
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: FATORES DE RISCO GESTACIONAIS: UM ESTUDO COM USUÁRIAS DA REDE BÁSICA DE
SAÚDE DA CIDADE DE CAMPINAS – SP
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA DE CAMPINASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): WALQUIRIA BUSTILHO ARAUJO SILVA, MARCOS ALEXANDRE BARROZO DA SILVA,
ROSANGELA BRAGA SARAMBELI
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LEA DOLORES REGANHAN DE OLIVEIRAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ANHANGUERA EDUCACIONAL DE CAMPINASCOLABORADOR(ES): 



Fatores de Risco Gestacionais: um estudo com usuári as 
da Rede Básica de Saúde da cidade de Campinas – SP 

 
 

Resumo  

Introdução:  A rede de apoio social facilita uma gestação responsiva, especialmente 
quando esta se dá em situações de estresse que dificulta a vinculação entre a mãe e 
o bebê. As mudanças da gestação não são apenas físicas, ocorrem também no 
campo social, financeiro, psicológico e familiar da mulher. Ojetivo:  Investigar os 
fatores de riscos gestacionais, mediante a aplicação da versão em português do 
Prenatal Psychosocial Profile (PPP-VP) em um grupo de gestantes da rede básica 
de saúde, da cidade de Campinas-SP. Métodos:  Trata-se de um estudo 
metodológico e diz respeito à investigação de métodos de obtenção, organização e 
análise de dados, que objetiva a elaboração, a validação e a avaliação de 
instrumentos, e técnicas de pesquisa. Resultados:  Foram entrevistadas 43 
gestantes, com idade entre 17 e 40 anos. Quanto à situação conjugal, todas as 
participantes do estudo viviam com o companheiro e possuíam algum tipo de apoio 
psicossocial. As gestantes responderam ao PPP-VP, por meio do qual foram 
avaliados o estresse, o apoio do companheiro e de outras pessoas, e a autoestima. 
Considerações Finais:  O estudo, até então desenvolvido, agrega valores 
importantes que subsidiam a assistência pré-natal. Considera-se que as informações 
a serem obtidas por meio do estudo, subsidiarão a prática assistencial e instigará a 
conscientização dos profissionais de saúde que prestam assistência às gestantes.  
 
 
Palavras-chave:  saúde da mulher; cuidado pré-natal; promoção da saúde; 
psicometria 
  
 
Introdução 

A gravidez é uma experiência única, geradora de muitas expectativas, as 

quais podem acarretar alterações na condição física, psicológica e social da 

gestante. Rapoport e Piccinini (2006) enfocam a necessidade de apoio integral, por 

parte da rede social, com vistas à promoção do desenvolvimento do vínculo afetivo 

dos envolvidos no ciclo gravídico.  

A mulher passa, durante a gestação, por diversas alterações fisiológicas que 

decorrem, principalmente, de fatores hormonais e mecânicos. Sendo assim, poderá 

vivenciar uma desvalorização de sua auto imagem, gerando, inclusive, o sentimento 

de medo de perda de identidade (MELO e LIMA, 2000).  Além das mudanças 

gestacionais inerentes do evento, as possíveis alterações no campo social, 

financeiro, psicológico da rede familiar interferirão no comportamento da gestante, 

causando um aumento de sintomatologias, ou ainda desencadeando algum tipo de 
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transtorno psiquiátrico (BATISTA, BATISTA e TORRES, 2006). Investigar e valorizar 

as possíveis alterações psicosociais advindas dessa fase, e buscar evidencias para 

respaldar a assistência a ser direcionada durante o pré-natal, desencadeia o  

cuidado completo e de boa qualidade, promovendo a minimização dos transtornos 

maléficos para a mãe, filho e rede familiar. 

Oliveira-Monteiro et al. (2011) afirmam que um dos fatores pré disponentes 

para uma gestação sem riscos é a presença de uma boa relação da gestante com 

seu parceiro, e seus familiares. Os autores argumentam que uma estrutura sólida 

propicia confiança e conforto psicoemocional à gestante, e dessa forma, ela 

vivenciará de maneira saudável o novo ciclo de sua vida. 

Alguns distúrbios psicoemocionais e algumas doenças específicas da 

gestação originam-se em decorrência de situações de pobreza, desemprego, 

discriminação racial, e baixa escolaridade (PEREIRA e LOVISI, 2008). Sendo assim, 

é imprescindível a identificação das condições psicosociais das gestantes, de modo 

a levantar possíveis fatores de riscos. Essa preocupação com o perfil biopsicosocial 

das gestantes atendidas em pré-natal, desencadeiam mecanismos de prevenção e 

promoção em saúde tanto do binomio mãe e filho, quanto dos demais membros 

familiares que integram a rede de convívio da gestante. 

Nos Estados Unidos, em meados de 1994, foi desenvolvida e validada a 

escala denominada Prenatal Psychosocial Profile (PPP), cuja finalidade era avaliar o 

estresse, o apoio do companheiro, o apoio de outras pessoas, e a auto-estima da 

gestante. Em 2007, no Brasil, a escala Prenatal Psychosocial Profile (PPP) foi 

traduzido, adaptado evalidado para ser utilizada em gestantes brasileiras 

(WEISSHEIMER, 2007). 

A versão em português da escala Prenatal Psychosocial Profile (PPP-VP) 

demostrou ser um instrumento que permite a avaliação do perfil psicossocial da 

gestante brasileira. Com a aplicação da escala é possível  identificar os 

comportamentos de risco à saúde, durante o ciclo gravídico, fato que permite 

estrututurar um plano de assistência individual, respaldado pelas necessidades de 

cada gestante, dimensionados pela utilização da PPP-VP. 

 Diante da problemática que implica na dificuldade do levantamento dos 

fatores de risco psicossociais da gestante em território nacional, e por esta ser 

baseada em fatores meramente biológicos, entende-se por necessário um olhar 

mais amplo acerca das condições de bem-estar psicossocial da gestante. 



 

 3

Sendo assim, o objetivo do presente estudo é levantar fatores de riscos 

gestacionais, mediante aplicação da escala Prenatal Psychocial Profile (PPP), 

versão em português, em gestantes residentes na cidade de Campinas, SP. 

 

Materiais e Métodos 

Trata-se de um estudo metodológico e diz respeito à investigação de métodos 

de obtenção, organização e análise de dados, que objetiva a elaboração, a 

adaptação, a validação e a avaliação de instrumentos e técnicas de pesquisa. Os 

instrumentos, na elaboração do relatório final, deverão demonstrar se realmente são 

confiáveis para coleta de dados a que se destinam (POLIT; BECK; HUNGLER, 

2004). 

O estudo foi desenvolvido em um curso gestante de uma instituição sem fins 

lucrativos, na cidade de Campinas – SP, com gestantes carentes que realizam o 

pré-natal na rede básica de saúde. 

Participaram do estudo 43 gestantes que estavam frequentando o curso 

preparatório e que preenchiam os critérios de inclusão, ou seja, referiram interesse 

em participar do estudo e tinham idade gestacional entre 12 e 41 semanas. Foram 

excluídas do estudo aquelas que apresentaram incapacidade de compreender as 

instruções e responder verbalmente, ou por escrito os itens dos questionários. 

Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados o PPP-VP e um 

questionário composto pelos pesquisadores para caracterização da amostra.  

O PPP-VP é uma escala do tipo Likert, com 44 itens divididos em quatro sub 

escalas. A subescala referente ao estresse recebe em seu cabeçalho explicação 

sobre os fatores estressantes, este é composto por 11 questões das quais a 

gestante avalia qual situação lhe causa mais estresse em situações do dia a dia. 

Dentro de cada situação é relacionado um escore, sendo: ‘nenhum estresse’ (1), 

‘algum estresse’ (2), ‘estresse moderado’ (3), e ‘estresse intenso’ (4). Os resultados 

variam de 11 a 44, quanto maior o valor também é a  situação do estresse.  

A subescala de avaliação do apoio social realiza duas vezes a mesma série 

de questões por avaliar o apoio recebido por parte do companheiro e das outras 

pessoas, em sua primeira sequência somente as gestantes que vivem com seus 

companheiros respondem, já na segunda sequência todas as gestantes o fazem. 

Ambas possuem 11 afirmações sobre apoio, variando dentro de uma escala de 1 a 
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6, onde a gestante poderá avaliar como 1 para ‘muito insatisfeita’ e 6 para ‘muito 

satisfeita’. Assim, podendo graduar o seu nível de satisfação quanto ao apoio 

recebido pelo companheiro e ou pelas pessoas, com os escores variando de 11 a 

66, quanto maior o valor do escore, maior o índice de satisfação. 

A subescala que avalia a auto-estima é composta por 11 itens, no seu 

cabeçalho, existe um esclarecimento de que todos nós temos um tipo de imagem 

própria e que as questões usadas na subescala são as quais as pessoas usam para 

se descreverem de forma geral. Com isso a gestante deve dizer se concorda ou não 

com o escrito na questão, as resposta e seus respectivos escores são: ‘concordo 

completamente’ (1), ‘concordo’ (2), ‘discordo’(3) e ‘discordo completamente’ (4). As 

questões fazem referência a se sentirem valorizadas tanto quanto a suas 

qualidades. 

Algumas das sentenças estão propositalmente redigidas na forma de 

negativa, o que deixa as gestantes confusas para responderem e com isso prefiram 

pensar melhor antes de escolher a alternativa mais adequada. Na soma dos escores 

as questões redigidas de forma positiva sejam computadas de forma reversa, sendo 

que as de maior escore significam maior auto estima, seus valores possíveis variam 

de 11 a 44. 

Referente aos aspectos éticos, o estudo obedeceu às normas 

regulamentadoras da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que trata 

de pesquisas envolvendo seres humanos. Assim, cada participante, antes de 

responder a entrevista, leu e assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Tendo sido o projeto de pesquisa submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Anhanguera Educacional, o qual emitiu parecer favorável à realização 

do estudo (Parecer n. 303.067/2013). 

Os dados obtidos, até o presente momento, foram inseridos em um banco de 

dados. Algumas análises comparativas para as variáveis sociodemográficas, 

condições gerais de saúde e do perfil psicossocial das gestantes foram realizadas 

pela aplicação de análises univariadas, e de diferenças de proporções.  

 

Resultados  

A gestante mais nova que participou do estudo tinha 17 e a mais velha 40 

anos, a idade gestacional informada variou de 12 a 40 semanas gestacional, foi 
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encontrada uma média de seis consultas de pré-natal realizadas entre as 

participantes, as quais estavam distribuídas de nulípara a quarta gesta. A renda 

familiar das gestantes variou de nenhum a sete salários mínimos e escolaridade de 

um a dezenove anos estudados. Quanto à situação conjugal, todas as 43 (100%) 

participantes do estudo viviam com o companheiro no ato da entrevista. 

As avaliações do estresse (Tabela 1), do apoio do companheiro (Tabela 2), do 

apoio de outras pessoas (Tabela 3), e da autoestima (Tabela 4) da gestante, 

mediante a aplicação do PPP-VP, estão apresentadas a seguir respectivamente. 

Tabela 1  – Distribuição dos escores das gestantes, segundo os itens da subescala 
de Estresse do PPP-VP (n=43). Campinas, 2013. 

Itens Nenhum Algum Moderado Intenso Em 
Branco 

 (1) (2) (3) (4)  

A. Preocupações 
financeiras (por exemplo: 
alimentação, moradia, 
saúde, transporte). 

5 
(11,6%) 

19  
(44,2%) 

15 
(34,9%) 

4 
(9,3%) - 

      
B. Outras preocupações 
com dinheiro (por exemplo: 
contas, etc). 

7    
(16,3%) 

17  
(39,5%) 

13   
(30,2%) 

6   
(14,0%) - 

      
C. Problemas relacionados 
à família (companheiro, 
filhos). 

16 (37,2%) 14  
(32,6%) 4  (9,3%) 9   

(20,9%) - 

      
D. Ter mudado de 
endereço, mesmo que 
tenha sido recentemente 
ou que acontecerá no 
futuro. 

19  
(44,2%) 

11  
(25,6%) 

13   
(30,2%) - - 

      
E. Perda recente de 
alguém especial. 

32   
(74,4%) 

5    
(11,6%) 

3   
(7,0%) 

3   
(7,0%) - 

      

F. Gestação atual. 17   
(39,5%) 

16  
(37,2%) 

5   
(11,6%) 

5   
(11,6%) - 

      
G. Estar sofrendo 
violência/abuso: sexual, 
emocional ou física. 

40   
(93,0%) 

1   
(2,3%) 

1   
(2,3%) 

1   
(2,3%) - 

      
H. Problemas com álcool 
e/ou drogas. 

39   
(90,7%) 

3   
(7,0%) - 1  (2,3%) - 

      
I. Problemas no trabalho 
(por exemplo: ter sido 
despedida, etc.) 

33   
(76,7%) 

7    
(16,3%) 

2   
(4,7%) 

1   
(2,3%) - 
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J. Problemas relacionados 
aos amigos. 

31   
(72,1%) 

10  
(23,3%) 

2   
(4,7%) - - 

      
K. Sentir-se geralmente 
sobrecarregada. 

12   
(27,9%) 

14  
(32,6%) 

16   
(37,2%) 

1   
(2,3%) - 

 
 
Tabela 2  – Distribuição dos escores das gestantes, segundo os itens da subescala 
de Apoio do Companheiro do PPP-VP (n=43). Campinas, 2013. 

 

Itens 1 2 3 4 5 6 Não se 
Aplica 

A. Compartilha vivências 
comigo. 

1 1 4 7 5 24 1 
(2,3%) (2,3%) (9,3%) (16,3%) (11,6%) (55,8%) (2,3%) 

       

B. Ajuda manter meu 
ânimo. 

1 2 6 9 2 22 1 
(2,3%) (4,7%) (14,0%) (20,9%) (4,7%) (51,2%) (2,3%) 

       

C. Me ajuda a sair de 
situações difíceis. 

2 2 4 4 10 20 1 
(4,7%) (4,7%) (9,3%) (9,3%) (23,3%) (46,5%) (2,3%) 

       

D. Mostra interesse em 
minhas atividades diárias 
e problemas. 

2 2 5 6 8 19 1 

(4,7%) (4,7%) (11,6%) (14,0%) (18,6%) (44,2%) (2,3%) 
       

E. Sai de usa rotina para 
fazer coisas especiais e 
importantes para mim. 

3 3 6 10 5 15 1 

(7,0%) (7,0%) (14,0%) (23,3%) (11,6%) (34,9%) (2,3%) 
       

F. Me permite falar de 
coisas que são bastante 
pessoais e particulares. 

2 2 2 4 11 21 1 

(4,7%) (4,7%) (4,7%) (9,3%) (25,6%) (48,8%) (2,3%) 
       

G. Demonstra para mim 
que valoriza o que eu 
faço para ele/ela. 

2 3 5 3 12 17 1 

(4,7%) (7,0%) (11,6%) (7,0%) (27,9%) (39,5%) (2,3%) 
       

H. Tolera meus "altos e 
baixos" e meus 
comportamentos 
inesperados. 

2 4 3 8 13 12 1 

(4,7%) (9,3%) (7,0%) (18,6%) (30,2%) (27,9%) (2,3%) 
       

I. Me leva a sério quando 
eu tenho preocupações. 

2 1 1 7 7 24 1 

(4,7%) (2,3%) (2,3%) (16,3%) (16,3%) (55,8%) (2,3%) 
       

J. Me diz coisas que 
tornam minha situação 
mais clara e fácil de ser 
compreendida. 

2 2 5 4 10 19 1 

(4,7%) (4,7%) (11,6%) (9,3%) (23,3%) (44,2%) (2,3%) 
       

K. Deixa claro que ele 
estará por perto se eu 
precisar. 

1 1 3 6 6 25 1 

(2,3%) (2,3%) (7,0%) (14,0%) (14,0%) (58,1%) (2,3%) 
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Tabela 3  - Distribuição dos escores das gestantes, segundo os itens da subescala 
de Apoio de Outras Pessoas do PPP-VP (n=43). Campinas, 2013. 

 
 
Tabela 4  - Distribuição dos escores das gestantes, segundo os itens da subescala 
de Autoestima do PPP-VP (n=43). Campinas, 2013. 

Itens 1 2 3 4 5 6 Não se 
Aplica 

 
A. Compartilha vivências 
comigo. 

2 
(4,7%) 

5 
(11,6%) 

8 
(18,6%) 

7 
(16,3%) 

10 
(23,3%) 

11 
(25,6%) - 

B. Ajuda manter meu 
ânimo. 

3 
(7,0%) 

4 
(9,3%) 

6 
(14,0%) 

7 
(16,3%) 

12 
(27,9%) 

11 
(25,6%) - 

C. Me ajuda a sair de 
situações difíceis. 

2 
(4,7%) 

7 
(16,3%) 

9 
(20,9%) 

6 
(14,0%) 

10 
(23,3%) 

9 
(20,9%) - 

D. Mostra interesse em 
minhas atividades diárias 
e problemas. 

2 
(4,7%) 

7 
(16,3%) 

10 
(23,3%) 

8 
(18,6%) 

7 
(16,3%) 

9 
(20,9%) - 

E. Sai de usa rotina para 
fazer coisas especiais e 
importantes para mim. 

8 
(18,6%) 

6 
(14,0%) 

7 
(16,3%) 

6 
(14,0%) 

9 
(20,9%) 

7 
(16,3%) - 

F. Me permite falar de 
coisas que são bastante 
pessoais e particulares. 

2 
(4,7%) 

3 
(7,0%) 

11 
(25,6%) 

5 
(11,6%) 

8 
(18,6%) 

14 
(32,6%) - 

G. Demonstra para mim 
que valoriza o que eu 
faço para ele/ela. 

2 
(4,7%) 

8 
(18,6%) 

8 
(18,6%) 

4 
(9,3%) 

10 
(23,3%) 

11 
(25,6%) - 

H. Tolera meus "altos e 
baixos" e meus 
comportamentos 
inesperados. 

3 
(7,0%) 

9 
(20,9%) 

7 
(16,3%) 

5 
(11,6%) 

13 
(30,2%) 

6 
(14,0)% - 

I. Me leva a sério quando 
eu tenho preocupações. 

2 
(4,7%) 

5 
(11,6%) 

3 
(7,0%) 

9 
(20,9%) 

9 
(20,9%) 

15 
(34,9%) - 

J. Me diz coisas que 
tornam minha situação 
mais clara e fácil de ser 
compreendida. 

3 
(7,0%) 

5 
(11,6%) 

7 
(16,3%) 

5 
(11,6%) 

10 
(23,3%) 

13 
(30,2%) - 

K. Deixa claro que ele 
estará por perto se eu 
precisar. 

3 
(7,0%) 

6 
(14,0%) 

5 
(11,6%) 

6 
(14,0%) 

5 
(11,6%) 

18 
(41,9%) - 
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Itens 
Concordo 

completamente Concordo Discordo Discordo 
completamente 

Em 
branco 

(1) (2) (3) (4)  

A. Você se sente que é 
uma pessoa de valor, 
ou pelo menos que é 
igual aos outros. 
 

20 
(46,5%) 

23  
(53,5%) - - - 

B. Você se sente que 
tem um grande número 
de qualidades. 
 

15   
(34,9%) 

28  
(65,1%) - - - 

C. No final das contas, 
você se sente que é um 
fracasso. 
 

- - 11  
(25,6%) 

32   
(74,4%) - 

D. Você se sente capaz 
de fazer as coisas pelo 
menos tão bem quanto 
a maioria das pessoas. 
 

20   
(46,5%) 

17  
(39,5%) 

5   
(11,6%) 

1   
(2,3%) - 

E. Você sente que não 
tem muito do que se 
orgulhar. 
 

3   
(7,0%) 3  (7,0%) 14  

(32,6%) 
23   

(53,5%) - 

F. Você tem uma 
atitude positiva consigo 
mesma. 
 

19   
(44,2%) 

24  
(55,8%) - - - 

G. De modo geral, você 
se sente satisfeita 
consigo mesma. 
 

16   
(37,2%) 

26  
(60,5%) 

1   
(2,3%) - - 

H. Você queria ter mais 
respeito por si mesma. 
 

7   
(16,3%) 

6  
(14,0%) 

19  
(44,2%) 

11  
(25,6%) - 

I. Às vezes, você se 
sente inútil. 
 

- 7  
(15,9%) 

18  
(40,9%) 

19   
(43,2%) - 

J. Às vezes, você acha 
que não é boa que 
chega. 
 

- 6  
(14,3%) 

21  
(50,0%) 

15   
(35,7%) - 

K. Você acha que 
controla sua vida. 

7   
(16,3%) 

32  
(74,4%) 

3   
(7,0%) 

1   
(2,3%) - 

 

 

Considerações Finais 

O estudo, até então desenvolvido, agrega valores importantes que subsidiam 

a assistência pré-natal. Sendo assim, é plausível afirmar que existe a viabilidade de 
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continuar a pesquisa, para que possa ser alcançado o objetivo, inicialmente 

proposto. A continuidade da coleta de dados, inclusive, possibilitará perfazer uma 

amostra maior, a qual fornecerá melhores condições estatísticas, para uma real 

análise do perfil psicossocial das gestantes da cidade de Campinas. Considera-se 

que as informações a serem obtidas por meio do estudo, subsidiarão a prática 

assistencial e instigará a conscientização dos profissionais de saúde que prestam 

assistência às gestantes. 
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