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Estudo quantitativo transversal, que teve como objetivo caracterizar as gestantes que realizam
acompanhamento pré-natal no Centro de Saúde Santa Marta, localizado em Porto Alegre/RS, em relação
ao seu perfil sociodemográfico, hábitos de vida e perfil psicossocial no pré-natal. O projeto foi aprovado
pela COMPESQ da Escola de Enfermagem/UFRGS e CEP da SMS/POA. A amostra foi constituída por 37
gestantes, cujos dados foram coletados na carteira de pré-natal e com auxílio de instrumentos de coleta.
Quanto aos resultados, obtidos por testes de tendência central, verifica-se que a idade média da amostra é
de 26,76 anos; com uma mediana de renda familiar de R$2.000,00. A maioria, 32,46%, possui ensino médio
completo; 67,57% são solteiras, e 54,06% exercem atividades remuneradas. O número de gestações varia
de uma a quatro, sendo que 59,46% são nulíparas. O número de filhos varia de zero a três; os partos
vaginais e as cesáreas variam de zero a dois; 18,92% das mulheres haviam tido abortos. A idade gestacional
média encontrada foi de 30 semanas e 6 dias; a média de consultas do pré-natal atual é de 6,03. A gestação
não foi planejada por 67,57% das mulheres, porém 54,05% informam estar muito satisfeitas. Fazem uso de
cigarro 8,11% das gestantes e 10,81% afirmam ingerir bebidas alcoólicas na gestação. Identifica-se um
baixo nível de estresse; adequada percepção de apoio do companheiro e de outras pessoas, porém uma
baixa autoestima (média=24,19). Os enfermeiros possuem papel fundamental na detecção de tais riscos
aos quais as mulheres estão expostas e, assim, torna-se indispensável a avaliação integral das gestantes,
considerando os aspectos físicos, sociais, psicológicos e biológicos.
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