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Introdução: A anencefalia é uma das malformações mais comuns do tubo neural, e resulta na 

falha do seu fechamento entre a terceira e a quarta semanas de gestação (entre o 23º e 26º dia), 

resultando na ausência total ou parcial da calota craniana (crânio e couro cabeludo) e do 

cérebro [1]. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o país que 

detém a quarta maior incidência da anencefalia no mundo, depois do Chile, México e 

Paraguai. Apesar de existirem relatos de casos de sobrevivência por meses e até anos, a 

observação empírica demonstra que grande parte desses casos tem óbito intraútero e os que 

sobrevivem ao parto, em geral, não chegam a 48 horas de vida [2]. O diagnóstico de 

malformação fetal pode ter grande impacto na autoestima dos genitores, que podem sentir-se 

“defeituosos” ou incapazes de gerar um filho saudável, e o sentimento de culpa e 

responsabilização pela malformação é bastante comum [3]. O diagnóstico de malformação 

congênita incompatível com a vida, como a anencefalia, acentua sentimentos de ambiguidade 

da gestação saudável, com predomínio de pensamentos negativos do casal, sobretudo da mãe. 

É fundamental o conhecimento da equipe médica quanto ao diagnóstico pré-natal de 

anencefalia, das disposições legais e, sobretudo, da importância do acompanhamento 

psicológico do casal, desde o diagnóstico até alguns meses após o nascimento ou interrupção. 

A atitude acolhedora e neutra dos profissionais de saúde e o apoio de toda a equipe 

multiprofissional permitem que o casal tome a decisão de acordo com suas convicções e 

elaborem o luto advindo dela. A escolha é pessoal e deve ser respeitada pelos profissionais 

[4]. Nesse contexto, a equipe de enfermagem ganha destaque, por ser composta de 

profissionais que estão em contato frequente com os pacientes e ser responsável pela visita 

diária, por repassar orientações importantes e sanar dúvidas de seu cliente, além de manter um 

elo fundamental entre o paciente e demais membros da equipe multidisciplinar. Objetivos: 

Relatar a experiência de discentes de enfermagem da Faculdade Cosmopolita ao realizarem o 

acompanhamento de enfermagem à gestante com diagnóstico de anencefalia. Descrição da 

Experiência: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado por 

três acadêmicas de enfermagem e um preceptor, durante o desenvolvimento das atividades 

práticas da disciplina Enfermagem Obstétrica, do curso de Graduação em Enfermagem da 

Faculdade Cosmopolita. O local do estudo foi uma Maternidade Pública de referência na 

cidade de Belém do Pará, no mês de outubro de 2019. Para desenvolver o relato de 

experiência, selecionou-se um caso de forma aleatória, consultou-se o prontuário para 

conhecimento clínico aprofundado e, assim, realizou-se a abordagem correta da paciente. Os 

dados coletados no prontuário foram discutidos previamente e posteriormente realizou-se a 

visita diária de enfermagem. O caso escolhido se tratava de uma mulher grávida, G4P2(N)A1, 

32 anos, pescadora, católica, em união estável, proveniente do município de Barcarena (PA), 

em seu 2° dia de internação na enfermaria de patologia obstétrica, idade gestacional pela 

ultrassonografia (10/08/2019 com 21 semanas e 02 dias) igual a 31 semanas e 02 dias. No 

momento, encontrava-se consciente, orientada, normotensa, normocorada, eupneica. Ao 

exame físico: pele e mucosas normocoradas, tórax simétrico, mamas com produção láctea, 
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abdômen grávido, normotenso, ausculta de BCF evitado, sem relato de perdas vaginais, toque 

vaginal evitado, presença de acesso venoso periférico em MSD, sem alterações, ausência de 

edemas em MMII. Estava em uso da 2ª dose de prostokos (misoprostol), medicação utilizada 

para dilatação do colo uterino, uma vez que tanto a paciente quando seu parceiro optaram pela 

internação e indução do parto. Recebia acompanhamento multiprofissional, incluindo da 

psicologia. Resultados: Durante a visita de enfermagem, buscou-se identificar os principais 

pontos de fragilidade e as dúvidas da paciente, para que se pudesse conduzir da melhor 

maneira o caso. Foi relatado pela gestante que no mês de agosto de 2019 a ultrassonografia de 

rotina do pré-natal apontou acrania do feto e que, por esta razão, ela foi encaminhada para o 

pré-natal de alto risco, na Capital. Dois meses depois, uma nova ultrassonografia realizada 

diagnosticou anencefalia e após orientação dos profissionais, optou-se pela internação para 

indução do parto. Observou-se, assim, que a paciente estava ciente de seu caso e bem 

orientada dos procedimentos realizados, apesar de mostrar-se entristecida, verbalizar 

sentimentos negativos e evitar o contato visual direto. Após a visita, as acadêmicas e 

preceptor sentaram-se para discutir o caso e foram elencados os seguintes diagnósticos de 

enfermagem: Pesar, caracterizado por sofrimento psicológico e encontrar sentido na perda, 

relacionado à anencefalia e evidenciado por verbalização da cliente durante a consulta de 

enfermagem; Paternidade ou maternidade prejudicada, caracterizada pela falha em 

desenvolver-se, evidenciado pelo diagnóstico clínico de anencefalia. Assim, planejou-se a 

seguintes intervenções de enfermagem: aconselhamento, apoio emocional e familiar, escuta 

sensível, melhora do enfrentamento e da capacidade de resiliência, identificação de riscos e 

melhora da autoestima. Conclusão: Concluiu-se que o profissional de enfermagem possui um 

papel de suma importância nesse caso, já que, rotineiramente, é aquele que inicia, fortalece e 

mantém o vínculo com a paciente em todo processo de internação. Mediante esse papel de 

provedor do cuidado, o mesmo deve durante a visita de enfermagem realizar um atendimento 

sistematizado e holístico, sempre levando em consideração o contexto social, cultural e 

econômico de seu cliente. Diante dessa experiência, percebeu-se que muito além de 

conhecimentos teóricos e práticos, a enfermagem deve direcionar sua assistência de maneira 

integral, isto é, olhar para além do biológico, mas também para as dimensões emocionais, 

sociais e espirituais que circundam seu paciente, possibilitando transformar fragilidades em 

potencialidades. Dessa forma, a práxis humanizada e os pensamentos reflexivos referentes à 

qualidade da assistência de enfermagem foram contemplados na prática acadêmica e espera-se 

que o conhecimento adquirido pelas acadêmicas possa repercutir em sua atuação profissional, 

estimulando maior qualificação da enfermagem como ciência na área da saúde, além de 

promover a mudança de condutas que busquem atender todas as demandas do paciente. 

 

Descritores: Anencefalia, Assistência de enfermagem, Gravidez de alto risco. 
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