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RESUMO 
 
Trata-se de um estudo cujo objetivo foi descrever a vivência do último trimestre de gravidez por 
gestantes primíparas e multíparas inseridas no programa de pré-natal da Maternidade Dr. Adalberto 
Pereira da Silva, na cidade de Anápolis-GO. Utilizou-se a abordagem qualitativa e método descritivo 
segundo os pressupostos de Ludke e André (2008). As transformações fisiológicas e psicológicas 
podem potencializar uma gravidez saudável ou não. Todas as modificações fisiológicas e anatômicas 
que tiveram início na gravidez costumam atingir seu pico no terceiro trimestre. Ainda que todas as 
fases da gravidez sejam importantes, é válido ressaltar que durante o terceiro trimestre é essencial 
um maior acompanhamento da gestante para garantir que o parto ocorra da maneira mais saudável 
possível. A coleta de dados se deu com gestantes primíparas e multíparas durante o pré-natal. Foram 
entrevistadas 10 gestantes na faixa etária de 18 a 32 anos. Os resultados e discussão derivaram as 
seguintes categorias: Desconforto; Sentimentos Vivenciados no Terceiro Trimestre; Sintomas Físicos 
e Expectativas em Relação ao Parto. Evidenciou-se que a assistência de enfermagem no pré-natal, 
tem deixado a desejar, diante do exposto pelas entrevistadas, muitos sentimentos e sintomas 
poderiam ser minimizados com uma assistência de enfermagem adequada. A par dos dados 
encontrados este estudo propõe novas pesquisas a respeito do tema, com os seguintes 
questionamentos: De que maneira tem sido a assistência de enfermagem às gestantes? As reuniões 
de pré-natal têm se desenvolvido de que forma? Que ações podem ser desenvolvidas pela equipe de 
profissionais que assistem essas grávidas para minimizar esses desconfortos, sentimentos e 
sintomas físicos relatados? Sendo assim este estudo conclui que a assistência de enfermagem no 
pré-natal pode melhorar, diante do exposto pelas entrevistadas, muitos sentimentos e sintomas 
poderiam ser minimizados com uma assistência de enfermagem adequada.  

 

Palavras Chaves: Gravidez, vivência, terceiro trimestre.  

 

ABSTRACT  

 

This is a study whose objective was to describe the experience of the last trimester of pregnancy by 
primiparous and multiparous pregnant women inserted in the Maternity program of Adalberto Pereira 
da Silva Maternity, in the city of Anápolis-GO. We used the qualitative approach and descriptive 
method according to the assumptions of Ludke and André (2008). Physiological and psychological 
changes can potentiate a healthy pregnancy or not. All the physiological and anatomical changes that 
began in pregnancy usually reach their peak in the third trimester. Although all stages of pregnancy 
are important, it is worth noting that during the third trimester, it is essential to follow the pregnant 
woman more closely to ensure that the delivery takes place in the healthiest way possible. Data 
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collection occurred with primiparous and multiparous pregnant women during prenatal care. We 
interviewed 10 pregnant women in the age group of 18 to 32 years. The results and discussion 
derived the following categories: Discomfort; Feelings Experienced in the Third Trimester, Physical 
Symptoms and Expectations Regarding Childbirth. She pointed out that nursing care in the prenatal 
care has left something to be desired, in front of the interviewees, many feelings and symptoms could 
be minimized with adequate nursing care. In addition to the data found, this study proposes new 
research on the subject, with the following questions: In what way has the nursing assistance been the 
pregnant women? Has prenatal meetings developed in what way? What actions can be taken by the 
team of professionals who assist these pregnant women to minimize these reported discomforts, 
feelings and physical symptoms. Thus, this study concludes that nursing care in prenatal care may 
improve, in light of what the interviewees said, many feelings and symptoms could be minimized with 
adequate nursing care. 
 

Key Words: Pregnancy, living, third trimester. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O organismo feminino é único por si só, mas essa singularidade aumenta 

quando se considera as diversas fases e alterações fisiológicas pela qual o corpo da 

mulher está sujeito ao longo da vida (CAMACHO, et al. 2010).  Segundo Camacho, 

et al. (2010), ao longo da vida da mulher, desde a infância, ocorrem muitas 

transformações fisiológicas, onde a gestação é sem dúvidas aquele com as 

mudanças mais radicais. A gravidez corresponde a um período longo onde o corpo 

está gerando uma vida, ao passo em que ciclos hormonais vão se alterando e 

garantindo a manutenção dessa vida nova que está surgindo (CAMACHO, et al. 

2010).  

Nesse aspecto, é primordial ressaltar que, a mulher durante a gestação 

passa por mudanças e alterações psicológicas, que muitas vezes interferem ou 

prejudicam o andamento da gravidez (CAMACHO, et al. 2010). Portanto, não 

somente as mudanças fisiológicas devem ser consideradas, mas sim um período de 

importantes alterações psicobiologias. De acordo com Camacho, et al. (2010), esse 

período é tão importante e decisivo, que afeta não somente a vida da mulher, 

principalmente, mas também a vida daqueles que a cercam, onde devem ser 

consideradas as particularidades de cada uma. 

Segundo Decherney (2014), as alterações emocionais são comuns durante 

a gravidez, que consistem nas famosas mudanças de humores, onde os 

sentimentos flutuam e acabam por interferir na vida da gestante e na sua relação 
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com seus familiares. Nesse ponto, juntam-se à essas mudanças, as alterações 

fisiológicas, causadas na maioria das vezes pela produção de novos hormônios 

essenciais para a gravidez. É importante ressaltar que as mudanças que ocorrem 

com a mulher durante a gestação não podem ser consideradas isoladas, mas como 

um conjunto de todas as alterações pelas quais seu corpo encontra-se (CAMACHO, 

et al. 2010). 

Quanto às alterações hormonais principais durante a gestação, ocorre um 

aumento significante dos hormônios progesterona e estrogênio que chegam a atingir 

valores elevados, que por sua vez irão afetar os demais hormônios do organismo 

materno, demonstrando mais uma vez que, as mudanças e transformações pela 

qual a mulher passa, devem ser estudadas, permitindo uma maior compreensão 

desses processos e podendo auxiliar para que a gravidez ocorra da melhor forma 

possível (DECHERNEY, 2014). 

Portanto, a gestação é transcurso natural pelo qual o corpo da mulher 

passa para que se desenvolva o feto. A idade gestacional é calculada a contar do 

primeiro dia da última menstruação (DUM), desconsiderando-se o momento da 

fertilização do ovócito. A gestação é contada em semanas e é dividida em três 

trimestres (DECHERNEY, 2014). 

Do momento da concepção até a 12ª semana, considera-se o primeiro 

trimestre. Nesse período há grandes modificações no organismo materno para 

comportar a nova vida. As mamas sofrem um aumento considerável de volume, e 

ainda de sua vascularização e sensibilidade. A região genital também sofre 

alterações consideráveis, sendo que a vulva passa a ter a coloração violácea, 

devido ao aumento do aporte sanguíneo. Algumas mulheres podem apresentar 

perda do desejo sexual (SANTOS, et al. 2010). 

Considera-se o segundo semestre da 13ª semana até a 28ª. É uma fase 

mais estável, onde as maiores mudanças já ocorreram, portanto, os desconfortos 

são menores. Ainda nesse período, começam a acontecer os primeiros movimentos 

do feto. Algumas mulheres podem apresentar azia e pirose, devido ao relaxamento 

do esfíncter esofágico. Pode ocorrer desenvolvimento de melasma, ou seja, 

escurecimento da pele, principalmente no rosto. As mamas podem se tornar 

dolorosas. É esperado um aumento ponderal de peso (SANTOS, et al. 2010). 
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O terceiro trimestre da gestação é contado da 29ª semana até a 38ª. 

Membros inferiores e superiores podem apresentar edema e devem ser sempre 

avaliados para prevenção de pré-eclâmpsia. Com o desenvolvimento do feto, o 

diafragma e comprimido, causando uma dificuldade na respiração. Ocorre ainda um 

desvio no eixo da gestante, devido ao crescimento do feto, podendo ocorrer dores 

lombares. Há uma gama de sentimentos aflorados nesse período, desde a 

ansiedade e medo até alegria e curiosidade (SANTOS, et al. 2010). 

Todas essas mudanças precisam ser analisadas atentamente, pois se 

tratam de vários fatores físicos, psíquicos e sociológicos, que podem interferir 

grandemente na saúde mental dessas pacientes. Essa analise deve determinar os 

fatores de risco, alterações e impactos mais comuns nessa fase da vida, para que 

seja prestada assistência precoce e adequada, posto que estudos revelam que 

quando não tratadas, essas alterações podem levar a graves consequências para 

mãe e feto, inclusive no trabalho de parto (CAMACHO,et al. 2006). 

Portanto, o estudo aqui apresentado justifica-se na importância de um maior 

entendimento sobre a vivência e enfrentamentos da gestante, em específico durante 

o seu último trimestre de gestação. Justifica-se ainda, na necessidade de os 

profissionais e acadêmicos de saúde em aprimorarem seus conhecimentos acerca 

do assunto, para que seja prestada uma melhor assistência à mulher nesse período 

da vida. Esse tem como objetivo: Descrever a vivência do 3º trimestre de gravidez 

por gestantes primíparas e multíparas inseridas no programa de pré-natal da 

Maternidade Dr ºAdalberto Pereira da Silva, na cidade de Anápolis- GO 

 

2. METODOLOGIA 

 

O estudo teve abordagem qualitativa e método descritivo exploratório, 

conforme Ludke e André (2008), a pesquisa qualitativa e descritiva permite ao 

pesquisador coletar dados diretamente do seu grupo alvo, ou seja, os resultados são 

mais confiáveis e permitem compreender melhor os aspectos estudados 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e 
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o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

(JOSÉ FILHO; DALBÉRIO, 2006). 

Os dados coletados foram transcritos seguindo a fidedignidade dos relatos, a 

confidencialidade e o sigilo necessários à pesquisa; bem como a garantia do 

anonimato das informantes. Os dados colhidos serão de acesso exclusivo dos 

pesquisadores envolvidos no projeto e não será permitido acesso a terceiros, 

garantindo assim a privacidade, a proteção contra qualquer tipo de discriminação e 

ou estigmatização. As informantes da pesquisa tiveram seus nomes substituídos por 

nomes fictícios (nome de flores) desde a coleta até a apresentação dos dados. 

A pesquisa foi realizada na Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva, e 

conduzida junto a um grupo de mulheres gestantes que, realizavam o pré-natal 

nesta unidade. Para participação no estudo as mulheres entrevistadas atenderam 

aos seguintes critérios de inclusão: 

 

• Ter Idade igual ou superior a 18 anos; 

• Ser paciente da Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva, Anápolis/Goiás; 

• Estar no último mês do terceiro trimestre de gravidez; 

• Aceitar participar da pesquisa.  

 

Foram considerados como critérios de exclusão: 

 

• Idade inferior a 18 anos; 

• Não estar no último mês do terceiro trimestre da gestação; 

• Não aceitarem participar da pesquisa. 

Não serão fatores de exclusão raça, cor, religião, classe social, nem nível de 

escolaridade. 

As entrevistas foram realizadas sem definição prévia do número de 

participantes, foram apresentados para as mesmas o objetivo e a finalidade do 

estudo, onde, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

escolheram o local e horário ideal para a realização da entrevista. Entrevista que se 
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deu mediante o questionário com perguntas abertas, onde as informantes ficaram à 

vontade para respondê-las.  

Para esse estudo de campo após a coleta dos dados e obtidos os 

resultados, fez-se a análise dos dados de acordo com os preceitos Minayo (2010). 

Após a realização das entrevistas com as participantes, as mesmas 

foram transcritas na íntegra. Durante a construção do texto final os nomes das 

participantes não foram revelados, mas usada nome de flores para distingui-las. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

É válido destacar novamente que, ocorrem várias alterações ao mesmo 

tempo, em outras palavras, a mulher irá experimentar mudanças hormonais, 

aumento de peso, possíveis desconfortos e dores no corpo, e possíveis alterações 

emocionais (MANN, et al. 2008). 

Ainda que tais sintomas sejam corriqueiros na gravidez, devem ser 

cuidadosamente observados e avaliados, para que possam ser abrandados na 

medida do possível, pois a presença exagerada dessas manifestações pode levar a 

resultados indesejados (LIMA, et al. 2017). A partir disso, serão exploradas algumas 

das principais alterações vivenciadas pelas mulheres durante o período gestacional.  

 

3.1. ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS NA GRAVIDEZ 

 

De acordo com Santos, et al. (2010), o corpo da mulher durante a gravidez 

evidencia uma série de adaptações e modificações, que por sua vez são processos 

relacionados e dependentes entre si. Um bom exemplo é o aumento da cavidade 

abdominal. Essa modificação é uma resposta à presença do feto, do líquido 

amniótico, da placenta, e seu crescente aumento de volume (SANTOS, et al. 2010). 

Para os autores durante o processo gestacional as modificações e alterações podem 

ser divididas em alterações hormonais, alterações enzimáticas, presença do feto em 

desenvolvimento, e é claro, o aumento do útero.  
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No entanto, as modificações se distinguem no decorrer da gravidez, e 

normalmente é dividido o período em três trimestres, que serão discutidos a seguir. 

 

3.1.1.  Primeiro trimestre 

 

O hormônio lactogênico placentário humano (hPL), também conhecido como 

somatotropina coriônica, começa a ser produzido a partir da quarta semana de 

gestação, e os níveis desse hormônio vão aumentando até o fim da gravidez. Já no 

primeiro trimestre é possível notar um aumento no débito cardíaco da mãe, que já 

passa a aumentar seu volume sanguíneo, processo esse que atinge seu máximo no 

terceiro trimestre (MONTENEGRO; REZENDE, 2014).  

Quanto ao sistema urinário, o rim sofre um aumento de tamanho para 

armazenar o volume urinário que passa a ser maior a partir da 7ª semana (NEME, 

2006). Devido às alterações fisiológicas, era de se esperar que a frequência 

respiratória também fosse alterada, no entanto, já no primeiro trimestre ocorre uma 

dilatação da caixa torácica, e um maior estímulo do volume respiratório, o que por 

fim melhora a capacidade respiratória da mãe, mas não altera sua frequência 

(NEME, 2006).  

Um dos sintomas clássicos presentes no início da gravidez são as náuseas 

e vômitos, na maioria das vezes no período matutino, mas a causa das náuseas 

ainda é desconhecida, mesmo que alguns estudos a relacionam com o aumento da 

gonadotrofina coriônica humana (hCG) já no início da gravidez (MONTENEGRO; 

REZENDE, 2014).  

No entanto, uma vez que a mãe precisa absorver mais nutrientes, e de 

forma mais eficaz, é notável modificações no sistema digestório, onde o alimento 

passa mais tempo no intestino, deixando a digestão e formação do bolo alimentar 

mais lenta, o que de acordo com a literatura científica, estimula a emêse gravídica 

(MONTENEGRO; REZENDE, 2014). Justamente graças a gonadotrofina coriônica 

humana (hCG), temos um importante evento relacionado ao sistema endócrino já no 

primeiro trimestre de gravidez (MONTENEGRO; REZENDE, 2014). Estes autores 

ainda descrevem que o hCG estimula a glândula tireóide, que por sua vez inibe a 

glândula hipófise diminuindo a concentração do hormônio estimulante da tireóide 
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(TSH), já a partir da 8ª semana. Outro hormônio que passa a ter sua produção 

aumentada é o T4, e mantém essa elevada concentração até o fim da gravidez. 

(MONTENEGRO; REZENDE, 2014).  

 

3.1.2. Segundo trimestre 

  

Quanto ao metabolismo, ocorre um aumento na resistência à insulina, o 

nível do hormônio lactogênico placentário humano (hPL) tem um aumento 

significativo na sua produção. Além disso, devido a um maior acúmulo de lipídios 

nos depósitos de gordura, observa-se no segundo trimestre um aumento de peso, 

que por sua vez corresponde ao crescimento do feto. Graças a mudança no sistema 

circulatório, por volta da 20ª semana de gravidez, devido ao crescimento do útero, 

ocorre o impedimento do sangue venoso ao coração quando a mãe ocupa a posição 

supina (deitada – horizontalmente), o que pode causar perda de consciência 

(MONTENEGRO; REZENDE, 2014).  

O crescimento das mamas e dos mamilos, bem como o desenvolvimento de 

uma rede de vasos sanguíneos começa a aumentar para atingir o seu auge no 

terceiro trimestre, mas por volta da 20ª semana já se nota uma secreção mamária 

incolor, o colostro (NEME, 2006).  

 

3.1.3. Terceiro trimestre 

 

Um importante processo é o notável crescimento do feto, que atinge seu 

pico nesse período. Para isso, a proteína de ligação ao cálcio, necessária para o 

crescimento dos ossos, atinge sua máxima concentração no 3º trimestre (NEME, 

2006). Aproximadamente entre a 28ª e 32ª semana, ocorre um grande aumento no 

volume sanguíneo da mãe, e para isso o coração passa a trabalhar mais, sendo 

notável um aumento do débito cardíaco e uma redução na resistência dos vasos 

periféricos (MONTENEGRO; REZENDE, 2014). Os autores ainda discorrem sobre a 

produção de células sanguíneas, em específicos os eritrócitos chegam a um 
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aumento de 15% por volta da 32ª semana, mas o volume plasmático chega a 40%, 

contribuindo para o aumento e normalização da pressão no termo. 

Do ponto de vista metabólico, a gravidez divide-se em duas etapas, durante 

o fim do segundo trimestre e durante o terceiro trimestre de gravidez, é a fase 

chamada de catabólica materna e anabólica fetal (NEME, 2006). A fase metabólica, 

que teve seu início entre a 24ª e 26ª semana de gravidez é a fase onde o feto tem 

sua maior taxa de crescimento, nesse período, ocorre uma grande quantidade de 

passagem de glicose da mãe ao feto (MONTENEGRO; REZENDE, 2014). De 

acordo com Montenegro & Rezende (2014), devido a isso, a mãe passa a queimas 

seus estoques de gordura para manter disponível ao feto a glicose que ele necessita 

para o crescimento. Por isso, o uso da glicose aumenta até 70% no fim da gravidez, 

fato que pode ser observado na hipoglicemia materna típica do fim da gestação.  

De acordo com Montenegro & Rezende (2014), essas modificações no 

sistema urinário, em especial no terceiro trimestre, aumentam as chances de a mãe 

desenvolver infecções urinárias, pielonefrite e nefrolitíase devido a estase urinário. 

Uma das marcas da gravidez, por assim dizer, são as estrias presente em mais de 

50% das mulheres gestantes, normalmente no abdome, mas podem ocorrer nos 

seios também (MONTENEGRO; REZENDE, 2014). Essas marcas inicialmente 

vermelhas tornam-se brancas e aparecem no terceiro trimestre, variando sua 

quantidade de acordo com a mulher (NEME, 2006). 

O útero pode chegar a pesar até 1.100g ao final da gravidez, esse peso 

varia de acordo com a fisiologia própria da mulher, uma vez que seu crescimento 

acompanha o crescimento do feto (MONTENEGRO; REZENDE, 2014).  

De acordo com Mann, et al. (2008), a literatura médica aponta que em 

aproximadamente 50% das gestações são vivenciadas dores lombares e na região 

pélvica, em especial no fim da gravidez. Nesse ponto, destaca-se a ação hormonal 

nas dores lombares, que por sua vez causam mudanças no esqueleto, e até mesmo 

o relaxamento dos ligamentos. A partir disso, as regiões articuladas da lombar e da 

pélvis passam a ficar mais instáveis provocando dores na mulher. 

Há alterações na postura, devido à expansão de volume do útero. Com a 

evolução da gestação, a gestante passa a apresentar uma deambulação 

característica, chamada marcha anserina, onde seus passos são oscilantes e mais 
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curtos (MONTENEGRO; REZENDE, 2014). De acordo com Mann, et al. (2008), 

sabe-se que diversas modificações acontecem no corpo da mulher durante a 

gestação, e uma delas, é a alteração e até sobrecarga na biomecânica do corpo. 

Outra alteração fisiológica presente durante toda a gravidez, mas que se 

torna mais evidente no terceiro trimestre, é a hipertricose, ou seja, pode ocorrer um 

crescimento de pelos na face e em outras regiões do corpo, bem como uma maior 

fragilidade nas unhas e a produção de suor excessivo (NEME, 2006). No terceiro 

trimestre, o crescimento das mamas atinge seu auge, ocorrendo a hipertrofia do 

tecido alveolar, aumentando a vascularização que é conhecida por uma rede visível 

sob a pele chamada de rede venosa de Haller, além de uma hiperpigmentação nos 

mamilos (MONTENEGRO; REZENDE, 2014).  

Por fim, todas as modificações fisiológicas e anatômicas que tiveram início 

na gravidez costumam atingir seu pico no terceiro trimestre, desde a produção 

hormonal, início da lactação, tamanho máximo do útero e etc. ainda que todas as 

fases da gravidez sejam importantes, é válido ressaltar que durante o terceiro 

trimestre é essencial um maior acompanhamento da gestante para garantir que o 

parto ocorra da maneira mais saudável possível, para a mãe e bebê (NEME, 2006). 

 

      3.2. ALTERAÇÕES PSICOLÓGICAS NA GRAVIDEZ 

 

Existem diversas discussões no que se refere à saúde mental da mulher, em 

especial durante a gravidez. É comum gestantes vivenciarem períodos de tristeza e 

ansiedade ao invés de alegria (CAMACHO, et al. 2006).De acordo com Vieira e 

Parizotto (2013), no que tange o psicológico da mulher, o período da gestação deve 

ser visto com uma maior atenção, principalmente devido à maior suscetibilidade 

nesse período, que por sua vez é agravado por alterações físicas que também se 

fazem presentes.  

O período gravídico é uma fase onde há uma grande incidência de 

modificações psicológicas na mulher (FALCONE, et al. 2005). Comumente, 

observam-se na gestação, sinais depressivos não-psicóticos, ansiedade e queixas 

somáticas que afetam a rotina dessas mulheres (SILVA, et al. 2010). 
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Quanto a isso, destaca-se a importância do acompanhamento às mulheres 

durante a gestação, desde os exames de pré-natal, até o devido acompanhamento 

psicológico, garantindo o bem-estar da mãe, prevenindo eventuais distúrbios e 

alterações psicológicas que venham a prejudicá-la (VIEIRA; PARIZOTTO, 2013). 

Durante a gravidez, parto e puerpério, ocorrem alterações psicológicas 

diferentes e em intensidades diferentes, e tais transtornos podem desenvolver 

quadros clínicos graves que prejudicam a mãe, o feto e até mesmo aquelas pessoas 

a sua volta (VIEIRA; PARIZOTTO, 2013).  

Para Viera e Parizotto (2013), os quadros de distúrbios psicológicos na 

mulher durante a gravidez são comuns devido ao grande aumento hormonal nesse 

período, onde essas mudanças na fisiologia do corpo desencadeiam desequilíbrios 

que normalmente são observados em quadros de depressão e ansiedade por 

exemplo. Dessa maneira, de acordo com a literatura científica, a depressão e a 

ansiedade são extremamente comuns em mulheres durante a gestação, sendo 

essencial um acompanhamento e estudo para que a qualidade de vida das mesmas 

possa ser melhorada durante tal processo (CAMACHO, et al. 2006). 

Segundo o manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, 

quando se detecta cinco ou mais sintomas como alterações de humor, desânimo, 

insônia, desregulação no apetite e fadiga, por no mínimo duas semanas, é essencial 

que o profissional da saúde se atenha à presença de quadros depressivos 

(CAMACHO, et al. 2006). De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a 

Classificação Internacional de Doenças, a depressão apresenta três graus: leve, 

moderado ou grave, e na gravidez esses quadros são potencializados pelas 

alterações fisiológicas típicas (CAMACHO, et al. 2006). 

A depressão atinge aproximadamente 15% da população em geral, e de 

acordo com a Organização Mundial da Saúde, o homem tem cerca de 11% de 

chances de desenvolver a doença, enquanto a mulher chega a ter 18.6% de 

chances, e nos próximos 20 anos, estima-se que a doença atingirá o 2º lugar no 

ranking de doenças mais fatais e dispendiosas (BORGES, et al. 2011). 

Durante a gestação, são esperados das mulheres que as mesmas sintam 

felicidade, afetos, ou seja, sentimentos que demonstrem alegria pelo momento em 

que estão passando. Nesse contexto, quando as mulheres estão grávidas e 
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desenvolvem quadros de depressão, normalmente esses apresentam-se mais 

graves que os normais, pois elas se culpam por não se enquadrarem nos 

sentimentos esperados (BORGES, et al. 2011). O autor chama a atenção para a 

importância de acompanhamento psicológico desde o início da gravidez, de maneira 

a integrar-se com os cuidados do atendimento pré-natal.   

Além dos aspectos de estrutura familiar, eventos do cotidiano funcionam 

como eventos estressores, ou seja, eventos que acabam por aumentar o estresse 

da mulher e podem contribuir e desencadear alterações psicológicas, em especial o 

aumento da ansiedade que pode chegar a evoluir para uma ansiedade crônica 

(VIEIRA; PARIZOTTO, 2013).  

A importância dos fatores psicológicos é bem discutida na literatura, mas 

ainda não possuem uma base de assistência à gestante bem implantada. Em seu 

estudo, Camacho, et al. (2006) abordam o quão prejudicial as alterações 

psicológicas como depressão e ansiedade podem ser para a saúde da mãe, que por 

sua vez, na maioria dos casos afetam o trabalho de parto e também a saúde da 

criança. 

Por fim, durante o pré-natal o enfermeiro e demais profissionais da saúde, 

possuem papel fundamental na detecção e diagnóstico precoce da depressão na 

gestação (VIEIRA; PARIZOTTO, 2013). Ainda de acordo com Vieira e Parizotto 

(2013), durante os primeiros meses de gravidez é possível melhorar e prevenir 

futuras alterações psicológicas pelas quais a mãe venha a desenvolver, desde a 

depressão na gestação e pós-parto, complicações durante o parto e até mesmo para 

o bebê. 

Outros distúrbios, ainda que não sejam tão discutidos como a depressão, 

são comuns durante o período gestacional. Diversos estudos apontam que a mulher 

vivencia baixa estima, ansiedade e alterações nos hábitos alimentares. Essas 

atitudes podem contribuir para o desenvolvimento de um quadro negativo à saúde 

da mãe e ao desenvolvimento do feto (MEIRELES, et al. 2017). 

Como foi discutido, existe uma enorme quantidade de alterações físicas, 

fisiológicas e psicológicas ocorrendo no corpo da mulher durante a gravidez, e essas 

mudanças ocorrem simultaneamente em intensidades particulares para cada uma. 

Logo, é necessário que durante o acompanhamento pré-natal, sejam consideradas 
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todas essas mudanças, que na maioria das vezes interferem umas nas outras, 

podendo levar ao desenvolvimento de quadros clínicos que prejudiquem a saúde da 

mãe e do feto (MEIRELES, et al. 2017). 

 

3.3 INFLUÊNCIA DA GRAVIDEZ NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DA 

MULHER 

 

As modificações ocorridas, no organismo materno durante a gestação, têm 

sua origem, sobretudo no sistema endócrino e musculoesquelético. São 

modificações já esperadas durante o estado gravídico, muitas vezes levando a 

alguns sintomas que afetam a saúde e o bem-estar geral da mulher. Junto a isso, 

além dos aspectos psicológicos que estão presentes no período gestacional, é 

primordial considerar a importância das relações interpessoais da mulher (NEME, 

2006). 

No documento Atenção ao Pré-Natal de baixo Risco do Ministério da Saúde, 

é discutido sobre a importância de a mulher ser tratada ao longo da gravidez em 

toda sua integralidade, ou seja, é preciso considerar sua história de vida, sua 

realidade social e econômica, bem como suas relações interpessoais. Ainda nesse 

contexto, o documento mostra que muitos dos sintomas vivenciados pela mulher 

durante a gestação podem ser resultados, ou serem influenciados, por suas 

particularidades nessas relações, isso é bastante observado em mulheres que 

passam pela gestação na adolescência, ou em casos de abuso domiciliar, e até 

mesmo naquelas abaixo da linha da pobreza (BRASIL, 2013). 

O nascimento de uma criança modifica a vida da mãe bem mais do que 

fisiologicamente, irá trazer uma nova realidade à sua vida, de seu companheiro e 

das pessoas que a cercam, onde será preciso um maior comprometimento afetivo e 

trará mudanças na vida pessoal e profissional. Nesse ponto, é comum a mulher 

passar por um período de questionamento sobre sua capacidade de ser “mãe”, 

sobre seu futuro, de que maneira isso irá afetar suas relações com as pessoas que 

convivem com ela, portanto, o diálogo deve ser estabelecido já a partir do pré-natal 

(RODRIGUES, 2010). 
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Um dos casos onde essas relações interpessoais tomam proporções 

maiores é quando a gravidez ocorre na adolescência. De acordo com Rodrigues 

(2010), devem-se considerar fatores de risco nesses casos, como o abandono 

escolar, que infelizmente é bastante comum, o nível de escolaridade, a estrutura 

familiar, e a realidade social em que a adolescente está inserida. Além de 

representar uma mudança drástica em diversos aspectos, para a mulher grávida que 

ainda é uma adolescente, o apoio daqueles à sua volta pode ser a diferença entre 

uma gestação problemática ou tranquila (RODRIGUES, 2010). 

O próprio Ministério da Saúde, em seu caderno de Atenção ao Pré-Natal de 

baixo risco, aborda o quão importante é uma assistência e uma política de Saúde 

Pública voltada às adolescentes em estado gravídico. Dentre as diretrizes do 

caderno, estipula-se que a família e o companheiro devem ser integrados ao 

processo, desde os exames e acompanhamento, até o parto (BRASIL, 2013). 

Além disso, na maioria dos casos de gravidez em adolescentes, observam-

se também características como o início precoce da atividade sexual, que por sua 

vez é acompanhada de um baixo conhecimento acerca da sexualidade, baixo auto-

estima, e abuso de álcool e drogas (RODRIGUES, 2010). Este autor afirma que 

todos esses fatores contribuem para uma piora das relações entre a mãe com ela 

mesma, e com as pessoas a sua volta, despertando um sentimento de 

irresponsabilidade, motivando angústias e incertezas. 

Por fim, o Ministério da Saúde (2013) ressalta que essas particularidades da 

mulher durante a gravidez não podem ser ignoradas, casos onde a mulher foi vítima 

de abuso sexual e/ou físico, proveniente de grupos de risco, mulheres negras e de 

regiões periféricas, todas precisam ser consideradas. Aqui, as transformações 

fisiológicas e psicológicas podem potencializar uma gravidez problemática devido às 

relações interpessoais, apontando a importância de políticas de saúde pública e de 

programas que venham a atender as particularidades de cada mulher durante esse 

período tão importante.  
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4. RESULTADOS 

 

O presente estudo teve uma abordagem qualitativa e método descritivo 

exploratório de acordo com Ludke e André (2008). Foram realizadas 10 (dez) 

entrevistas com gestantes primíparas e multíparas no último trimestre de gravidez, 

na Unidade de Saúde Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva, na cidade de 

Anápolis GO. As entrevistas foram transcritas na integra e categorizadas de acordo 

com os relatos.  A última etapa foi a análise dos dados e a interpretação dos 

mesmos. As participantes ganharam o nome de flores para preservar a identidade 

das mesmas e garantir o anonimato. 

Quadro 1: Apresentação das entrevistadas 

ENTREVISTADAS IDADE ESCOLARIDADE ESTADO CIVIL Nº DE 

GESTAÇÃO 

Rosa 25 Ensino médio Casada 2 

Margarida 29 Ensino médio Casada 1 

Violeta 18 Ensino médio Casada 2 

Lírio 32 Ensino médio Casada 3 

Jasmim 31 Superior Casada 2 

Azaléia 30 Ensino médio Casada 1 

Dália 20 Ensino médio União estável 1 

Magnólia 21 Ensino médio Casada 2 

Orquídea 30 Superior Casada 2 

Petúnia 28 Ensino médio Casada 3 

Fonte: As autoras (2018) 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Após a realização das entrevistas, com transcrição das falas das 

participantes, foi feita a análise dos dados e emergiram as seguintes categorias: 

Desconforto; Sentimentos Vivenciados no Terceiro Trimestre, essa categoria se 
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subdividiu em três subcategorias; Sintomas Físicos e Expectativas em Relação ao 

Parto. 

5.1. Desconforto  

 

 Nesta fase da gravidez o desconforto é citado por vários autores com uma 

série de sensações, expressado por sinais e sintomas. De acordo com Carvalho, et 

al. (2016), cerca de 70% das gestantes apresentam queixas de desconforto nesse 

período, sendo que desconforto é definido como: falta de comodidade, desalento ou 

mal-estar. Questionadas sobre como é vivenciar o terceiro trimestre na gestação, 

responderam o seguinte: 

“É cansativo, é pesado, né? A gente sente os incômodos no finalzinho, né? 
Umas dorzinhas. Uns sentimentos assim...” (Rosa) 
 

“É mais cansativo, mais inchaço, tudo mais complicado um pouco. 
Bastantes desconfortos, tenho muitos muitos. Fora que o espaço na barriga 
é pequeno e o neném é grande, incomoda, vai debaixo da costela, entra 
dos lados, demora sair, dá muito cansaço, inchaço nas pernas.” (Violeta) 
 

“Desconforto, se ficar muito tempo sentada aí dói a barriga, mas só.” 
(Magnólia) 

 

“Porque o bebê já tá bem pesado na barriga aí fica difícil da gente realizar 
atividades mínimas, né? Fica difícil dormir. A gente perde até assim um 
pouco da qualidade de vida, né? Pelo fato de não dormir muito bem, de tudo 
incomodar, de sentir dor, a gente sente muita dor nesse final[...]” (Orquídea) 
 

“[...] mais pesada, me sinto assim mais fraca, né? Devido o peso, né, de 
carregar e me sinto cansada, muito cansada.” (Orquídea) 
 

“Um pouco exausta. Bastante. Não consigo dormir. As pernas doem 
demais, não consigo trabalhar direito.” (Petúnea) 

 
Em uma pesquisa desenvolvida por Araújo, et al. (2012), o desconforto foi 

citado, como mudanças causadas pela gravidez, apontados pelas entrevistadas 

como uma experiência desagradável. Reafirmando os mesmos dados encontrados 

em diversas literaturas, Carvalho, et al. (2016) descreve que os desconfortos na 

gravidez podem estar ligados ou associados em alguns casos à condições 



1Graduanda de enfermagem pela Faculdade FIBRA, danielle_o_cruz@hotmail.com 

2Enfermeira Mestre. Professora no curso de enfermagem da Faculdade FIBRA de Anápolis e do 
Centro Universitário do Planalto – UNIPLAN DF, profaleilaribeiro@gmail.com. 

 
 

patológicas, que pioram esses sinais e sintomas como exemplos a obesidade, idade 

avançada, e gestações gemelar.   

5.2. Sentimentos Vivenciados no Terceiro Trimestre  

 

Esta categoria subdivide-se em três subcategorias que descrevem os 

sentimentos vivenciados pela gestante no último trimestre de gravidez. O estado 

emocional foi bastante citado tendo em vista que é influenciado pelo medo, 

ansiedade estresse, como a seguir: 

 

5.2.1 Estado Emocional 

  

O estado emocional pode ser compreendido como o resultado das respostas 

que o indivíduo tem aos acontecimentos e emoções, sendo as emoções um conjunto 

de respostas químicas e neurais baseados nas memórias emocionais. Por tanto o 

estado emocional pode ser gerado por diversos tipos de sensações, que geram 

reações positivas ou negativas (SOUZA; BARRETO, 2017). 

Na transcrição das falas o estado emocional foi evidenciado: 

  

“Uai, a expectativa é grande, o emocional no caso, né?” (Rosa) 
 
“Mas acho que emoção mais é isso, o sonho de ter ela logo, esperar que 
venha com saúde.” (Rosa) 
 
“Ansiedade! Medo de não saber como que vai ser depois que ela nascer, se 
vou conseguir, se não vou, que que vai acontecer. (Margarida) 
[...] ansiedade por uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, um certo medo de 
não conseguir ser boa o suficiente para ela[...]” (Margarida) 
 
“É mais complicado porque tem o neném mais novo, aí você não pode tá 
pegando, aí você vai entristecendo um pouco mais, mas fora isso é 
tranquilo.” (Violeta) 
 
“Qualquer coisinha eu já começo a chorar. Qualquer coisa que vai explicar 
já estresso. Se perguntam uma coisa duas vezes já fico estressada.” 
(Violeta) 
 
“Uma hora bem, outra hora ruim. Uma outra hora alegre, outra hora triste 
demais. Diversas horas assim ele muda.” (Lírio) 
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“Cansada, que o processo normal da gravidez, né? Final... o final é dolorido, 
cansativo, é dor e tudo, mas da gravidez mesmo.” (Jasmim) 
 
“Porque assim é uma experiência nova, uma sensação nova que eu queria 
muito, né, mas que ao mesmo tempo já implica um pouco de medo, né?” 
(Azaléia) 
 
“Assim estressada. Ao mesmo tempo que eu fico estressada eu já tô 
sensível ao mesmo tempo.” (Magnólia) 

 

Como no estudo proposto, Leite, et al. (2014) afirma que com a vivência dos 

sentimentos pela gestante no terceiro trimestre, surgem sentimentos de 

ambivalência, além de sentimentos de alegria, apreensão, ansiedade tendo de 

aumentar com a chegada do bebê, refletindo certa instabilidade emocional. Já para 

Aldrighi, et al. (2018), as mulheres mais velhas na maioria das vezes estão mais 

preparadas emocionalmente. O terceiro trimestre e uma exacerbação de sentimento, 

o emocional, com a proximidade do parto. 

Aldrighi, et al. (2018) ainda relata que esta fase a ansiedade, os temores vêm 

à tona pelo momento que antecede o parto, a mudança da rotina, a preocupação 

com a saúde do bebê, em relação à amamentação e à recuperação do corpo. Nesta 

fase há muitos relatos de sonhos com o bebê.  

Para Barbieri, et al. (2013), as mulheres que receberam informação e 

explicações sobre o trabalho de parto e o parto, se sentem mais seguras e 

confiantes, fortalecendo assim o emocional neste período de gestação. Como neste 

estudo, algumas reconhecem sentimentos emocionalmente muito positivos, mas 

nem sempre explicáveis.  

 

5.2.2 Mudança de humor  

 

Silva e Silva (2009) acreditam que a mudança de humor na gestação, está 

relacionada parcialmente à desordem dos hormônios femininos principalmente a 

progesterona e o estrogênio que regulam o ciclo reprodutivo. Crises emocionais e 

mudança de humor podem estar relacionadas a diversos fatores além dos já citados.  

Na transcrição das falas, percebe se que as gestantes entrevistadas relatam 

esse fato como importante e que de alguma forma as incomoda.  
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“Variado muito. Bastante. [...]às vezes tô bem, às vezes tô meio assim, às 
vezes fica triste, às vezes fica alegre.” (Magnólia) 
 
“[...] mudanças de humor, que uma hora a gente tá bem alegre, de repente 
já vem aquela tristeza. E as inseguranças, né? O medo. Por mais que seja 
uma outra gravidez, bate aquele medo e aquela ansiedade, né? “(Orquídea) 
 
“[...] para mim que é mãe de primeira viagem, eu acho que um do medo de 
tudo, né? Tanto quanto em relação a gravidez e a gestação[...], mas 
também depois que nasce.” (Dália) 
 
“[...]muito ansiosa, porque eu não sei o que me espera, eu não sei se vai ser 
um bom parto, né? Então aí a gente fica com dúvida. Pelo parto, porque a 
gente não sabe como que vai ser, que horas vai ser, como, se vai ser 
normal, então a gente tem que esperar. Essa espera que mata.” (Orquídea) 
 
“Agora eu to super ansiosa. Eu até tava falando com meu marido, parece 
que eu nunca nem tive filho, porque eu tô muito ansiosa.” (Magnólia).  

 
Conforme o estudo desenvolvido por Pereira (2013), a mudança de humor na 

gravidez é caracterizada por uma sucessão intensa de emoções e por mudança 

rápida de humor em resposta a situações em geral capaz de desenvolver ou 

desencadear reações extremas. Em concordância com esta posição Silva e Silva 

(2009), observaram que as oscilações de humor são bastante frequentes, 

geralmente associados ao aumento da sensibilidade. Podendo estar relacionadas 

com as mudanças metabólicas e hormonais especifica para esse momento. 

Com base na pesquisa de Queiroz (2012), refere se que a mudança de humor 

seja totalmente compreensível. Pode ser vista como uma fase de adaptação que 

passa por transformações que a gravidez implica. Já para Maldonado (2012), 

contaria essa hipótese com base na comparação da gravidez outras situações 

vivenciadas podem levar a mulher ou indivíduo a ter oscilações de humor nas 

primeiras etapas de adaptação, como exemplo; o divórcio, a mudança de residência, 

a perda de um ente querido.  

 

5.2.3 Estresse 

 

O estresse é uma palavra de origem da palavra inglesa stress que significa 

pressão, tensão, podendo ser também definida como um conjunto de reações 

fisiológicas necessárias para a adaptação a novas situações (OLIVEIRA, 2012). 
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Para as gestantes quando perguntada sobre a gravidez no terceiro trimestre 

seu estado emocional: 

 

“A gente se chateia fácil, a gente se estressa fácil, a gente se emociona 
fácil. E é isso. Uma coisinha vira uma coisona, mais ou menos assim, né?” 
(Orquídea) 
 
“Tá variando demais. Tem hora que eu sinto que eu to bastante estressada. 
Estresso a toa, por nada eu to estressada.” (Petúnia) 

 

Em estudo desenvolvido por Rodrigues e Schiavo (2011), foi observado que 

mais da metade das gestantes entrevistadas manifestaram sintomas de stress, 

apresentando sintomas significativos, sendo que a fase mais frequente foi a da 

resistência, com prevalência de sintomas psicológicos. O stress pode estar 

relacionado a eventos estressores próprios desta fase, como o medo, principalmente 

se for a primeira gravidez.  

Conforme Queiroz (2012), a compreensão dos efeitos do stress na gestação 

sobre a saúde mental materna ainda é inconclusiva e limitada. Estudos associam o 

nível de cortisol e as condições socioeconômicas ao nível de estresse da gestante.  

5.3 Sintomas Físicos 

 

Segundo Pereira (2013), os sintomas físicos das gestantes sofrem alterações 

ao longo da gravidez e que influenciam o estado funcional da mesma, sendo que no 

terceiro trimestre tendem aumentarem. No último trimestre o aumento do número de 

micções, sensação de cansaço, sensações de calor, diminuição das atividades, e 

azia são os sintomas mais comuns.  

“Dor nas costas, no pé da barriga, né?” (Rosa) 
 
“[...] não sinto nada. Só uns inchaços no pé mesmo, mas ta sendo muito 
tranquilo, muito bom.” (Margarida) 
 
“Meus pés que tão enormes, inchados demais e só.” (Margarida) 
 
“Sinto muitas dores, mas todo dia é uma surpresa, né? Cada dia tem 
alguma coisinha, mas eu tenho pressão alta e perdi líquido também depois 
das 30 semanas...” (Lírio) 
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“[...] cansaço também demais, dores demais no pé da barriga. Sinto muitas 
dores.” (Lírio) 
 
“[...] dor não tive, desconforto nenhum, assim bem tranquilo, graças a 
Deus.” (Azaléia) 
 
“Agora só no finalzinho que tá tendo mais cansaço, começando a sentir, tô 
tendo mais inchaço, assim, as costas dói bastante.” (Dália) 
 
“Fisicamente minhas costas dói mais. A dificuldade, a falta de ar também dá 
bastante, pra dormir a posição, é impossível achar uma posição, pra dormir 
é mais complicado e é mais essas coisas mesmo. Pra andar um pouco, a 
dificuldade, começa a sentir também. Nessas últimas semanas eu comecei 
já a sentir umas dorzinhas no pé da barriga, que é a tal da colicazinha, que 
é aquelas fincadinha que dá, mas é bem tranquilo.” (Dália) 
 
“Tô com muita dor nas costas, assim, umas fincandinhas na barriga, mas 
só.” (Magnólia) 
 
“Agora só as dores que estão mais freqüentes, nas costas e no pé da 
barriga.” (Magnólia) 

 

O período gestacional envolve alterações físicas, afetando principalmente o 

sistema musculoesquelético e geram, usualmente, dores e desconforto. As 

mudanças na estática e na dinâmica do esqueleto resultam, muitas vezes, em 

desconforto ou dor, dificultando a realização das atividades cotidianas, essas 

dificuldades podem estar relacionadas às mudanças na mobilidade do tronco no 

controle do movimento (MANN; KLEINPAUL, 2010). 

  

5.4 Expectativas em Relação ao Parto 

 

As gestantes durante o terceiro trimestre elaboram um conjunto de 

expectativas em relação ao parto, por isso é importante a orientação para que, no 

período em que esse momento se aproxima, ela tenha reais expectativas. 

Importante ressaltar que a intensidade emocional pode causar impacto à vivência do 

parto (PEDREIRA; LEAL, 2015).  

 

“Ansiosa porque eu já tive cesariana, né? No meu primeiro menino, e sofri 
demais porque tentaram normal e acabou não dando, eles fizeram uma 
cesariana.” (Rosa) 
 
“Sobre o parto, o parto ainda tem um desconforto, um medo uma coisa 
assim, né?” (Violeta) 
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“Então aí a gente fica com dúvida. Pelo parto, porque a gente não sabe 
como que vai ser, que horas vai ser, como, se vai ser normal, então a gente 
tem que esperar. Essa espera que mata.” (Orquídea). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mulher passa por uma série de transformações fisiológicas e psicológicas 

durante toda a gestação. A pesquisa demonstrou que a vivência da mulher no último 

trimestre pode ser influenciada por vários fatores intrínsecos e extrínsecos, que 

proporcionarão ou não um final de gestação com mais qualidade de vida. Ficou 

evidente que o atendimento no pré-natal da mulher por profissionais de saúde pode 

fortalecer o psicológico da mãe, e diminuir a ansiedade da gestação e pós-parto. O 

atendimento humanizado e de fácil acesso destas mulheres pode diminuir possíveis 

distúrbios fisiológicos e psicológicos que possam desenvolver diante a gravidez. 

Ao realizar este estudo conclui-se que a mulher em sua vivência, apresenta 

vários sentimentos, embora todas demonstrem estarem felizes com a gravidez, 

apesar dificuldades enfrentadas nesse período. Revelou-se que nesse período 

muitas grávidas queixam que o desconforto e os sintomas físicos é o que mais às 

incomoda, podendo assim esse momento de felicidade apresentar uma avaliação 

negativa em alguns casos.   

Em relação à expectativa e o medo do parto, a descrença do parto natural, 

esse pode ser um dos objetivos exposto e explorando durante a consulta de 

enfermagem, e as reuniões de pré-natal, podendo assim desmistificar esses tabus, 

no sentido de reforçar que se a mulher se encontra saudável, com uma gravidez 

tranquila e bem monitorada não há contra-indicação para o parto natural. Por isso as 

mulheres precisam ser bem informadas durante o pré-natal.  

Fica o questionamento: de que maneira tem sido a assistência de 

enfermagem as gestantes? As reuniões de pré-natal tem se desenvolvido de que 

forma? Que ações podem ser desenvolvidas pela equipe de profissionais que 

assistem essas grávidas para minimizar esses desconfortos, sentimentos e sintomas 

físicos relatados? 
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Esses questionamentos propõem novas pesquisas acerca da pratica do 

enfermeiro e da equipe multidisciplinar, que não seria possível elencá-las de uma só 

vez.   

Sendo assim este estudo conclui que a assistência de enfermagem no pré-

natal pode melhorar, diante do exposto pelas entrevistadas, muitos sentimentos e 

sintomas poderiam ser minimizados com uma assistência adequada.  
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