companheiro no
serviço de saúde, incluindo o fornecimento de informações desde as mais
simples, de onde e como o nascimento deverá ocorrer, o preparo físico e psíquico da mulher, idealmente uma visita à maternidade para conhecer suas
instalações físicas, o pessoal e os procedimentos rotineiros, entre outros.
Fonte: BRASIL. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher/Ministério da Saúde, Secretaria de
Políticas de Saúde, Área Técnica da Mulher. – Brasília: Ministério da Saúde, 2001, p. 26.

O parto precisa ser voltado para as necessidades da mulher e para isso ela
precisa conhecer os tipos de parto.

Figura 40: Parto Humanizado.
Fonte: Jornal O Tempo. Disponível em http://www.otempo.com.br/infogr%C3%A1ficos/parto-humanizado-1.642753 acesso 09/01/2015.

Os hospitais/maternidade são instituições que detém grande poder de “decisão sobre a vida da mulher/bebê/família, passando a controlar quando e como
será o parto, quem e quando pode ter contato com o binômio mãe-filho” e ainda buscam controlar o comportamento das pessoas envolvidas nesse processo
(SOUZA et al, 2011, p. 480).
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BOX 51

A partir das modificações na assistência ao parto, o Ministério da Saúde decidiu institucionalizar a humanização do parto e a definiu como um conjunto de
condutas e procedimentos que promovem a gestação, o parto e o nascimento
saudável, pois respeita o processo natural e evita condutas desnecessárias ou
de risco para a mãe e o bebê, fortalecendo a autonomia da mulher de forma
digna e libertária, acerca do processo envolvido no pré-natal, parto e puerpério, cabendo a ela escolher onde, como e com quem parir. A humanização da
assistência é de extrema importância para garantir que um momento especial,
como o parto, seja vivenciado de forma positiva e enriquecedora. Resgatar
o contato humano, ouvir, acolher, explicar, criar vínculo são quesitos indispensáveis no cuidado. Tão importante quanto o cuidado físico, a realização
de procedimentos comprovadamente benéficos, a redução de medidas intervencionistas, a privacidade, a autonomia e o respeito à parturiente, aspectos
defendidos no Programa de Humanização no Pré-Natal, Parto e Nascimento
(PHPN) instituído pelo Ministério da Saúde, em 2000.
Fonte: FERREIRA, Adriana Gomes Nogueira; RIBEIRO, Mônica Moura;DIAS, Livia Karla Sales et al. Humanização do parto e nascimento: acolher a parturiente na perspectiva dialógica de Paulo Freire. Rev enferm UFPE on
line., Recife, maio., 2013. Disponível em www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/.../6112.
Acesso em 03/01/2015.

Oferecer uma conscientização às gestantes de forma que a mulher compreenda a evolução e andamento do parto de forma humanizada garantindo sua autonomia e segurança. “Visualiza-se, então, a humanização do parto de forma
ampla, como uma atividade de educação, um ato de intervenção para a autonomia do sujeito” (FERREIRA et al, 2013, p. 1399). Para que a humanização
do parto aconteça realmente é necessário o envolvimento entre o profissional
e a parturiente, pois, a humanização inicia-se a partir do momento em que há
uma comunicação estabelecida entre os sujeitos, parutirente e profissional,
e que são expressos por meio de gestos de amor, de uma escuta sensível, do
cuidar e do observar. O parto para a mulher é um momento único e o desconhecimento deste processo pode transformar este momento em um momento
de sofrimento e angústia (FERREIRA et al, 2013).
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Figura 41: Parto humanizado.
Fonte: Adelmo Leão. Disponível em http://www.deputadoadelmo.com.br/wp/parto-humanizado-tera-audiencia-publica-dia-30/. Acesso dia 03/12/2015.

O termo humanizar nos leva a entender uma “assistência que valorize a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico, associado ao respeito dos direitos do paciente, de sua subjetividade e referências culturais, como também a
valorização do profissional e do diálogo intra e inter equipe” (SOUZA et al,
2011). No parto humanizado deve-se oferecer à mulher suporte emocional,
facilitar a formação de laços afetivos familiares, principalmente entre a mãe e
o bebê, é preciso reconhecer a autonomia da mulher e oferecer ‘espaço’ para
que ela a exerça, e ainda, permitir um acompanhante na sala de parto que a
mulher escolher e também, informar a gestante todos os procedimentos que
ela será submetida, “além de respeitar todos os seus direitos de cidadania”
(SOUZA et al, 2011, p. 480).

BOX 52
Considerar os quatro princípios fundamentais da bioética para nortear nossas ações: respeito pela pessoa, beneficência, não maleficência e justiça. De
forma sintética se pode dizer que o respeito pela pessoa deve primar pelo
respeito a sua autonomia para deliberar sobre suas escolhas, além de proteger
de danos ou abusos as pessoas com autonomia diminuída, indivíduos vulneráveis como o bebê. A beneficência refere-se à obrigação ética de maximizar
benefícios e a não maleficência em minimizar danos ou prejuízos, ou seja,
salvaguardar o bem-estar dos sujeitos. O princípio da justiça prima para que
todos os indivíduos tenham o direito de receber uma atenção de qualidade.
Fonte: SOUZA, Taísa Guimarães de; GAÍVA, Maria Aparecida Munhoz; MODES, Priscilla Shirley Siniak dos
Anjos. A humanização do nascimento: percepção dos profissionais de saúde que atuam na atenção ao parto. Rev.
Gaúcha Enferm. (Online) vol.32 no.3 Porto Alegre Sept. 2011. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-14472011000300007 acesso 03/12/2015.
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Considerando esses princípios garante-se o bem-estar da mãe e do bebê, assegurando sua integridade e autonomia em relações as decisões que a mãe poderá tomar oferecendo uma humanização no parto diante de uma perspectiva
de uma assistência de qualidade (SOUZA et al, 2011).

Visite os sites:
http://www.amigasdoparto.com.br/jica.html
http://portal.saude.gov.br/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=20911
http://www.lusoneonatologia.net/

Tricotomia: raspagem dos pelos da pele.
Parto na posição litotômica: mulher deitada na cama com as pernas apoiadas em uma perneira.
Manobra de Kristeller: é uma manobra obstétrica executada durante o parto que consiste na aplicação de pressão na parte superior do útero com o objetivo de facilitar a saída do bebê.
Resumo:
Nesta aula você aprendeu que:
•

Humanizar o parto significa o respeito à fisiologia do parto e o respeito à
mulher;

•

Importância da conscientização das gestantes para que a mulher compreenda a evolução e andamento do parto de forma humanizada garantindo
sua autonomia e segurança.

Saúde da Mulher e do Recém-Nascido

Saúde da mulher e do recém-nascido - corrig.indd 124

03/06/2015 11:21:32

125

1. Fale sobre a importância da humanização do parto e quais os pontos positivos para a mulher e o bebê.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Quais são os quatro princípios fundamentais da bioética para nortear as
ações em humanização do parto?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 12 - Assistência ao recém-nascido

Objetivo:
Saber a importância da assistência ao recém-nascido e as funções do agente
comunitário de saúde quando o bebê e a mãe saem do hospital
Introdução
No hospital o bebê e a mãe irão receber todos os cuidados necessários. É
importante cuidar da saúde da mulher e dar continuidade a esses cuidados
quando a mulher sair do hospital com o bebê para evitar problemas mais
graves e que podem ocorrer logo após o parto ou até 10 dias após. No dia da
alta do hospital a mãe precisa receber orientações sobre os cuidados com ela
e com o bebê. Precisa ser orientada que deve levar o bebê para uma consulta
em unidade de saúde entre o 5º e o 7º dia de vida. É essencial a marcação da
consulta pós-natal independente das consultas do bebê. A mãe deve receber
a Declaração de Nascido Vivo (DNV) para o bebê ser registrado e também a
Caderneta de Saúde da Criança que deverá conter todas as informações sobre
a saúde e o desenvolvimento da criança (UNICEF, 2011).
Quando a mãe e o bebê chegam a casa o agente comunitário precisa providenciar uma visita logo nos primeiros dias após o parto. O agente comunitário:

BOX 53

•

Verifica as condições gerais da mãe e do bebê;

•

Avalia a condição de moradia, higiene, relações familiares, presença do
companheiro, dificuldade financeira e situação de violência;

•

Avalia e incentiva a amamentação;

•

Observa se há sinais de infecção no umbigo do bebê;

•

Avalia outros riscos e vulnerabilidades;

•

Estimula que se faça o Registro Civil de Nascimento, caso o bebê ainda
não possua a Certidão de Nascimento;
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•

Reforça a importância da primeira consulta do bebê (entre o quinto e o
sétimo dia de vida).

Depois da alta, a mulher precisa voltar à unidade de saúde pelo menos duas
vezes:
•

Até 10 dias após o parto para avaliação da saúde, exame das mamas e
receber orientações sobre amamentação;

•

Cerca de 40 dias após o parto, com o companheiro, para receber orientação para evitar ou como planejar uma nova gravidez (planejamento familiar). A mãe deve ser informada que precisa ir à unidade de saúde a qualquer momento se apresentar febre, sangramento excessivo ou corrimento
com mau cheiro.

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê. [ilustrações de
Ziraldo]. São Paulo: Globo, 2011, p. 57 e 58. Disponível em http://www.unicef.org/brazil/pt/br_guiagestantebebe.
pdf acesso em 25/12/2014.

Na primeira consulta inicia-se o acompanhamento da criança e o serviço de
saúde precisa coletar material para o teste do pezinho (obrigatório por lei, entre o 5º e o 7º após o nascimento) e explicar a importância de um diagnóstico
precoce de algumas doenças; aplicar no bebê as primeiras doses de vacinas
(hepatite B e BCG) caso o bebê não tenha sido vacinado no hospital; avaliar a
amamentação e o estado geral do bebê, a higiene e reforçar informações sobre
os cuidados com o cordão umbilical (UNICEF, 2011).
São orientações necessárias para serem dadas aos pais (BRASIL, 2012):
•

Lavagem das mãos por todas as pessoas que irão ter contato com o bebê
para evitar a propagação de micro-organismos causadores de doenças respiratórias;

•

Orientar a família a não permitir que pessoas fumem dentro de casa ou
que pessoas que acabaram de fumar peguem o bebê;

•

Orientar a família quanto aos cuidados com o banho: usar água morna,
com movimentos cuidadosos lavar as dobrinhas na parte da frente do corpo e depois na parte de trás, todo o corpo do bebê, ter cuidado para não
cair água com sabão nos ouvidos e nos olhos, limpar com cuidado as orelhinhas, os olhos, a boca com a mão molhada, ter cuidado para não deixar
o bebê muito tempo descoberto e molhado, secar com toalha macia e de
leve e vestir o bebê assim que terminar o de secá-lo, sempre com cuidado
de deixá-lo coberto. Não usar talco;

•

Não encher a banheira, menos da metade de água será suficiente para dar
um bom banho no bebê, não deixar o bebê sozinho na banheira nem mesmo por alguns segundos, ele pode afogar.
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Figura 42: Banho do bebê.
Fonte: Banho do bebê. Disponível em http://mamart.com.br/v3/index.php/cuidados-com-recem-nascido/ acesso em
25/12/2014.

•

A posição ideal para o bebê dormir é de barriga para cima, é a posição
mais segura contra a morte súbita de bebês. O ideal é que o bebê durma
em um espaço que seja somente dele, ou seja, no berço ou cama separado
dos pais, o risco de dormir com os pais é que o bebê pode sofrer lesões
não intencionais, pode ser prensado ou sufocado por um dos pais principalmente se for menor de 4 meses. É importante instruir os pais a não
dormirem em sofás ou poltronas com o bebê.

•

Em relação ao choro do bebê, existem diferentes significados, fome, desconforto, dor. Quando os pais queixam-se de choro em excesso é preciso
avaliar: “estado geral da criança, história pré-natal e perinatal, momento
de início e duração do choro, tensão no ambiente, hábitos de alimentação,
diurese, evacuação, dieta da mãe (se estiver amamentando)”, (BRASIL,
2012, p. 53) e ainda “refluxo gastroesofágico, história familiar de alergias, resposta dos pais referente ao choro e fatores que aliviam ou agravam o choro” (BRASIL, 2012, p. 53)

É importante nas consultas de seguimento, após a saída do hospital,
observar e perguntar a mãe e familiares as condições do bebê em vários aspectos como respiração, cor da pele, temperatura, amamentação, cordão umbilical, micção, fezes. Durante os primeiros dias o recém-nascido ainda está
se adaptando à vida fora do útero e necessita ser amamentado com bastante
frequência. É preciso se certificar que o cordão umbilical está bem apertado
e sem sangramento, verificar a cor da pele para certificar que o bebê não está
com icterícia, se a icterícia aparece nas primeiras 24h após o nascimento é um
caso mais grave, após este período se estiver acompanhada de outro sintoma.
Uma perda de peso de 5% a 7% durante os primeiros dias após o nascimento
é normal, acima de 10% é sinal de alerta. Em 28 dias o bebê deve estar adaptado à vida fora do útero, o monitoramento para infecções deve continuar;
as imunizações devem ser feitas quando o bebê completar 6 semanas, neste
período é importante que o bebê já esteja ganhando peso (25 a 30 gramas por
dia) (BECK et al, 2000).
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Algumas perguntas podem ser feitas à mãe do bebê para que possamos nos
certificar do estado de saúde do bebê e a partir das perguntas que se seguem
podemos observar vários aspectos do desenvolvimento do bebê.

BOX 54

O que você observou no seu bebê? A resposta da mãe pode dar uma ideia de
como ela está cuidando do bebê;
•

Você notou algo no bebê que a preocupa? Muitas vezes, a mãe é a primeira pessoa a notar algo que talvez seja um sinal de problema. Alguns bebês,
por exemplo, cospem um pouco de leite quase que a cada mamada, o que
pode preocupar a mãe, mas isso geralmente é normal. No entanto, vômito
persistente em grandes quantidades deve ser investigado;

•

O bebê está chupando bem? Chupar inadequadamente pode ser um sinal
de infecção.

•

Com que frequência o bebê mama durante o dia e à noite? O normal é de
8 a 12 vezes em 24 horas. Um bebê com baixo peso ao nascer vai mamar
com mais frequência, pois seu estômago é menor;

•

O bebê acorda para mamar pelo menos a cada 2 a 3 horas ou você precisa acordá-lo? Não acordar para mamar é um sinal de infecção ou outro
problema;

•

Quantas vezes o bebê urina por dia? Um recém-nascido que está mamando suficiente vai urinar pelo menos 6 vezes em 24 horas;

•

O bebê parece muito sonolento? É difícil acordar o bebê? Um bebê muito
sonolento pode ter uma infecção ou outro problema;

•

Como são as fezes do bebê? Nos primeiros dois dias, as fezes podem
ser pretas ou esverdeadas e viscosas. Depois dos primeiros dias, as fezes
devem ser moles, amarelas e “granuladas”. Fezes aguadas são anormais;

•

O bebê já recebeu alguma imunização? Caso positivo, quais?;

•

O bebê recebeu medicamento para os olhos no momento do nascimento?

Fonte: BECK, Diana; GANGES Frances, GOLDMAN, Susan; LONG, Phyllis. Manual de Consulta para Cuidados
ao Recém-Nascido (Saving Newborn Lives Save the Children). Washington, 2000. Disponivel em http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/CARE-OF-THE-NEWBORN-REFERENCE-MANUAL-PORT.PDF acesso em 29/12/2014.
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Figura 43: Cuidados com o cordão umbilical do bebê.
Figura: 7 passos essenciais com o umbigo do bebê. Disponível em http://vounascer.com/o-meu-bebe/7-passos-essenciais-no-cuidado-do-umbigo-do-bebe acesso 10/01/2015.

Os cuidados com o cordão umbilical são bem simples. Não é preciso colocar
nada sobre o cordão, ele precisa estar sempre limpo e seco, não deixar urina
ou fezes entrar em contato com o cordão. Lavar o cordão umbilical com água
e sabonete e secar naturalmente com o ar. Geralmente, o cordão cai de 5 a 10
dias após o nascimento. É preciso examinar o cordão umbilical diariamente
para ver se há algum sinal de infecção ate que ele esteja seco e curado. Os sinais de infecção são quando há muito atraso para cais, secreção, pus, odor desagradável, vermelhidão ou inchaço da pele ao redor do umbigo. Caso apareça
algum desses sinais, é necessário procurar ajuda médica (BECK et al, 2000).
Resumo:
Nesta aula você aprendeu que:
•

É importante cuidar da saúde da mulher e dar continuidade aos cuidados
quando a mulher sair do hospital com o bebê;

•

O papel do agente comunitário em relação ao bebê quando este chega em
casa;

•

Principais orientações para os pais em relação ao bebê.

Quais são os cuidados e ações que o agente comunitário precisa ter quando a
mãe e o bebê saem do hospital?
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Aula 13 - Patologias e infecções neonatais

Objetivo:
Avaliar as patologias e infecções neonatais.
Introdução
Após o nascimento, o bebê pode apresentar vários problemas e para evitar
que se agravem é necessário que a mãe e a família fiquem atentos aos sinais
que podem servir de alerta para que se possa oferecer os devidos cuidados o
mais rápido possível. Falaremos agora de algumas das patologias que o bebê
pode apresentar.
13.1 Problemas respiratórios
O bebê pode apresentar problemas respiratórios logo após o parto ou horas ou
dias após. Tais problemas podem ser causados por “infecção, doença cardíaca
ou pulmonar, temperatura corporal anormal, baixa glicose, ou outras doenças” (BECK et al, 2000, p. 130). Quando o bebê é acometido por algum problema respiratório toda a energia do bebê é usada para tentar obter oxigênio
suficiente para o seu corpinho. “Isso significa que o recém-nascido não tem
energia suficiente para ficar aquecido, crescer nem para combater infecções”
diante de um problema respiratório, por isso, tais problemas podem levar o
bebê à morte (BECK et al, 2000).
13.2 Infecções
As infecções precisam ser tratadas imediatamente, pois, mesmo uma pequena
infecção se não for tratada pode se espalhar e se tornar fatal.
13.2.1 Infecção generalizada: sepsis do recém-nascido
“Sepsis e uma infecção que afeta todo o corpo. A infecção pode estar presente
no sangue (septicemia) ou em um ou mais órgãos do corpo” (BECK et al,
2000, p. 130). As bactérias que causam a sepsis podem infectar o bebê durante a gravidez, durante e após o parto e se espalhar pelo corpo rapidamente. As
bactérias “podem se espalhar pelo corpo por causa de uma infecção cutânea,do cordão umbilical ou de outro órgão. Sepsis e uma doença grave e pode
rapidamente resultar em morte” (BECK et al, 2000, p. 130).
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Para evitar a sepsis no recém-nascido é preciso tratar as infecções da mãe
antes do parto, e aplicar técnicas de ‘parto limpo’, ou seja, assepsia durante
o trabalho de parto, parto e nos cuidados pós-natais. Sempre que for tocar no
bebê manter a prática de lavar as mãos, inclusive é necessário orientar os familiares os passos de prevenção contra infecção. Caso a mãe apresente sinais
de infecção ou a ruptura da bolsa se estendeu por muito tempo (mais de 18hs)
o médico deverá tratá-la com antibióticos e talvez o bebê também precise de
antibióticos, principalmente se a mãe tiver tido febre durante o trabalho de
parto. Não deixar o bebê entrar em contato com pessoas que estejam doentes
e mantê-lo afastado dos bebês saudáveis (BECK et al, 2000).
13.2.2 Infecções localizadas
A infecção localizada se caracteriza pela infecção de uma determinada parte do
corpo do bebê como o cordão umbilical, pele, olhos ou boca. Também precisa
ser considerada grave, pois pode se espalhar pelo corpinho do bebê e ser fatal.
13.2.3 Infecção do cordão umbilical

BOX 55

É uma infecção ao redor do umbilical ou do umbigo. Essa infecção pode
facilmente passar pelo cordão umbilical para o resto do corpo do bebê e levar
a sepsis e morte, se o tratamento for atrasado ou não administrado. Se substâncias como pó, barro, sujeira ou excremento entrarem em contato com o
cordão umbilical, há perigo de tétano ou sepsis, que, frequentemente, levam
a morte.
Como evitar infecção do cordão umbilical
•

Sempre seguir os passos de prevenção contra infecção durante o parto e
cuidados ao recém-nascido;

•

Cortar o cordão umbilical com tesoura estéril ou com uma gilete nova;

•

Manter o cordão umbilical descoberto, limpo e seco. Evitar colocar qualquer coisa no cordão umbilical;

•

Somente dar banhos de esponja (não imergir o bebê em água) ate o cordão
umbilical cair e sarar.
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Figura 44: Infecção do cordão umbilical.
Fonte: BECK, Diana; GANGES Frances, GOLDMAN, Susan; LONG, Phyllis. Manual de Consulta para Cuidados ao Recém-Nascido (Saving Newborn Lives Save the Children). Washington, 2000, p. 130 e 131. Disponível
em
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/CARE-OF-THE
-NEWBORN-REFERENCE-MANUAL-PORT.PDF acesso em 29/12/2014.

13.2.4 Infecção cutânea
A infecção cutânea no recém-nascido se caracteriza pela presença de pequenas pústulas na pele (bolhas com pus). Também deve ser cuidada o mais rápido possível para não evoluir para septicemia (infecção sanguínea). É preciso
seguir os cuidados de prevenção contra infecção durante e depois do parto.
Para evitar uma infecção não se deve limpar aquela substância cremosa e
branca na pele do recém-nascido, o verniz, pois esta camada protege a pele do
recém-nascido. Sempre lavar as mãos antes e depois de tocar o bebê e orientar
toda a família para fazer o mesmo. Orientar a mãe e a família para manter
o quarto do bebê, as roupas de berço e as roupinhas sempre limpas; manter
moscas longe de contato com o bebê e orientar a mãe quanto aos cuidados do
banho no bebê (BECK et al, 2000).
13.3 Infecção ocular
“Uma infecção ocular e uma infecção do revestimento dos olhos. As pálpebras ficam inchadas e avermelhadas e há fluído ou pus nos olhos. Muitos
organismos diferentes causam infecções nos olhos”(BECK et al, 2000, p.
138). Gonorréia e clamídia, infecções sexualmente transmitidas da mãe podem resultar em infecção ocular no recém-nascido durante o parto. Existem
outras formas menos grave de contágio por germes que infecta o bebê e estão
presentes no meio ambiente.
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13.4 Candidíase Oral/Monilíase Oral/Sapinho
“Sapinho e uma infecção da boca causada por fungo ou monilíase. A monilíase vive em ambientes molhadas e quentes. E normal ter um pouco desse fungo na boca. Esse fungo também pode crescer na vagina” (BECK et al, 2000,
p. 138). Esses fungos podem crescer muito e causar uma infecção. O bebê
pode pegar esta infecção facilmente nos primeiros meses de vida devido ao
fato do sistema imunológico do bebê ainda estar se desenvolvendo. A língua
do bebê fica coberta por uma camada branca e a boca do bebê fica dolorida
a ponto dele não conseguir mamar mesmo estando com fome e o fato de não
se alimentar bem pode levar o bebê a adoecer rapidamente, pois pode causar
perda de peso e desidratação. A infecção pode avançar e atingir o estômago
e os intestinos do bebê chegando até as fezes e espalhando a infecção pelas
navegas causando exantema avermelhado e dolorido (BECK et al, 2000).
O sapinho precisa ser tratado o mais rápido possível, pois, “a infecção por fungo também pode passar para os mamilos da mãe. A mãe notará que seus mamilos estão doloridos e avermelhados. Ela sentirá dor no seio quando o bebê
mamar” (BECK et al, 2000, p. 138). Para evitar o sapinho é importante orientar a mãe a dar mamar exclusivamente no seio, desde o nascimento do bebê,
pois esta ação faz com que as substâncias imunológicas sejam transferidas
para a mãe e depois para o recém-nascido. É preciso lavar as mãos sempre que
for tocar no bebê e lavar tudo o que vai entrar em contato com o bebê, roupas,
copos. Assim que observar o sapinho é preciso procurar assistência médica.

Figura 45: Sapinho no bebê.
Fonte: Como evitar o sapinho. Disponível em http://tudoparagravida.com.br/como-evitar-sapinho/ acesso em
05/01/2015.

13.5 Problemas com a temperatura do corpo
“A temperatura axilar normal do recém-nascido é entre 36°C e 37°C. O recém-nascido não é capaz de regular bem a temperatura do corpo”. É preciso
ajudar o bebê a se manter aquecido nos primeiros dias e semanas de vida.
(BECK et al, 2000).
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13.6.1 Problemas com a temperatura do corpo
Uma temperatura abaixo de 36°C é baixa para o bebê, quando o corpo do
bebê fica nesta temperatura o fenômeno chama-se hipotermia ou temperatura
baixa. A hipotermia pode acontecer logo após o parto, a menos que o bebê
seja protegido. São causas da hipotermia: o quarto muito frio, quando o bebê
fica exposto ao vento, quando ele fica molhado, quando ele fica descoberto,
mesmo por curto período de tempo, quando o bebê é colocado numa superfície fria ou perto de uma parede fria ou janela, quando o bebê não está se alimentando bem, quando o bebê teve asfixia no parto e não consegue produzir
energia suficiente para se manter aquecido (BECK et al, 2000).
A hipotermia traz riscos para o bebê, assim que ela for identificada precisa ser
controlada. Longos períodos de hipotermia podem ser fatais para o bebê. São
sinais de hipotermia: a pele do recém-nascido endurece e fica avermelhada,
principalmente nas costas e nos membros, o rosto também fica bastante avermelhado (“esse é um sinal grave e pode ser confundido com um sinal de boa
saúde”); (BECK et al, 2000, p. 142) o coração do bebê passa a não funcionar
bem, a respiração se torna irregular, pode haver sangramento principalmente
nos pulmões, pode haver icterícia, sem o devido tratamento o bebê pode vir a
morrer (BECK et al, 2000).
A hipertemia tem como características a temperatura elevada acima dos 37
°C. A hipertemia não é tão comum em bebês, mas é preocupante também. As
causas da hipertemia podem estar associadas ao fato do bebê estar desidratado por não se alimentar, o ambiente pode estar muito quente, o bebê pode
estar muito agasalhado com cobertores e/ou roupas, ou ainda, o bebê pode
estar com uma infecção. A alta temperatura pode causar desidratação ou perda do fluido corporal, convulsões ou desmaios, choque, coma e até a morte
do bebê. Para evitar a alta temperatura é necessário amamentar ao seio o bebê
frequentemente ou com o leite materno com o uso de copo quando o bebê estiver incapacitado de sugar, proteger o bebê do calor excessivo e de luz solar
direta, caso o bebê esteja quente, é preciso remover uma camada de roupas,
prevenir contra infecção (BECK et al, 2000).

Figura 46: Excesso de roupas pode causar hipertemia no bebê.
Fonte: Excesso de roupas pode causar hipertemia no bebê. Disponível em http://www.babies.com.br/post/8848_Excesso-de-roupa-no-bebe-pode-causar-doencas. acesso em 05/01/2015.
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13.6 Sangramento do cordão umbilical
“O sangramento do cordão umbilical é um problema do primeiro ou segundo
dia de vida. O cordão umbilical amarrado ou laqueado fica solto a medida que
começa a secar e, portanto, começa a sangrar” (BECK et al, 2000, p. 146). A
fricção nas roupas ou na fralda pode fazer com que o coto do cordão umbilical
sangre algumas gotas, caso o cordão não pare de sangrar é preciso procurar
assistência médica (BECK et al, 2000).
13.7 Problemas vindos da gravidez e do trabalho de parto
“Se a mãe apresentou qualquer dos seguintes problemas de saúde durante a
gravidez ou trabalho de parto, o bebê precisa de tratamento para evitar infecção”: sífilis, tuberculose, HIV, infecção materna durante o trabalho de parto
(BECK et al, 2000, p. 146).
13.7.1 Sífilis

BOX 56

Sífilis é uma infecção sexualmente transmitida que, frequentemente, leva ao
aborto, bebê nadomorto, trabalho de parto pré-termo, baixo peso ao nascer e
infecção fetal. A mãe pode estar infectada sem notar sintoma algum. A sífilis
infecta o feto de uma mãe infectada que não obteve tratamento durante a
gravidez. O bebê não tratado pode desenvolver incapacidades de desenvolvimento e neurológicas de longo prazo. O recém-nascido talvez apresente sinais
de sífilis congênita dentro de poucas semanas ou meses depois do nascimento.
Os sinais incluem:
•

Obstrução nasal (respiração obstruída pelo nariz);

•

Rachaduras e fissuras ao redor da boca, nariz e anus;

•

Exantemas ou bolhas e descamamento das palmas das mãos e das plantas
dos pés;

•

Abdômen distendido;
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•

Esgotamento respiratório;

•

Icterícia.

O recém-nascido pode desenvolver outras complicações graves, se a sífilis
não for tratada. Se há suspeita de que a mãe tem sífilis, ou se ela teve um
resultado positivo de teste de sífilis (VDRL ou RPR) na gravidez, mas não
recebeu tratamento ou foi infectada novamente:
•

Transferir o bebe para um centro médico onde estejam disponíveisdiagnóstico e tratamento;

•

Dar ao bebê uma dose única de penicilina benzatina 50.000 unidades/kg
IM no nascimento;

•

Informar os pais de que o bebê precisa de tratamento adicional e seguimento;

•

Transferir a mãe e seu parceiro para triagem e tratamento.

Fonte: BECK, Diana; GANGES Frances, GOLDMAN, Susan; LONG, Phyllis. Manual de Consulta para Cuidados ao Recém-Nascido (Saving Newborn Lives Save the Children). Washington, 2000, p. 146 e 147. Disponível
em
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/CARE-OF-THE
-NEWBORN-REFERENCE-MANUAL-PORT.PDF acesso em 29/12/2014.

13.7.2 Tuberculose (TB)
A tuberculose é uma infecção no pulmão e é transmitida quando uma pessoa
doente expele os germes no ar infectando outras pessoas. A “TB pode ser
espalhada para outras partes do corpo, pode durar por muitos anos e pode
demorar muito tempo para curar. A saúde debilitada da mulher pode retardar
o crescimento e o desenvolvimento do feto”(BECK et al, 2000, p. 147).
13.7.3 HIV/AIDS
O vírus da AIDS destrói lentamente a capacidade de um indivíduo para combater infecção levando a pessoa à síndrome de imuno-deficiência adquirida
(AIDS). A mulher infectada pelo HIV pode se ficar mal nutrida durante a gravidez e afetar o desenvolvimento do feto, baixo peso no bebê no nascimento
ou morte fetal no útero. “A infecção por HIV da mãe pode ser transmitida
para o bebê durante a gravidez, durante o trabalho de parto e parto e depois
do parto por através do leite materno. Sete ou oito de 10 mulheres HIV posie-Tec Brasil
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tivas dão a luz a bebês não infectados com HIV” (BECK et al, 2000, p. 147).
Mas, todos os bebês de mães HIV positivas irão carregar o anticorpo do HIV
materno até 12 a 18 meses de idade. “Isso significa que o teste de HIV padrão
não é capaz de mostrar se o bebê tem HIV até ele ter pelo menos 12 meses de
idade (depois de os anticorpos maternos do HIV terem desaparecido) (BECK
et al, 2000, p. 147). Um bebê HIV positivo adoece muito mais rápido do que
um adulto HIV positivo devido ao fato do sistema imunológico do recémnascido ser mais fragilizado.
13.7.4 Infecção materna durante o trabalho de parto
“Se a mãe apresentou sinais de infecção aguda durante o trabalho de parto, o
bebê esta sob risco de sepsis e deve ser tratado com antibióticos. Há um alto
risco de infecção materna se as membranas rompem mais de 18 horas antes
do nascimento do bebê” (BECK et al, 2000, p. 147). São sinais de infecção materna durante o trabalho de parto: febre, calafrios, corrimento vaginal
de odor desagradável. É preciso oferecer ao recém-nascido alguns cuidados
como se certificar se o bebê conseguiu amamentar e está aquecido, o médico
irá dar a primeira dose de antibióticos (BECK et al, 2000).

Tricotomia: raspagem dos pelos da pele.
Parto na posição litotômica: mulher deitada na cama com as pernas apoiadas em uma perneira.
Manobra de Kristeller: é uma manobra obstétrica executada durante o parto que consiste na aplicação de pressão na parte superior do útero com o objetivo de facilitar a saída do bebê.
Resumo:
Nesta aula você aprendeu os principais problemas que o bebê pode apresentar
nos primeiros dias de nascido.

Quais são os problemas respiratórios e injeções que o bebê pode apresentar
após o nascimento? O que fazer em cada caso?
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Aula 14 - Prematuridade

Objetivo:
Conhecer as complicações de saúde que um bebê prematuro apresenta ao
nascer.
Introdução
O bebê pré-termo ou prematura apresenta vários problemas especiais como
resultados de seus sistemas imaturos, mas a magnitude desses problemas irá
depender do grau de prematuridade do bebê, portanto o grau de maturidade
precisa ser estabelecido. “Isso pode ser feito com bastante precisão determinando-se o número de semanas de gestação do bebê e usando-se a idade
gestacional para identificar o bebê, e não a classificação geral de pré-termo”
(ZIEGEL e CRANLEY, 1985, p.572).
Os bebês prematuros são divididos em 3 grupos, os extremamente prematuros, moderadamente prematuros e prematuros limítrofes. Bebês nascidos com
menos de 30 semanas de gestação são considerados extremamente prematuro.
Esses bebês necessitam de cuidados sofisticados para que possam sobreviver.
Eles apresentam um grande número de problemas inter-relacionados e o ideal
é que nascessem em hospitais equipados para lidar com cuidados intensivos
a partir do momento do nascimento. Esses bebês precisam de vários tipos
de apoio para assessorar na melhor oportunidade de sobrevivência, uma boa
condição física e neurológica e para evitar uma redução das funções devido
a uma lesão no SNC. “Nos últimos anos as probabilidades de sobrevivência
de bebês com 28 a 30 semanas têm-se tornado razoavelmente boas; para os
bebês com 24 a 27 semanas a perspectiva está melhorando, mas ainda é muito
pobre” (ZIEGEL e CRANLEY, 1985, p. 572).
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Figura 47: Bebê prematuro.
Fonte: Sobre prematuros. Disponível em http://sermaesemsermao.blogspot.com.br/2012/03/sobre-prematuros.html
acesso 23/12/2014.

BOX 57

A - Características anatômicas:
•

Baixo peso e estatura;

•

Predominância do segmento cefálico sobre os demais segmentos;

•

Predominância do crânio sobre a face;

•

Lanugem mais intensa;

•

Menos desenvolvimento de cabelos e unhas;

•

Pequenos lábios muito salientes;

•

Ausência de testículos no escroto;

•

Ausência ou menos acentuação das linhas cutâneas na palma das mãos,
planta dos pés e escroto;

•

Menor acentuação das dobras e sulcos do pavilhão da orelha.
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B - Características fisiológicas:
•

Atividade muscular diminuída;

•

Deficiente capacidade de regular a própria temperatura;

•

Reflexos diminuídos;

•

Sucção e deglutição débeis;

•

Deficiente controle da respiração;

•

Deficiente controle circulatório;

•

Deficiente controle da concentração urinaria;

•

Maior suscetibilidade às infecções.

Fonte: GONSALVES, Paulo Eiró (org.). Tudo sobre a criança. São Paulo: IBRASA, 2003, p.70.

O bebê de 31 a 36 semanas é considerado como moderadamente prematuro.
Esses bebês também apresentam necessidade de cuidados especiais devido
a uma série de desvantagens fisiológicas e exigem a mesma assistência do
bebê extremamente prematuro, com uma vantagem a mais, as probabilidades
de sobrevivência são boas. Esses bebês também irão necessitar de cuidados
intensivos e precoces, portanto é necessário que seu nascimento seja em hospital que esteja equipado (ZIEGEL e CRANLEY, 1985).
Os bebês nascidos com idade gestacional de 37 a 38 semanas são considerados limítrofes. Esses bebês se assemelham ao bebê a termo e agem como eles,
mas têm características tanto de bebês a termo como de prematuros. Metade
desses bebês nascem pesando 2.500g ao nascer, apesar de evoluírem razoavelmente bem e a taxa de mortalidade nessa faixa ser baixa, é importante
compreendê-los como prematuros e oferecer-lhes a assistência de que necessitam devido às suas desvantagens fisiológicas. Uma necessidade desses bebês, geralmente, diz respeito à temperatura ambiental e eles podem ser mais
lentos na alimentação ao seio ou à mamadeira, o ganho de peso pode ser mais
lento e são mais propícios a apresentar icterícia do que os bebês a termo. Eles
podem não necessitar de assistência intensiva, mas precisam de observação e
cuidados especiais (ZIEGEL e CRANLEY, 1985).
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BOX 58

Causas e Prevenção do Parto Prematuro
A assistência pré-natal, iniciada precocemente e continuada ao longo de toda
a gestação, é um fator importante na prevenção dos partos prematuros. Com
uma base assistência pré-natal, a mãe é mantida no melhor estado geral de
saúde possível, e condições anormais são detectados e tratados tão longo apareçam. Isso ajudará a mãe e o bebê a alcançar o final da gestação nas melhores
condições possíveis.
O trabalho de parto prematuro sem causa conhecida ocorre em um número
razoavelmente grande de casos. Em outros, como na gestação múltipla, ruptura prematura de membranas, placenta prévia e polihidrâmnios, as medidas
preventivas contra a causa não são conhecidas. No entanto a hospitalização
da mãe aumenta a probabilidade de sobrevivência do bebê, e em caso de trabalho de parto prematuro é possível inibi-lo, criando o tempo suficiente para
a maturação dos pulmões do bebê.
ZIEGEL, Erna E.; CRANLEY, Mecca S. Enfermagem obstétrica. Trad. Israel Lemos. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1985, p. 573.

Em casos de toxemias gravídicas, a sífilis, as doenças crônicas como diabetes e doença cardiovascular-renal, a incompetência do orifício cervical,
a infecção do trato urinário, doenças infeccionais agudas, e das anomalias
do trato genital são condições em que a prevenção do parto prematuro é
necessária e é possível devido ao diagnóstico precoce. Partos prematuros
causados por anomalias do trato genital podem ser evitados através do exame e tratamento precoce antes da concepção (ZIEGEL e CRANLEY, 1985).
“A indução prematura do trabalho de parto é algumas vezes necessária por
causa de complicações maternas, mas é adiada ao máximo, desde que a saúde materna e/ou o ambiente fetal permitem a vida intra-uterina” (ZIEGEL e
CRANLEY, 1985, p.573).
As características do bebê pré-termo irão depender do tempo de duração da
gestação. Alguns problemas podem ser previstos, pois, um bebê nascido antes
de completar seu desenvolvimento, poderá apresentar imaturidade nos sistemas: pulmonar, cardiovascular, gastrintestinal e renal, e ainda poderá apresentar problemas com o controle de temperatura, com o metabolismo e com a
icterícia; todos estes problemas podem estar interligados, como já dissemos,
e o bebê necessitar de cuidados especializados.
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Figura 48: Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido (SARRN).
Fonte: SARRN. Disponível em http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe76kAA/sindrome-angustia-respiratoria
-rn acesso em 23/12/2014.

BOX 58
O desenvolvimento dos pulmões, particularmente a produção adequada de
surfactante, é o principal fator que influencia a sobrevivência de um prematuro após o nascimento. Sem a produção adequada e contínua de surfactante
o bebê desenvolverá a síndrome de angústia respiratória, causa comum de
doença grave e morte do bebê pré-termo.
Como a função respiratória adequada é absolutamente essencial à sobrevivência, a qualidade de surfactante produzida pelo pulmão fetal deve ser avaliada sempre que possível antes do parto prematuro. Isso torna possível que se
proporcione cuidado intensivo à mãe a fim de prolongar a gestação e permitir
a maturação pulmonar do feto ou que facilite a maturação pulmonar através
da administração de esteróides à mãe. Quando o tempo não permite melhorar
a maturação pulmonar, devem ser tomadas providências para uma assistência
intensiva ao bebê logo após o nascimento.
ZIEGEL, Erna E.; CRANLEY, Mecca S. Enfermagem obstétrica. Trad. Israel Lemos. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1985, p. 573 e 574.

O bebê prematuro tem uma aparência franzina e magra, o peso, geralmente, é
menor que 2.500g, seu comprimento é menor do que 47 cm e a circunferência
da cabeça é frequentemente inferiores a 33 cm. “Os moderadamente prematuros, com 31 a 36 semanas de idade gestacional, variam em termo de peso de
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1.500 g a até mais de 2.500 g. Bebês entre a 37ª e a 38ª semanas passam entre
2.500g e 3.500g” (ZIEGEL e CRANLEY, 1985, p. 574). A cabeça do bebê
apresenta um crescimento rápido na fase fetal comparado ao crescimento do
resto do corpo e há uma desproporção entre a cabeça e o tórax; quanto mais
jovem o bebê maior a desproporção entre a cabeça e o tórax, a circunferência
da cabeça é em torno de 3 cm maior que a circunferência do tórax (ZIEGEL
e CRANLEY, 1985).
O pescoço do bebê prematuro é curto e seu tronco é comprido; os olhos são
ressaltados e a língua é grande. “As orelhas são maleáveis e frouxas, e mantêm-se juntas ao couro cabeludo” (ZIEGEL e CRANLEY, 1985, p. 574). A
genitália é pequena. “A pele é fina, permitindo visualizar facilmente os vasos
sanguíneos, delicada, frouxa e enrugada, e apresenta uma acentuada lanugem” (ZIEGEL e CRANLEY, 1985, p. 574). As unhas das mãos e dos pés são
macias. Há pouca gordura subcutânea, a temperatura é subnormal e pode ser
muito instável. Há maior tendência de angústia respiratória no bebê prematuro, isso pode se manifestar por respirações rápidas, dispnéia, crises de cianose
e períodos de apnéia (ZIEGEL e CRANLEY, 1985).
O choro do bebê prematuro pode se apresentar frequentemente fraco e os
reflexos de abrir a boca, de engolir e de sucção são fracos ou quase ausentes.
A tolerância ao trato alimentar pode ser menor, com tendência a vômito e
diarréia. As fezes podem ser raras devido à hipomotilidade do trato intestinal,
podem ser amolecidas e frequentes, devido à baixa tolerância ao alimento,
porém podem também ser tão raras que se tornam ressecadas e levam obstipação (ZIEGEL e CRANLEY, 1985).

BOX 59

A diminuição da função renal e os metabolismos hídricos e ácido-básico deficientes podem levar ao edema ou á desidratação, é a acidose. O aumento
da fragilidade capilar aumenta a tendência á hemorragia, e a hematopoise
deficiente provoca a anemia.
A imaturidade hepática com bilirrubinemia, hipoglicemia, defeitos da coagulação e hipoproteinemia é comum nos primeiros dias de vida. A interrupção
da gravidez corta precocemente o suprimento de minerais, vitaminas e substâncias imunes através da placenta, e assim pode ser a causa de raquitismo,
anemia, e/ou infecção. Acredita-se que as más formações congênitas são mais
comuns no prematuro.
Quando o parto ocorre antes dos órgãos estarem bem desenvolvidos a taxa
alta de mortalidade não surpreende. Assim é bastante compreensível que o
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prematuro necessite de cuidados de um médico perito e de assistência de enfermagem a partir do momento em que nasce.
ZIEGEL, Erna E.; CRANLEY, Mecca S. Enfermagem obstétrica. Trad. Israel Lemos. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1985, p. 575.

Resumo:
Nesta aula você aprendeu que:
•

As características de um bebê prematuro e as consequências da prematuridade.

•

As causas e prevenção do parto prematuro.

1. Quais as características físicas de um bebê prematuro?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Quais são as causas e como prevenir a prematuridade?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Quais são as principais consequências da prematuridade?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 15 - Filho de mãe diabética e hiperbilirrubinemia.

Objetivo:
Entender os riscos e dificuldades que passam os bebês filhos de mães diabéticas
Introdução
O bebê de mãe que tem diabetes é possui mais probabilidades de desenvolver
maiores complicações e necessitam de cuidados intensivos. Geralmente é um
bebê grande para a idade gestacional devido ao fato de ter recebido maiores
quantidades de glicose devido a hiperglicemia da mãe. Os problemas mais
comuns nos bebês de mães com diabetes gestacional são as anomalias congênitas. Ocorre também a possibilidade de morte intra-uterina nas últimas
semanas de gravidez, o que ocasiona uma preocupação maior e a realização
de partos pré-termo. Como prevenção, recorre-se a indução do trabalho de
parto, que pode ser prolongado, o que aumenta a incidência de intervenção
por cesariana (NETTINA, 2007).

Figura 49: Diabetes gestacional.
Fonte: O que é diabetes gestacional? Disponível em http://grazygaby.blogspot.com.br/2013/07/polihidramnio-xdiabetes-gestacional.html acesso em 06/12/2014.

Os problemas mais comuns em filhos de diabéticas “incluem macrossomia,
SAR (síndrome de angústia respiratória), traumatismo congênito, hipoglice-
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mia, hipocalcemia e hipomagnesemia, policitemia, hiperbilirrubirrunenemia
e anomalias congênitas” (RICCI, 2008, p. 600). Com o objetivo de ajustar os
níveis de glicose durante o parto, realizam-se tentativas de manter os níveis
abaixo de 100 mg/ 100ml de sangue durante o parto ou antes da intervenção
cesariana, o que dá ao feto a possibilidade de ajustar-se em níveis mais baixos
com a diminuição da produção de insulina e com a redução da resposta hiperglicêmica pós-parto (NETTINA, 2007).

BOX 60

O bebê da diabética, com frequência, apresenta um crescimento excessivo em
peso e em comprimento. Seu tamanho não é compatível com a idade gestacional. Um prematuro pode ser tão grande ou maior do que um bebê a termo.
Tipicamente, o recém-nascido esta no percentil superior do gráfico de crescimento intra-uterino, a menos que a mãe apresente outra patologia que retarde
esse desenvolvimento. O peso anormal do bebê deve-se ao acúmulo excessivo de gordura e glicogênio nos tecidos corporais. A insulina não atravessa livremente a barreira placentária como o faz a glicose. Como esta passa do sangue materno para a circulação fetal com facilidade, a hiperglicemia comum
a mãe mantém a glicemia fetal em níveis anormalmente elevados durante
muito tempo. Essa taxa glicêmica elevada no feto exacerba certas funções
metabólicas, particularmente o armazenamento de gorduras e de glicogênio
e o aumento da produção de insulina. O excesso de glicose é convertido em
glicogênio, é estocado no fígado e no coração, e em gordura armazenada no
depósito adiposo. Esses grandes estoques resultam em aumento do fígado e
no coração, e em excesso de tecido gorduroso subcutâneo. A glicemia materna
aumentada estimula a produção fetal de insulina, que não atravessa a placenta
no sentido da circulação materna, deixando o feto com hiperinsulinemia.
Fonte: NETTINA, S.M. Brunner: Prática de Enfermagem. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007, p. 638.

O bebê filho de uma mãe diabética pode apresentar como características bochechas coradas com um aspecto avermelhado, pescoço curto, ombros cheios
com área intra-escapular preenchida, porção superior do abdome distendida
em decorrência do crescimento excessivo de órgãos, tecido gorduroso subcutâneo em excesso, que resultam em “membros gordos”, observe na figura
a seguir.
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Figura 50: Características do filho de diabética.
Fonte: RICCI, Susan Scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. Trad. Maria de Fátima Azevedo. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008, p. 604.

Algumas condições ambientais incomuns acrescidas da prematuridade e/ou
trabalho de parto prolongado ou de cesariana podem levar a necessidade de
ajustamento pós-natal, resultam em duas dificuldades graves no recém-nascido que é a hipoglicemia e o sofrimento respiratório (NETTINA, 2007). O sofrimento respiratório ou SAR (síndrome de angústia respiratória) ocorre devido à estimulação induzida por medicações necessárias para o amadurecimento
pulmonar devido à antecipação do parto, o bebê apresenta um desenvolvimento pulmonar abaixo do esperado para a idade gestacional (RICCI, 2008).
Os cuidados com o bebê filho de mãe diabética requerem muitas ações e atenção, primeiramente consiste na detecção precoce e no início precoce da terapia para abordar os problemas, lembrando que os cuidados precisam começar
no período pré-natal ao identificar que a mãe possui o diabetes melito e tomar
as medidas necessárias para controlar a glicemia materna (RICCI, 2008). Em
relação ao tamanho ou da idade gestacional do bebê, este deverá ser tratado
como um bebê de alto risco e colocado numa unidade de tratamento intensivo
(UTI). Na maioria das vezes, este bebê irá para uma incubadora para possibilitar maior controle ambiental e serão observados com maiores cuidados
a angústia respiratória e a hipoglicemia para que possam ser tratadas o mais
rápido possível (NETTINA, 2007).
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15.1 Hiperbilirrubinemia
A icterícia é uma condição bastante comum nos recém-nascidos, refere-se
aquele aspecto amarelado da pele e do branco dos olhos do bebê devido ao
excesso de bilirrubina no sangue. A icterícia é considerada anormal se aparece
nas primeiras 24h de vida do bebê e seu nível sérico ultrapassa 12mg/100ml
de sangue no bebê nascido a termo ou 10mg/100ml no bebê prematuro (NETTINA, 2007).

BOX 61

A hiperbilirrubinemia no recém-nascido corresponde a uma elevação anormal
de bilirrubina no soro. Pode ser causada por uma dificuldade no mecanismo
de excreção ou de conjunção da bilirrubina, ou por ambos.
A bilirrubina é produzida quando ocorre hemólise. Cada grama de hemoglobina libera, com a hemólise da hemácia, cerca de 35 mg de bilirrubina, que
precisa ser conjugada pelo fígado para ser excretada. Durante a vida fetal a
bilirrubina é retirada da circulação fetal pela placenta, e tem suas toxinas extraídas e é excretada pela mãe. Após o parto, a bilirrubina livre, chamada indireta, ou bilirrubina não conjugada, é transportada para o fígado pela albumina
sérica e lá então tem as toxinas extraídas. Até que seja conjugada é insolúvel,
e não pode ser excretada. No fígado, a bilirrubina indireta precisa ser convertida pela enzima glucoronil transferase em bilirrubina direta (glicuronato de
bilirrubina). A bilirrubina direta é atóxica, hidrossolúvel e facilmente excretada pelo trato gastrintestinal e pela urina. Varias condições, discutidas abaixo,
podem interferir na excreção adequada de bilirrubina.
Fonte: NETTINA, S.M. Brunner: Prática de Enfermagem. 8º ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007, p. 640).

A bilirrubina é uma substância tóxica e quando não conjugada à albumina sérica fica livre para depositar-se nos tecidos corporais como a pele, o músculo
cardíaco, nos rins e no cérebro. A icterícia da pele é bem visível, a pele fica
amarelada; porém, “a icterícia dos núcleos cerebrais, chamada de kernicterus
(encefalopatia bilirrubínica) é a principal preocupação, pois deixa sequelas
no cérebro” (NETTINA, 2007, p. 640). Será a quantidade de bilirrubina depositada no tecido cerebral que irá determinar o grau dos problemas neurológicos do bebê. O bebê apresenta como “sinais clínicos de kernicterus são
choro alto, sucção débil, letargia crescente e posteriormente rigidez, espasmo
e opistótono” (NETTINA, 2007, p. 640).
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Quando o bebê tem histórico de hiperbilirrubinemia associado a “asfixia perinatal, de sofrimento respiratório, doença hemolítica, acidose, hipotermia,
concentração baixa de albumina sérica, hipoglicemia ou peso ao nascimento
inferior a 2.000 gramas”, (NETTINA, 2007, p.640), os riscos de lesão no sistema nervoso central aumentam, pois, há uma “relação entre a concentração
de albumina sérica pela bilirrubina e a saturação relativa da albumina sérica
pela bilirrubina são, provavelmente, mais importantes do que a concentração
de bilirrubina sérica por si só na determinação do aparecimento da lesão neurológica” (NETTINA, 2007, p.640).
O bebê precisa ser examinado criteriosamente, de preferência à luz do sol ou
com luz fluorescente branca, luzes branco-amarelas do teto podem falsear o
exame. É preciso pressionar firmemente a pele do bebê com o polegar e observar a cor da pele logo após suspender a compressão. “A icterícia começa
na face e caminha no sentido caudal para o tronco e as extremidades, e finalmente para as palmas das mãos e planta dos pés. É aconselhável examinar-se
o bebê despido” (NETTINA, 2007, p. 640).
Há maiores riscos de lesão no sistema nervoso central em relação a hiperbilirrubunemia quando a icterícia do bebê vem associada a um histórico de
“asfixia perinatal, de sofrimento respiratório, doença hemolítica, acidose, hipotermia, concentração baixa de albumina sérica, hipoglicemia ou peso ao
nascimento inferior a 2.000 gramas” (NETTINA, 2007, p. 640), pois, há uma
relação entre o acúmulo de “albumina sérica pela bilirrubina e a saturação
relativa da albumina sérica pela bilirrubina”. O acúmulo de bilirrubina sérica
(20mg/100 ml ou mais) se associam a incidência de kernicterus, principalmente em bebês com eritroblastose (NETTINA, 2007).
A fototerapia também é utilizada como tratamento para níveis crescentes de
bilirrubina. O bebê é exposto à luz branca, despido, a luz pode ser colocada
na incubadora ou no berço. Essa luz diminui os níveis séricos de bilirrubina,
porém a indicação deve ser criteriosa devido ao fato do tratamento apresentar
alguns inconvenientes e apresentar alguns riscos para os bebês que devem ser
controlados, como por exemplo, vendar os olhos e proteger os testículos dos
bebês homens (NETTINA, 2007).
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Eritroblastose: (do grego eritro, “vermelho” e blastos, “germe”, “broto”) fetal, doença de Rhesus, doença hemolítica por incompatibilidade Rhou doença
hemolítica do recém-nascido é quando o sangue de um feto sofre hemólise,
ou seja, é aglutinado pelos anticorpos do sangue da mãe.
Macrossomia: é uma doença que se caracteriza, principalmente, pelo excesso
de peso de recém-nascidos.
Hipoglicemia: é uma diminuição no nível de glicose no sangue.
Hipocalcemia: é uma deficiência nutricional caracterizada por um nível
de cálcio total no sangue menor que 2.1 mmol/L ou 8.5 mg/dL.
Hipomagnesemia ou Deficiência de magnésio: é uma deficiência nutricional caracterizada por níveis sanguíneos (séricos) de magnésio estão abaixo de
0.75 mmol/L.
Policitemia: aumento anormal do número de glóbulos vermelhos no sangue
circulante
Opistótono: é uma condição na qual o corpo é mantido em uma posição
anormal. A pessoa geralmente fica rígida, com as costas arqueadas e com a
cabeça jogada para trás. Se uma pessoa com opistótono deitar de barriga para
cima, apenas a parte posterior da cabeça e os tornozelos tocarão a superfície
de apoio.
Albumina: A albumina é uma proteína de rico valor biológico que é encontrada no plasma do sangue. Ela é sintetizada no fígado. A albumina também
pode ser encontrada no ovo e no leite. Principais funções da albumina no corpo humano: manutenção da pressão osmótica; transporte de hormônios produzidos pela tireóide; transporte de ácidos graxos livres; transporte de hormônios lipossolúveis; transporte de bilirrubina não conjugada; controle do ph.
Resumo

Nesta aula você aprendeu que as principais consequências na saúde do bebê
que é filho de mãe diabética e compreendeu as principais características e
.consequências da hiperbilirrubinemia
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1. Quais são os problemas apresentados por um bebê filho de mãe diabética?
2. Quais são as características físicas de um bebê filho de mãe diabética?
3. O que é hiperbilirrubinemia? E quais as consequências para o bebê?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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