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Introdução: A gestação é um período de grande relevância quando relacionado a temáticas 

envolvendo a mulher, onde ocorrem mudanças tanto físicas quanto emocionais que 

culminarão em influencias no seu cotidiano, refletindo em sentimento de tristeza, alegria, 

incapacidade, dúvidas e medos, que são consequências, muitas vezes, da falta de 

conhecimentos sobre as mudanças trazidas pelo processo de gravidez1,3. A educação em 

saúde torna-se fundamental no período gravídico, tanto para a aquisição de conhecimentos, 

quanto para esclarecimento de dúvidas frequentes que surgem junto ao novo ciclo trazido com 

esse período, nesse contexto faz-se necessário à transmissão de informações adequadas de 

forma a contribuir para sua qualidade de vida e saúde2. A prática de educação em saúde no 

período de toda a gestação é de suma importância, é no pré-natal que a gestante deve ser 

melhor orientada, objetivando desconstruir alguns mitos, fazendo com que o momento do 

parto seja visualizado pela mesma de maneira positiva. Levando em consideração o pré-natal, 

parto e nascimento como momentos únicos para as mulheres, a atenção a saúde prestadas 

pelos profissionais neste período, deve ser de assumir uma postura de educadores, 

responsáveis por compartilhar saberes, com intuito de desenvolver à mulher sua 

autoconfiança para que ela possa vivenciar esse processo da melhor forma possível2,3. 

Objetivos: Relatar a experiência de enfermeiros residentes de um programa de residência 

multiprofissional em roda de conversa com gestante no pré-natal de alto risco sobre sinais e 

sintomas e desconfortos na gestação em uma maternidade pública de Belém. Descrição da 

Experiência: Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de experiência, que 

foi desenvolvido na prática da Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher e da Criança 

da Universidade Estadual do Pará. O local do estudo foi um hospital de ensino, referência em 

saúde materno infantil em Belém do Pará, onde recebe paciente de todo o estado. A ação 

educativa foi realizada no mês de agosto de 2019, com 20 gestantes atendidas no serviço. No 

complexo do ambulatório da mulher uma das atribuições do enfermeiro é a realização das 

consultas do pré-natal de alto risco, onde surgiu a oportunidade em fazer a ação educativa 

devido as dúvidas, sinais e sintomas que eram relatados pelo público nas consultas de 

enfermagem. Tomando ciência, foi realizado o levantamento dos principais sinais e sintomas 

e desconfortos durante o período gestacional e possíveis formas de como ameniza-lo. Os 

sinais e sintomas e desconfortos foram divididos por trimestres – Primeiro trimestre: Náuseas 

e vômitos, tonturas e fraqueza, sialorreia, queixas urinarias, cloasma gravídico e mudança no 

vestuário. Segundo trimestre: Lombalgia, vontade de urinar, Desconforto abdominal (cólicas, 

gases e constipação intestinal), congestão nasal, calor e transpiração excessiva, caibras, 

hemorroidas, sangramento nas gengivas. Terceiro trimestre: Edema, varizes, azia, insônia, 

cefaleia, estrias, dispneia, mastologia, aumento de secreção vaginal. Foram realizadas duas 

rodas de diálogo em dias diferentes. Nos encontros foram utilizado um cartaz com os períodos 

da gravidez exposto em semanas e mês para melhor compreensão do tempo de gestação. Os 

diagnósticos e desconfortos, foram entregues as grávidas e seus acompanhantes em tiras de 

papel para que fosse colado no cartaz no período em que elas entendiam ser o momento exato 
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correspondente a tal sintoma. E se ela tinha desenvolvido na gestação e qual medida foi 

tomada para alivio do desconforto. Após a exposição das participantes, os residentes e a 

enfermeira preceptora explicaram com bases científicas o porquê de cada sinal e sintoma e o 

que fazer para aliviar os desconfortos gerados neste período. Sanando assim dúvidas das 

perguntas que elas expuseram. Após a exposição houve o momento para os participantes 

avaliarem a ação educativa, onde 15 mulheres aceitaram participar. Resultados: A partir da 

vivência proporcionada pelo programa de residência foi possível notar que havia grande 

necessidade de instruir as gestantes. Em seguida as usuárias e seus participantes interagiram 

por meio de perguntas e explanaram as suas vivências e experiências. Elas relataram sentir a 

grande maioria dos sinais e sintomas e desconfortos, algumas com maior intensidade que as 

outras e as vezes em período diferentes. Quando perguntadas o que faziam para aliviar os 

desconfortos, poucas sabiam responder. O que prevaleceu foi a experiência em gestações 

anteriores. Foi notável o interesse das ouvintes sobre a temática desenvolvida e a participação 

ativa do público-alvo, onde houverem esclarecimento de muitas dúvidas, principalmente para 

as primigestas. As mulheres, demonstraram estar à vontade durante a atividade e expressaram 

emoções, sentimentos e, inclusive, inseguranças o que nos permitiu identificar um 

conhecimento razoável das gestantes e acompanhantes em relação a algumas questões do 

período gestacional, no entanto, de modo geral, ainda existe um déficit considerável a ser 

superado. Os parceiros também comentaram as mudanças sociais, comportamentais de suas 

parceiras e como foram se adaptando a esse novo período. A avaliação da roda de conversa, 

foi muito positiva, e por unanimidade, todas elogiaram a equipe pela abordagem e relataram 

que o momento foi de extrema importância, pois muitas dúvidas foram sanadas. Algumas 

deixaram sugestão de novos temas a serem abordados em outras rodas. Conclusão: Sabe-se 

que a enfermagem desempenha um papel importantíssimo no processo de educação em saúde 

durante o período gestacional4. Nesse sentido, há necessidade de se gerar esforços para a 

realização de ações educativas como forma de melhorar o impacto dessas na saúde física, 

mental e emocional da gestante durante o pré-natal, para que isso ocorra, é necessário que a 

consulta de enfermagem seja mais abrangente, deixando de ser apenas um momento de 

realização de avaliação obstétrica ou de vacina para a gestante, mas que seja um momento 

para esclarecer algumas informações que estão relacionadas a transformações físicas, sinais e 

sintomas comuns na gravidez, alterações psíquicas e comportamentais que se transparecem 

através de dores, medo, insegurança e ansiedade, e que interferem diretamente na sua 

qualidade de vida. Desse modo, a consulta de enfermagem visa a qualificação da assistência e 

garanti que ciclo gravídico puerperal ocorra sem maiores intercorrências. 

 

Descritores: Gestantes, Pré-natal de alto risco, Educação em saúde. 
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