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o presente trabalho foi uma solicitayao da disciplina Estagio Curricular -

ENF 99006, para minha conclusao no curso de graduayao em Enfermagem da Escola

de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do SuI (UFRGS).

Minha preferencia pela area materna teve sua origem mesmo antes de iniciar

este curso, pois sempre me interessava em observar minha madrinha cuidando das

gestantes, puerperas e ~eus heMs, em nossa familia. Aos poucos, 0 desejo de

aprender a prestar 0 cuidado ao bin6mio mae-heM foi aumentando ate tornar-se uma

das razoes que me levou a buscar a enfermagem como profissao.

No decorrer da graduayao pude vivenciar 0 cuidado nas diferentes areas de

atuayao da enfermagem. Entretanto, ao cursar a disciplina Enfermagem no Cuidado

a Mulher, a afmidade pela area materna foi confrrmada. Essa experiencia motivou-

me a ser monitora desta disciplina, a fim de aprofundar meus conhecimentos te6rico-

praticos nesta area, como tambem a realizar 0 Estagio Curricular em urn Centro

Obstetri~o (CO).



Durante as experiencias como aluna e monitora na referida disciplina e

realizando 0 Estagio Curricular tive a oportunidade de conhecer dois Centros

Obstetricos de hospitais escola em Porto Alegre. Nestas vivencias, defrontei-me com

mulheres em situa<;5es de morte fetal (MF), e me percebi insegura e pouco preparada

para prestar cuidados a estas mulheres. Talvez porque durante a gradua<;ao tive

poucas oportunidades de prestar cuidados a mulheres nesta situa<;ao e por considerar

pequeno 0 conteudo sobre a morte desenvo lvido durante minha forma<;ao

academica. Percebi tambem que tinha dificuldades em trabalhar com a morte,

principalmente quwdo me confrontei com a morte fetaL pois na minha concep<;ao 0

Centro Obstetrico e urn local de nascimento e nao de morte. Observei que alguns

membros da eq.lipe de saude pouco se comunicavam e pouco permaneciam ao lado

destas mulheres, 0 que parece demonstrar a dificuldade em prestarem cuidados as
mulheres COIP feto morto.

Frente aos meus sentimentos e percep<;5es descritos acima, decidi

aprofundar-me no assunto, buscando os cuidados de enfermagem descritos na

literatura.



o objetivo deste trabalho e realizar uma revisao bibliognifica sobre os

cuidados de enfermagem prestados as mulheres com feto morto, intemadas na

Unidade de Centro Obstetrico.

Realizar uma analise comparativa entre os cuidados encontrados na literatura

e rninha vivencia academica como aluna e monitora.



o presente estudo foi realizado a partir de urna pesquisa bibliognifica,

apoiada na literatura dos Ultimos doze anos, 1989 a 2000.

A pesquisa foi realizada em livros, revistas e publicac;oes em portugues,

localizados atraves do sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande

do SuI, ALEPH, e atraves de algumas paginas da internet.

Para Inacio Filho (1995), uma monografia caracteriza-se por uma sintese de

leituras, observac;oes, reflexoes e criticas, desenvolvidas de forma met6dica e

sistematica de urn pesquisador que redige os resultados de sua pesquisa que tern

origem em suas inquietac;oes academicas.

o mesmo autor aponta os passos para a elaborac;ao de urn trabalho cientifico:

1) determinac;ao do tema, problema do trabalho; 2) levantamento bibliografico

referente ao tema; 3) leitura e documentac;ao; 4) reflexao critica; 5) construc;ao

16gica do trabalho; 6) redac;ao do texto (monografia).



4 ASPECTOS FISICOS E EMOCIONAIS DA GRA VIDEZ, PARTO E

PUERPERIO
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mulher, de feminilidade e de capacidade de concep<;ao. Enquanto que Ziemmerman

et al. (1995) consideram a gravidez como uma fase em que as emo<;oes e os instintos

das mulheres estao muito fortes, podendo inclusive modificar sua personalidade.

A gravidez e um processo lento ate a chegada do momenta do parto. Durante

a gesta<;ao, as mulheres experimentam diversas transforma<;oes fisiol6gicas e

psicol6gicas de acordo com a evolu<;ao dos trimestres.

De acordo com Klaus e Kennel (1993), durante e gravidez as mulheres

vivenciam dois tipos de mudan<;as evolutivas e simultaneas, as mudan<;as fisicas e

emocionais e 0 crescimento do feto em seu utero.

Maldonado (1997) e Martins et al. (1998) afrrmam que no primeiro trimestre

de gesta<;ao a ambivalencia afetiva e comum. Maldonado, Dickstein e Nahoum

(1997) acrescentam que nao existe uma gravidez totalmente aceita ou totalmente

rejeitada e que neste periodo 0 feto nao e ainda concretamente sentido. Para

Burroughs (1995) e Maldonado (1997), no decorrer deste trimestre as mulheres

experimentam sensa<;oes como sonolencia, nauseas, vomitos, tonturas, aumento dos

seios, aMm da ausencia da menstrua<;ao, decorrentes da a<;aohormonal que tern sua

produ<;ao aumentada durante toda a gesta<;ao. Ziemmerman et al. (1995)

acrescentam 0 aparecimento de varizes e edema nos membros inferiores.

Para Klaus e Kennel (1993), Burroughs (1995) e Martins et al. (1998) esta

fase e marcada de muita ansiedade pois as futuras maes sentem-se confusas e

sensiveis, questionando-se como mulheres e como maes. Este periodo caracteriza-se

tambem pelo resgate de situa<;oes anteriores de perda, medo de aborto, pela sensa<;ao

de 0 feto nao estar suficientemente aderido em seu utero e pOr ser este 0 periodo de

maior ocorrencia da perda fetal (Maldonado, 1997; Raphael-Leff, 1997).



o segundo trimestre de gestayao e considerado por Burroughs (1995),

Raphael - Leff (1997) e Maldonado (1997) como 0 mais estavel do ponto de vista

emocional, pois 0 sentimento de maternidade ja esta praticamente elaborado e as

mulheres conseguem reajustar-se a sua vida diaria. Burroughs (1995) e Kaplan,

Sadock e Grebb (1997) referem aumento dos seios, do abdomen e da freqiiencia

urinaria.

o imp acto da percepyao dos movimentos fetais e 0 fenomeno central deste

periodo, pennitindo que as mulheres sintam seu bebe como urna realidade concreta

dentro de si, desenvolvendo sentimentos de apego. As mulheres passam a fantasiar a

figura de seu beM e a interpretar seus movimentos, imaginando-o "carinhoso" se os

movimentos forem percebidos como suaves, e "agressivo" se os movimentos forem

bruscos (Klaus; Kennel, 1993; Burroughs, 1995; Maldonado, 1997; Raphael-Leff,

1997; Kaplan; Sadock; Grebb, 1997).

Para Ziemmerman et aL (1995), Maldonado (1997) e Martins et aL (1998),

no terceiro trimestre, 0 nivel de ansiedade tende a elevar-se novamente, pela

proximidade do pacto, pelo temor de ter urn bere malformado ou morto e pelas

mudanyas de rotina da vida ap6s a chegada do bebe.

Nas ultimas semanas de gestayao, as sensayoes de falta de ar, lassidao,

constipayao e azia sao comumente experienciados pelas mulheres gravidas. 0 apoio

emocional e fundamental nesta fase (Burroughs, 1995; Raphael-Leff, 1997; Kaplan;

Sadock; Grebb, 1997).



Para Maldonado (1997), se a gravidez pode ser considerada como urn

periodo de maior vulnerabilidade, 0 parto tambem e urn momenta critico. Para a

autora, 0 parto e urn processo abrupto que introduz mudanyas nipidas se comparado

com a evoluyao da gravidez. Caracteriza-se pela passagem de urn estado a outro,

pela irreversibilidade, sendo urna situayao que precisa ser enfrentada de qualquer

mane ira, e por ser urn momento desconhecido e imprevisivel, do qual ni'io se tern

controle.

Segundo Burroughs (1995), para a chegada ao parto, que e 0 processo pelo

qual 0 feto e expelido do organismo materno, as mulheres passam por urn periodo

chamado de trabalho de parto (TP).

o trabalho de parto envolve 0 aparecimento das contrayOes uterinas, que com

a proximidade do parto tornam-se mais intensas e frequentes, a modificayao da

cervix, ou seja, a dilatayao e 0 apagamento do colo uterino. 0 apagamento e 0

encurtamento do colo, que mede cerca de urn a dois centimetros e a dilatayao e 0

alargamento do orificio do colo uterino, podendo dilatar-se de zero a dez

centimetros. Estes eventos poderao estar acompanhados ou nao da ruptura das

membranas amni6ticas (Burroughs, 1995).

Em experiencias de campo de estagio, observei que em casos de feto morto

pre-termo, a expulsao acontecia antes mesmo da dilatayao cervical completa.

De acordo com Burroughs (1995), 0 parto e dividido em quatro periodos

clinicos descritos a seguir. 0 primeiro periodo, tambem chamado de periodo de

dilatayao, e 0 mais longo e variavel e caracteriza-se pelo inicio das contrayoes



regulares, ja tendo ocorrido modificayao cervical. Considera-se que este periodo esta

completo quando houver 100% de apagamento e dilatayao completa da cervix.

No segundo periodo, ocorre 0 nascimento. Nesta fase a dilatayao e 0

apagamento cervical estao completos e as contrayoes continuam intensas, porem,

menos freqiientes. A cada contrayao 0 feto desce e as mulheres sentem vontade de

fazer forya, "empurrar". A medida que a cabeya do feto for coroando, 0 medico ou

enfermeira deve avaliar a necessidade da realizayao de uma episiotomia para evitar

lacerayoes no trajeto ou perineo.

o terceiro periodo, denominado de separayao da placenta, llliCla-se com 0

nascimento e terrnina com a saida da placenta, sendo que esta ocorre em tome de 30

minutos ap6s a expulsao do feto. 0 quarto periodo, tambem chamado de recuperayao

imediata, tern durayao de ate duas horas ap6s a dequitayao placentaria. Caracteriza-

se pelo sangramento uterino assim como po sua contrayao e seu relaxamento.

Para Burroughs (1995), 0 puerperio e 0 intervalo entre 0 parto e a volta do

corpo da mulher ao estado anterior a gravidez, iniciando-se ja no quarto periodo

clinico do parto. Os ajustes fisiol6gicos e psicol6gicos nipidos comeyam logo ap6s 0

parte e permanecem por aproximadamente seis semanas. A autora refere ainda que

as mudanyas de humor neste periodo sao muito comuns pelo rapido declinio

hormonal, pelo conflito em relayao ao papel materna e a inseguranya pessoal e pelos

desconfortos pr6prios deste periodo, como dores e cansayo. Martins et al. (1998)
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A morte envolve uma gama de sentimentos que se apresentam de forma

intensa e, apesar de estar tao presente em nossas vidas, ela e freqUentemente evitada,

escondida (Martins et ai., 1998). Estes autores acreditam que talvez esta fuga da

morte esteja relacionada com 0 medo do desconhecido, de algo que fuja do nosso

controle.

Os autores acrescentam ainda que a cada dia a morte faz menos parte do

nosso cotidiano e que transformamos este, que e urn dos mais importantes momentos

de nossa existencia, em urn acontecimento mais solitario do que ja nos parece.

Diante de urna perda significativa, 0 esperado e que ocorra a elabora9ao de

seu luto (Martins et ai., 1998).



"0 luto e uma sindrome defmida e inclui: 1) angustia
somMica com aperto na garganta, sensayao de
sufocamento, falta de ar, necessidade para suspirar,
sensayao de vazio no abdomen, falta de forya muscular
e uma angustia subjetiva intensa, descrita como tensao
ou constriyao mental; 2) preocupayao com a imagem do
falecido; 3) sentimentos de culpa e preocupayao com a
propria negligencia ou pequenos descasos para com 0

morto; 4) sentimentos de hostilidade para com os
outros, e 5) colapso dos padr5es normais de conduta."

periodo curto, em que ha sensayao de apatia, torpor e calma inesperada. E uma fase



pensamentos e imagens do falecido, chora, sentimentos de odio e culpa, solidao,

insonia, falta de foryas e de apetite. A pessoa enlutada freqUentemente atribui a

alguem a culpa pela morte.

Ji na terceira fase, a desorganiza~iio, 0 desespero e a depressiio sac

sentimentos que aparecem quando a pessoa enlutada compreende que a perda foi

real e que e precise continuar vivendo sem a pessoa morta. Na ultima fase, a fase da

reorganiza~iio, aos poucos 0 enlutado vai se reorganizando e recomeyando a

executar suas atividades diarias sem sentimentos opressivos, e 0 falecido e lembrado

com tristeza.

Kaplan, Sadock e Grebb (1997) afrrmam que para algumas pessoas a

resoluyao do luto nao toma 0 curso natural, podendo assurnir diversas formas que

podem ser desde ausencia de tristeza ate uma tristeza excessiva, levando a

pensamentos suicidas. As pessoas que tiveram uma perda subita, que sentem-se

culpadas pela morte, que tiveram historia de perda traurnatica, entre outros, correm

risco de desenv01ver reayoes anormais de luto.

Lindermann citado por Klaus e Kennel (1993) refere algumas reayoes

distorcidas de luto como a hiperatividade com ausencia de sentimento de perda; a

repressao da hostilidade, com reayoes semelhantes a esquizofrenia; a perda

prolongada dos padroes de interayao social; os danos a sua vida social e econornica

e, a depressao agitada. Para 0 autor, pacientes e familiares com estas reayoes



necessitam de uma interven9ao imediata e capacitada para resolu9ao deste luto

patologico.



A morte fetal eMF) nao e urn evento raro em paises em desenvolvimento,

tendo uma ocorrencia de 30/1000 nascimentos, cerca de quatro a cinco vezes maior

que nos paises desenvolvidos onde a incidencia e de 0,6 a 1,2% (Brasil, 2000) .

A incidencia da MF e maior em gestantes com idade menor de 15 anos

(19/1000 nascidos-vivos) e maior de 40 anos (22/1000 nascidos-vivos) (Wilkins -

Haug, 1993).

Sales e Sales (1989) afirmam que a MF e mais comurn em primiparas no

terceiro trimestre da gravidez, em mulheres que nao realizararn urn born pre-natal e

em gestantes desnutridas.

Segundo os mesmos autores, 0 grau de desenvolvimento de uma nayao pode

ser avaliado atraves do indice de mortalidade fetal. Acreditarn que para que exista

reduyao deste indice e imprescindivel a realizayao de uma boa assistencia pre-natal,



devendo ultrapassar quatro consultas. Entretanto, gestantes de baixo nivel s6cio-

economico geralmente nao saD bem informadas, nao entendem a importancia da

realiza9ao do pre-natal, SaD anemicas, desnutridas, tern acesso dificil a uma boa

assistencia e vivem em locais sem saneamento, contribuindo significativamente para

urn maior indice de mortalidade.

De acordo com 0 American College of Obstetricians and Gynecologists, para

cada 100 nascidos-vivos ocorre uma MF de mais de 20 semanas de gesta9ao ou de

peso superior a SOOg(Wilkins-Haug, 1993).

A morte fetal e definida pela Organiza9ao Mundial da Saude (OMS) como a

morte antes da completa expulsao ou extra9ao do organismo materna dos produtos

da concep9ao, independente da idade gestacional (Petitti citado par Abeche; Rhode,

1997). Kahhale e Kwang (1991) tambem utilizam defmi9ao para morte fetal similar

adaOMS.

o Ministerio da Saude define 6bito fetal como a morte que ocorre antes da

expulsao do concepto, a partir da vigesima semana de gesta9ao (Brasil, 2000).

Entretanto, em nosso meio, 0 termo "morte fetal" e utilizado para caracterizar

as perdas ocorridas a partir da vigesima semana de gesta9ao e peso fetal acima de

SOOg(Sales; Sales, 1989; Hamilton Jr; Hobel, 1994; Abeche; Rhode, 1997; Cunha et

aI., 1997), sendo esta a defrni9ao que utilizarei ne~te estudo.



Kahhale e Kwang (1991) classificam a MF de acordo corn a idade

gestacional ern que ocorre. A morte fetal precoce, que se refere aos abortos,

acontece desde a concepyao ate a vigesima semana de gesta9ao ou peso fetal menor

que 500g. A morte fetal intermediciria ocorre entre a vigesima e a vigesima oitava

semana, corn peso fetal entre 500g e 1000g, enquanto que a morte fetal tardia ocorre

entre a vigesirna oitava semana ate 0 parto, corn peso fetal superior a 1000g. Essa

defini9ao, segundo 0 autor, esta baseada no fate de que as causas do obito fetal sac

diferentes ern cada periodo da gesta9ao.

Wilkins-Haug (1993), Hamilton Jr e Hobel (1994) e Branden (2000)

concordarn que apesar da avalia9ao extensa, a causa da MF so pode ser deterrninada

ern cerca de 50% dos casos.

Para Sales e Sales (1989), Carvalho (1990), Mariani Neto (1994), Rezende

(1995), Reece, Hoblins e Mehoney (1996), Abeche e Rhode (1997) as principais

causas identificaveis de morte fetal sac: doen9a hipertensiva especifica da gesta9ao;

diabete melito, gestacional ou nao; infec90es congenitas; isoimunizayao Rh;

descolarnento prematuro de placenta; placenta previa; problemas de cordao (nos,

prolapso) e malforrna90es multiplas do feto. 0 estudo realizado no Hospital de

Clinicas de Porto Alegre (HCPA), por Miura e Procianoy (1997) confrrma as causas

de MF descritas acima e acrescenta a desnutriyao fetal, 0 hipertireoidismo materno, a

AIDS materna e outras causas desconhecidas. Enquanto que Abeche e Rhode (1997)
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De acordo com Mariani Neto (1994), Hamilton Jr e Hobel (1994), Cunha et

al. (1997), Gonzaga (1999) e Brasil (2000), 0 diagnostico clinico de morte fetal pode

ser feito atraves da desproporyao entre a idade gestacional e altura uterina, da

ausculta negativa dos batimentos cardiacos fetais (BCF), da parada da

movimentayao fetal e da diminuiyao do peso corporal materno. Mariani Neto (1994)

e Brasil (2000) acrescentam que a diminuiyao do liquido amniotico pode ser mais

urn componente para 0 diagnostico de morte fetal.

Para Sales e Sales (1989) e Mariani Neto (1994), quando a MF ocorre no

terceiro trimestre, pode-se perceber a desorganizayao dos ossos da cabeya do feto ao

toque vaginal.

E importante ressaltar que a ausencia de BCF por si so nao confirma a morte

fetal, pois a obesidade, 0 polidrfunnio e a placenta anterior podem dificultar e

obscurecer a ausculta (Sales; Sales, 1989; Wilkins-Haug, 1993; Abeche; Rhode,

1997). Ao contnirio, complementam Sales e Sales (1989), a dosagem elevada de

beta-HCG (teste de gravidez positivo) podera continuar por varias semanas apos a

MF, nao podendo assegurar portanto, que 0 bebe ainda esteja vivo.

Os mesmos auto res relatam que a suspeita da MF e angustiante, tanto para os

profissionais de saude que vivenciam esta situayao, quanta para as maes. Estes

profissionais deverao controlar suas emoyoes para conseguir transmitir tranquilidade

e seguranya para estas maes. Embora a gestante ja tenha suspeitado da morte de seu

fillio, 0 diagnostico medico e muito chocante e doloroso. Dai a importancia da

tnmqVilidad~ do profissional e da absoluta certeza do diagnostico da morte fetal.



A confrrma9ao diagn6stica, segundo Sales e Sales (1989) e Mariani Neto

(1994) e Cunha et al. (1997) pode ser dada atraves de exames complementares como

a amniocentese, a radiografia e a ultra-sonografia, descritos a seguir.

A amniocentese e urn processo invasivo, caracterizado pela retirada de

liquido arnni6tico atraves de agulha. A visualiza9ao de liquido, de tonalidade

avermelhada ou marroID, pode indicar a MF.

A radiografia foi urn metodo muito utilizado antes do surgimento da ultra-

sonografia. E geralmente utilizada em locais que nao dispoem de aparelho de

ecografia. A confuma9ao podeni se dar atraves de duas radiografias simples de

abdomen, no intervale das contra90es. Os achados radiol6gicos sao: superposi9ao e

desalinhamento dos ossos cranianos fetais, hiperflexao da coluna vertebraL presen9a

de gases na circula9ao fetal (presen9a de bolhas de ar no cora9ao e grandes vasos do

feto), sinal do halo craniano (linha translucida separada da calota craniana) e

desorganiza9ao da atitude fetal. Abeche e Rhode (1997) tambem compartilham

destes achados radiol6gicos, excetuando-se os dois ultimos.

Para Sales e Sales (1989), Mariani Neto (1994) e Cunha et al. (1997), a ultra-

sonografia e urn exame que constitui-se de uma alta precisao, sem 0 risco de

irradia9ao materna. Considerado 0 metodo mais seguro, detecta os sinais defmitivos

da ausencia de vida fetal, que sao a ausencia dos batimentos cardio- fetais e de

movimenta9ao fetal, confrrmando 0 diagn6stico em 100% dos casos. Os achados

fetais da ultra-sonografia sao semelhantes aos achados radiol6gicos descritos acima.



refere que 0 obito e confumado pela ausencia de atividade cardiaca fetal, atraves da

ultra-sonografia documentada por dois examinadores competentes, independente,

apos urn periodo de observayao de, no minima, tres minutos.

o diagnostico de MF e de grande responsabilidade e nenhuma conduta

devera ser tomada ou dado como definitivo 0 diagnostico as pacientes antes que se

estaheleya a sua exatidao (Abeche; Rhode, 1997).

Quando 0 medico determina que 0 heM esta morto, deve enfrentar a ardua

tarefa de informar a mae e ao pai, confrontando-os logo ap6s, com a dolorosa

experiencia do parto, do dar a luz a urn heM morto (Klaus; Kennel, 1993).

Certificado da morte do feto, a informayao aos pais devera ser dada 0 mais

rapidamente pelo proprio medico em ambiente silencioso, discreto, onde os pais se

sintam a vontade para expressar seus sentimentos (Sales; Sales, 1989).

De acordo com Kaplan, Sadock e Grebb (1997), as mulheres ao serem

informadas da morte de seu filho, muitas vezes manifestam 0 desejo de que este seja

removido de seu utero.

Uma vez reconhecida a MF, 0 parto nao precisa ser imediatamente induzido,

pois segundo Carvalho (1990), Wilkins-Haug (1993), Hamilton Jr e Hobel (1994) e

Aquino et al. (1998) a grande maioria dos obitos sera seguida do desencadeamento

do trabalho de parto e expulsao do feto espontaI.1(;;lmente, em tomo de duas a tres



Sales e Sales (1989), Hamilton Jr e Hobel (1994), Reece, Hoblins e Mehoney

(1996), Branden (2000) e Brasil (2000) referem que ao ser tomada uma conduta

expectante, e necessario ficar alert a para os sinais e sintomas de coagulayao

intravascular disseminada (CIVD), que pode ocorrer devido a retenyao do feto morto

por mais de quatro semanas.

Sales e Sales (1989) caracterizam a CIVD pela autolise da unidade

fetoplacentaria e pela passagem de tromboplastina para a circulayao materna. 0

processo inicia-se com a degradayao lenta e progressiva dos fatores de coagulayao.

Este problema acomete urn teryo das mulheres com feto morto retido. Os autores

referem ainda que em gestayoes gemelares a morte de urn dos gemeos tambem pode

ocasionar a coagulopatia.

De acordo com Hamilton Jr e Hobel (1994), para a prevenyao da CIVD e

necessario a monitorizayao semanal dos niveis de fibrinogenio, contagem de

plaquetas e hematocrito, durante 0 periodo de espera.

Os mesmos autores referem que quando forem encontradas evidencias

laboratoriais de uma CIVD, sem sinais de hemorragia, recomenda-se a realizayao do

parto. Na evidencia de hemorragia ou defeitos de coagulayao mais graves, indicam a

administrayao de volume sangiiineo ou plasma fresco congelado antes da

intervenyao.

Sales e Sales (1989) e Reece, Hoblins e Mehoney (1996), incluem a

administrayao de heparina endovenosa continua para tratamento da CIVD. Esta

devera ser administrada quando a paciente nao estiver ainda em trabalho de parto,

por 24 a 48 horas, sendo a induyao do parte iniciada quando houver normalidade dos



A exceyao a essa conduta expectante se da, muitas vezes, pela ansiedade e

abalo emocional das mulheres, por carregarem dentro de si urn beM morto

(Hamilton Jr; Hobel, 1994; Branden, 2000; Brasil, 2000).

Outra exceyao a conduta expectante, segundo Carvalho (1990), Wilkins-

Haug (1993) e Hamilton Jr e Hobel (1994), e quando houver ruptura das membranas

amnioticas, ja que 0 adiamento do parto pode aumentar 0 risco de infecyao materna.

A decisao de induzir imediatamente 0 parto ou esperar que 0 trabalho de

parte desencadeie espontaneamente, na ausencia dos fatores de risco descritos, e de

carater individual (Wilkins-Haug, 1993).

No entanto, verifiquei durante minha experiencia academic a, a induyao de

quase 100% dos casos de morte fetal. Acredito que talvez, esta conduta esteja

relacionada com a afrrmativa de alguns autores de que, para as mulheres, a retenyao

do beM morto provoca ansiedade e sofrimento, 0 que pode influenciar na conduta

medica. Outras justificativas poderiam se dar a tal conduta, como a grande demanda

de gestantes que chegam ao Centro Obstetrico e a defasagem de leitos disponiveis

para internayao.

Entretanto, Sales e Sales (1989) ressaltam que e born lembrar a possivel

ocorrencia de iatrogenia quando 0 medico, inseguro e pressionado pela ansiedade

das mulheres e seus familiares, passa a agir intempestivamente.

No entanto, segundo Abeche e Rhode (1997), atualmente a valorizayao do

impacto emocional da espera do desencadeamento do trabalho de parto e parto sobre

as mulheres e 0 desenvolvimento de formas mais eficazes de acelerar 0 trabalho de

parto levam os obstetras a adotarem condutas mais ativas, apressando sempre que



Estes autores, Hamilton Jr e Hobel (1994) e Brasil (2000) referem que 0 usa

de ocitocina e geralmente eficaz na induc;ao do parto, desde que a gestac;ao esteja

proxima ao termo, 0 colo seja favonivel e nao existam contra-indicac;oes. Abeche e

Rhode (1997) acrescentam ainda que pode ocorrer evacuac;ao espontanea do

conteudo uterino nas vinte e quatro horas ap6s uma sessao de induc;ao. Afrrmam que

em gestantes com colo uterino desfavonivel poderao ser necessarias varias sessoes

de induc;ao com ocitocina ou usa de misoprostol via vaginal, sendo que em gestac;oes

inferiores a vinte e nO"/e semanas 0 usa de misoprostol e claramente mais eficaz.

Aquino et aI. (1998) tambem referem que a induc;ao do trabalho de parto com

misoprostol (Prostaglandina E) por via vaginal em mulheres com colo uterino

desfavonivel e urn metoda muito segura e eficaz.

Quando na gestac;ao gemelar ocorre a morte de urn dos beMs, devemos ter

em mente que 0 feto sobrevivente esta sujeito a alguns riscos como a exposic;ao aos

mesmos fatores ambientais, infecc;oes, hipertensao ou outra causa que possa ter

contribuido para a morte do gemeo, e 0 desenvolvimento da sindrome de necrose

cortical renal bilateral e encefomalacia multicistica em gemeos monozigoticos.

Para Cunha et aI. (1997) e Abeche e Rhode (1997), deve-se se investigar a

maturidade pulmonar do feto sobrevivente. Se esta for comprovada, a gestac;ao

podera ser interrompida. Kochenour citado par Abeche e Rhode (1997) acrescenta

que em gestac;oes mais precoces tenta-se determinar a causa da morte, quando esta

implica em risco para 0 outro feto, considera-se a interrupc;ao da gravidez. Caso

contrario, esta podera prosseguir com monitorizac;ao dos fatores de coagulac;ao e

avaliac;ao do bem-estar fetal.



De acordo com os mesmos auto res, deve-se evitar sempre que possivel a

utilizac;ao de cesariana para resoluc;ao do 6bito fetal intra-uterino. Uma excec;ao seria

a da gestante que apresenta placenta previa oclusiva com sangramento importante,

onde 0 parto vaginal representa risco de hemorragia incontro1<ivel. 0 Ministerio da

Saude indica a realizac;ao de cesariana em pacientes com feto morto quando houver

descolamento prematuro de placenta com coagulopatia e outras cescireas previas

(Brasil, 2000).

Aquino et al. (1998) concluiram atraves de seus estudos que a induc;ao do

trabalho de parto de um feto morto, independente do metoda utilizado, e segura e

eficaz. Enquanto que Wilkins-Haug (1993) destaca como riscos de uma induc;ao

prolongada, incluindo seus efeitos colaterais, a possibilidade de infecc;ao e a

morbidade materna, que devem ser considerados.

Para Sales e Sales (1989) e Mariani Neto (1994) as alterac;oes regressivas

ap6s a morte, que constituem 0 processo de macerac;ao fetal, sao freqUentemente

observados em fetos mortos. As principais alterac;oes identificadas em urn beM que

morreu sao a formac;ao de flictemas (presenc;a de vesiculas de sangue) e descamac;ao

tegumentar, formac;ao de ascite, cavalgamento dos ossos cranianos, curvatura

acentuada da coluna vertebral, perda do tonus muscular, resultando na queda do

maxilar (boca aberta) e derrames sanguinolentos nas grandes cavidades. Sales e

Sales (1989) acrescentam que, raramente, pode haver reabsorc;ao do liquido



A ligar;ao entre mae e filho, que muitas vezes se inicia ja no momenta em

que se planeja a gestar;ao, intensifica-se no decorrer da gravidez com a confrrmar;ao

desta atraves de exame laboratorial, pela primeira vez em que ouve os sons dos

batimentos do corar;ao de seu bebe e finalmente, pela percepr;ao dos movimentos

fetais. Esta constatar;ao da realidade da vida de urn novo ser faz muitas mulheres,

que inicialmente rejeitaram a gravidez, desistirem da ideia de realizar urn aborto

(Sales; Sales, 1989).

Quando ocorre a morte fetal, as relar;oes que estavam se estabelecendo entre

a mae e seu filho terminam abruptamente e as mulheres, alem de perderem uma

parte de seu corpo relacionada com reconhecimento e gratificar;ao, percebem

profundas alterar;oes em sua imagem corporal, sentem-se sujas e com a integridade

corporal rompida (Kellner; Lake, 1996).

Segundo Luz et al. (1989), a morte do feto significa a frustrar;ao de toda a

expectativa de vida que as mulheres criam ao longo da gestar;ao. Para Raphael-LefT

(1997), a perda fetal desfaz a auto-imagem de fertilidade das mulheres, sendo elas

freqlientemente acompanhadas pela vergonha e por urn profundo sentimento de

ineficiencia. Acrescenta que a morte do feto nao e s6 urn contato pr6ximo com a

morte mas tambem com a morte dentro do seu pr6prio corpo. Entretanto, uma

conspirar;ao de silencio invade 0 nascimento, que seria maior evento da vida,



De acordo com Kellner e Lake (1996), Kaplan, Sadock e Grebb (1997), a

perda de urn beM e uma experiencia devastadora e emocionalmente trallIl'llitica para

estas mulheres e sua familia, pois neste caso, as esperanyas, os desejos e a conquista

de urn heM foram perdidos.

Segundo Martins et al. (1998), quando 0 cicIo gravidez-parto-puerperio

experimenta perdas, desencadeia-se urn processo de luto, provo cando urn periodo de

crise emocional que pode ser de dificil elaborayao e superayao.

Para Klaus e Kennel (1993) e Kaplan, Sadock e Grebb (1997) a morte fetal

pode ser percebida como a morte de urn ente querido e provocar reayoes de luto

semelhantes ou ate mais intensas do que esta.

Para Raphael-Leff (1997) e Kaplan, Sadock e Grebb (1997), a morte fetal

tardia, que se segue a experiencias de movimentayao fetal, estreitas ligayoes e cIaras

imagens do hebe, e frequentemente acompanhada por todos os estagios do luto. 0

choque, a descrenya, a raiva, as pontadas de afli9ao, a procura do hebe, a dificuldade

em aceitar a perda e gradual recuperaya.o podem demorar muitos meses para serem

elaborados.

Popim e Barbieri (1990) salientam a necessidade das maes expressarem seu

sentimentos de pesar, para que possam elaborar melhor a perda.

Kellner e Lake (1996) ressaltam que os profissionais da saude devem

lembrar-se de que 0 processo do luto e normal e doloroso, e que as expressoes de dor

e pesar sao inevitaveis. Devem lembrar-se tambem que 0 processo 000 e estatico e

que as respostas individuais nao sao estanques e nao seguem necessariamente a

sequencia esperada de comportamento que inicia-se com ansiedade, seguida por



Afrrmam ainda que a resposta das mulheres ao luto de urn feto pode ser

seguida de urn sentimento de culpa, passando muito tempo revendo sua gestayao

para identificar onde teriam errado. Com a perda, elas confrontam-se nao apenas

com a crise da morte, mas tambem com sua incapacidade implicita de alimentar e

proteger seu filho, alem de acreditarem nao ter conseguido provar sua feminilidade.

Martins et al. (1998) referem que algumas mulheres sentem-se incomodadas por

estar carregando urn beM morto dentro de si e expressam sentir inveja das outras

maes que puderam ter seu filho com vida.

Segundo Klaus e Kennel (1993), Kellner e Lake (1996), Kaplan, Sadock e

Grebb (1997) e a morte fetal que ocorre no primeiro trimestre de gestayao nao traz

danos psico16gicos tao significativos quanta a partir do segundo trimestre em que a

gravidez e percebida mais concretamente e 0 sentimento de maternidade ja esta

elaborado.

No entanto, atraves de seu estudo, Martins et al. (1998) conc1uiram que

independentemente da idade gestacional ou de as mulheres terem outros filhos, nao

ha modificayao na intensidade dos sentimentos em relayao a perda.

Raphael- Leff (1997) refere que quando a MF acontece pouco antes do

nascimento, as maes podem sentir urn misto de choque e desespero, angustia e

repugnancia, repulsao e medo por carregarem em si urn corpo que tomou-se cadaver,

contrastando com 0 desejo de conservar dentro de si seu querido hebe. As

contray5es, as vezes, levam a acreditar em urn parto de urn bebe vivo, podendo levar

as maes a fantasiar com seu filho totalmente formado e reconhecivel, sendo este urn

sentinlento devastador. Desanima-as terem que passar por urn parto doloroso e inutil



em que nao haveni retribuiyao fmal. Iniciando 0 parto com a expectativa de realizar

as esperanyas e sonhos dos nove meses de espera, ha 0 confronto com 0 nascimento

de urn bebe morto, anulando todo 0 sentimento por elas elaborado anteriormente.

Para este autor, a morte fetal desperta sentimentos dolorosos e angustiantes

que as vezes sao tratados pela equipe de saude como excessivos. A perda nao e

simplesmente a perda de "produtos da concepyao" como e encontrada em alguns

livros de textos medicos. A perda causa confusao no mundo interior e pode acabar

com as expectativas e esperanyas depositadas naquele hebe. Apesar de ter

compartilhado sua gravidez com uma gama de conhecidos e farniliares, a morte

fetal, muitas vezes, nao e encarada como uma verdadeira perda. As mulheres e ao

seu companheiro que estao sofrendo sao negadas oportunidades de expressarem seus

sentimentos por alguns bem intencionados amigos e parentes que evitam 0 assunto

ou lhes asseguram com brandura: ''Nao se preocupem, voces podem ter outro". Estas

express5es e atitudes tambem sao praticados por membros da equipe de saude.

Luz et al. (1989), atraves de seu estudo, complementam que as mulheres

necessitam de apoio, de alguem que entenda como se sentem, que possa estar junto a

elas. Afirmam tambem que estas mulheres repudiam as tentativas de tranqiiilizayao

com frases como a descrita acima ou negayao do problema, nao falando sobre -

assunto da perda fetal.



Durante a realiza<;ao da revisao bibliognifica para elaborar este estudo, senti

dificuldades em encontrar na literatura cuidados de enfermagem abordando as

mulheres com feto morto como seres integrais, considerando suas necessidades

fisicas, psico16gicas e espirituais. Os poucos cuidados encontrados estavam descritos

separadamente, atendendo ou as necessidades fisicas ou as necessidades emocionais

destas mulheres.

Barbieri, Popim e Boerner (1992) conc1uiram atraves de seu estudo que para

os funcionarios da area obstetrica 0 cuidado visando atender as necessidades fisicas

de uma puerpera com feto morto nao difere daquele prestado as mulheres com bebe

vivo. Entretanto, distinguem 0 cuidado as maes que perderam seu filho pela enfase

no apoio psico16gico.

Para Branden (2000) a assistencia de enfermagem as gestantes em trabalho

de parto com feto morto deve ser a mesma prestada as pacientes com feto vivo,

submetidas a irdu<;ao db trabalho de parto, porem, monitorizando continuamente os



"preparados para 0 evento da vida a para sua
preservayao sob as condiyoes mais saudaveis possiveis,
os profissionais da area de saude quando presenciam a
morte inelutavel, sentem-se despreparados,
constrangidos e contristados."

questionam 0 que falar nestas situayoes, relutam em dm: apoio a estes pais, pois a

fechando urn cicIo de silencio. E de competencia da enfermeira ou medico romper
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Segundo Sales e Sales (1989) e Luz et al. (1989), quando a paciente intema,

toda equipe de enfermagem deve estar informada sobre a morte do feto para que

possa prestar cuidado e oferecer compreensao as mulheres, ouvindo e respeitando

suas expressoes de dof.

De acordo com Klaus e Kennel (1993), a eqUlpe de enfermagem ao

defrontar-se com a situayao de 6bito fetal deve ter em mente importantes tarefas a

realizar, como: ajudar os pais a elaborarem sua perda e faze-Ia real; certificar- se de

que as reayoes normais a perda se iniciarao e que os pais resolverao 0 processo, se

possivel sem urn luto patol6gico; atender as necessidades individuais de cada casal

ou familia.

Burroughs (1995) descreve 0 cuidado de enfermagem hospitalar prestado as

mulheres que vivenciam 0 trabalho de parto, 0 parto e 0 puerperio imediato.

A autora afrrma que, durante 0 TP e parto, a enfermeira tern urn papel

importantissimo e esta na posiyao de quem apoia e assiste no momenta tao esperado,

mas tambem assustador e desconhecido para as mulheres, que e 0 momenta de parto.

E a forma de atendimento da equipe de saude que vai determinar para a percepyao

destas mulheres, se 0 parto foi urn momenta agradavel ou estressante.

Para Burroughs (1995), tudo comeya com a adrnissao da paciente no Centro

Obstetrico e na realizayao de algumas rotinas, como colocar pulseiras de

identificayao na paciente, coletar informayoes importantes, verificayao dos sinais

vitais, guardar roupas e objetos, avaliar 0 progresso do TP e preparar as mulheres

para 0 trabalho de parto e parto.

Os cuidados descritos por Burroughs (1995) nao sac especificos para



mulheres em situayao de morte fetal, po rem, alguns nao diferenciam-se

significativamente do cuidado a mulheres com feto vivo, farei entao as adaptayoes

necessarias. Para a autora, na adrnissao das pacientes devem ser realizados a

tricotornia do perineo, com remoyao total ou parcial dos pelos pubianos e 0 enema.

Segundo a OMS (1996), estes dois procedimentos ha muito tempo sac

considerados desnecessarios durante a assistencia ao parto, nao havendo evidencias

que comprovem a real necessidade de sua utilizayao.

De acordo com Burroughs (1995), 0 apoio psicol6gico, a promoyao da auto

confianya e a reduyao do medo durante este perfodo e tarefa de fundamental

importancia da enfermeira, que deve avaliar e atender as necessidades psicol6gicas

de cada mulher e sua familia. Esta devera estabelecer urn relacionamento

terapeutico, reforyando comportamentos que facilitem sentimentos positivos em

relayao a evoluyao do trabalho de parto e modificar comportamentos que levem a

perda do controle. Segundo a autora, orientar sobre 0 TP, proporcionar urn ambiente

com privacidade e estimulos auditivos (tom de voz e musica apropriada), visuais

(contato olho a olho) e tateis (segurando a mo da paciente e the ofertando

massagem) e encorajar a participayao do acompanhante sac demonstrayoes de

carinho e preocupayao com 0 bem-estar das mulheres, durante este momenta dificil.

Penso que tais atitudes e comportamentos ajudam a compor uma assistencia

mais individualizada e humanizada do parto.

Branden (2000) afrrma que a morte do feto e uma perda tragica para 0 casal,

podendo ser agravada pela necessidade de passar pelo trabalho de parto.

Para Burroughs (1995), alem do apoio psicol6gico prestado as mulheres em

trabalho de parto, a enfermeira deve preocupar-se tambem com 0 bem-estar fisico,



realizando avaliac;ao de enfermagem que inclui exame fisico. Neste exame sao

avaliados: os sinais vitais matemos; 0 liquido amni6tico, certificando-se de que as

membranas estao rotas ou nao, inspecionado a cor, odor e aspecto do liquido; as

contrac;oes uterinas; as necessidades de eliminac;ao; os sinais de desidratac;ao e a

necessidade de protec;ao contra esta, oferecendo gelo ou avaliando a necessidade de

hidratac;ao parenteral; 0 desconforto, incentivando a permanencia em decubito lateral

esquerdo, ofertando massagem e realizando troca dos lenc;6is e forros perineais

sempre que necessario; a necessidade de administrac;ao de medicac;ao analgesica

apropriada.

Durante este periodo, conforme a autora, sao necessarias orientac;oes sobre a

evoluc;ao do trabalho de parto, tecnicas de relaxamento e respirac;ao profunda. Ao

fmal deste periodo, as orientac;oes quanta a evoluc;ao do periodo expulsivo e a sua

participac;ao deverao ser reforc;adas a todo momento, pois as mulheres estao com

muita dor e sua percepc;ao esta diminuida.

Percebi durante meus estagios que as mulheres com feto morto recebiam

medicac;oes analgesicas mais potentes durante 0 trabalho de parto que as mulheres

com feto vivo. Acredito que isto ocorra porque ap6s diagnosticada a morte fetal, a

medicac;ao nao mais influenciaria no comportamento neonatal.

De acordo com Klaus e Kennel (1993), quando a morte fetal e diagnosticada

na fase fmal da gestac;ao e importante que a enfermeira ou 0 medico coloquem os

pais a par da situac;ao, mantendo-os sempre hem informados. Luz et al. (1989)

acrescentam que a informac;ao, acompanhada do esclarecimento de duvidas,

proporcionam seguranc;a para que estas mulheres enfrentem a situac;ao.



juntos na hora do parto e que todos os procedimentos seJam detalhadamente

explicados. No entanto, Kellner e Lake (1996) referem que nao hli razao pela qual 0

pai participe do parto e sendo este conduzido como havia sido planejado antes da

descoberta da MF, realizando, inclusive, a episiotomia se for necessario.

A OMS (1996) preconiza a importancia de que as parturientes sejam

acompanhadas por pessoas em quem confiam, com quem se sintam seguras e de sua

livre escolha, para que 0 parto se tome urna experiencia menos traurnlitica do que

vem sendo em nossa realidade. Refere tambem que todas as informayoes e

explicayoes desejadas ou necessitadas pelas parturientes the sejam fomecidas.

o que percebi durante minha prlitica hospitalar foi a quase rara permissao da

permanencia dos pais durante 0 parto de seu heM vivo. Jli os partos de fetos mortos

que presenciei, em nenhum deles os pais foram autorizados a assistir.

Klaus e Kennel (1993) afumam que 0 parto de urn feto morto e uma

inversao da ordem natural dos eventos, 0 que 0 toma tao dificil para medicos e

enfermeiros lidarem. Afrrmam que nao e parte de suas funyoes, na sala de parto,

facilitar a vinda da morte ao mundo.

Para Burroughs (1995) durante 0 periodo expulsivo, as mulheres sao levadas

a sala de parto. Segundo a OMS (1996), durante a expulsao do feto, e importante a

presenya de uma pessoa, que poderli ser a enfermeira, apoiando, acalmando e

orientando as parturientes neste momento.

Carvalho (1990) refere que 0 parto de urn feto morto costuma ser dificil, po is

o feto mole e desarticulado e a bolsa amni6tica fllicida provocam contrayoes

ineficientes e dificuldade de dilatayao.



pariram urn feto morto e dificil. Refere que esta deve estar preparada para responder

aos questionamentos das pacientes e orienta-las para receber apoio psicol6gico,

quando necessario. As rotinas de assistencia de enfermagem a paciente com feto

morto do Centro Obstetrico do Hospital de Clinicas de Porto Alegre tambem

preconizam a solicitayao do serviyo de Psicologia, caso necessario (HCPA, 1996).

Klaus e Kennel (1993), Kaplan, Sadock e Grebb (1997), Avila (1998) e

Branden (2000) consideram importante 0 estimulo aos pais para que vejam, toquem

ou ate mesmo segurem seu filho morto, visando uma melhor e mais nipida resoluyao

do luto destes. Avila (1998) afirma que as maes sentem-se mais confortadas ao saher

que puderam gerar uma crianya saudavel (exceto no caso de hebe mal formado),

apesar desta nao ter sobrevivido. Para Kellner e Lake (1996) a proposta aos pais de

verem seu filho deve ser feita antes do parto para que tenham tempo para decidir.

Em seu estudo, Luz et al. (1989) verificaram que houve iniciativa pr6pria de

algumas mulheres em ver seu hebe, afirmando que 0 fizeram por curiosidade, para

ficarem com a lembranya ou para confrrmarem a morte. Ja das mulheres que se

mostraram ambivalentes em ver 0 bebe, poucas receheram atenyao da equipe e

consequentemente, nao viram seu bebe. Martins et al. (1998) observaram que as

mulheres que nao queriam ver 0 seu filho nao 0 fizeram por medo de arrependerem-

se, de ficarem impressionadas ou por nao se sentirem preparadas. Destas, algumas

disseram ter se arrependido de nao ter visto.

Portanto, Luz et al. (1989) e Martins et al. (1998) ressaltam a importancia de

que, mesmo que os pais fiquem indecisos em verem seu filho morto num primeiro

momento, uma nova oportunidade deve ser oferecida a estes, quando 0 medo e 0

temor poderao ter sido superados. As rotinas de assistencia de enfermagem a



pacientes com feto morto do CO do HCP A acrescentam que 0 beM deve ser

mostrado aos pais e familiares em local adequado (HCPA, 1996).

Constatei que na prMica hospitalar 0 estimulo aos pais para que vejam seu

filho acontece realmente. Considero importante, que esta pnitica nao seja imposta

aos pais e sim estimulada, sendo apresentada como uma possibilidade, respeitando a

individualidade de cada caso. Martins et al. (1998) compartilham desta opiniao,

afrrmando que deve-se respeitar 0 desejo de cada mulher de ver ou nao seu filho.

E importante que se fale sobre as condiyoes em que estara a crianya, atendo-

se aos aspectos normais, po is sac este que permanecerao na lembranya dos pais

(Kellner; Lake, 1996). Martins et al. (1998) salientam a necessidade de os

profissionais prestarem melhores orientayoes as mulheres sobre 0 estado fisico de

seu hebe. Os autores acrescentam que facilita aos pais 0 reconhecimento da morte

quando dao nome ao bebe, portanto, sugerem que se incentive esta pratica. Para

Kellner e Lake (1996) e Branden (2000) deve-se propiciar que os pais tiquem com

alguma lembranya concreta de seu tilho, como uma fotografia ou cachos de cabelo.

Branden (2000) acrescenta que podem ser uteis impressoes plantares do feto,

enquanto Kellner e Lake (1996) incluem urn bracelete de identificayao como

lembranya.

Hamilton Jr e Hobel (1994) e Kellner e Lake (1996) incluem a solicitayao da

autopsia como urn cuidado a ser prestado aos pais, pois permite a estes 0

conhecimento da causa da morte de seu filho. Esta pratica diminui 0 sentimento de

culpa dos pais em relayao a morte do tilho, alem de permitir urn calculo realista dos

riscos de recorrencia. Afirmam tambem que a solicitayao devera ser feita pelo

profissional mais envolvido no tratamento da paciente e que esteja preparado para



Segundo Abeche e Rhode (1997), 0 numero de autopsias em fetos mortos

tern decrescido nos ultimos anos, provave1mente pelo aba10 emocional que esta

provoca na familia e por nao oferecer informayoes precisas. No entanto, os autores

citam algumas vantagens na rea1izayao de urna autopsia que devem ser

considerados: oferece dados epidemiologicos para' pesquisa e ensino, aurnenta a

precisao do diagnostico clinico, oferece material de correlayao para diagnostico pre-

natal, aMm de oferecer inforrnayoes it familia.

Niswander e Evans (1994) consideram importante 0 esclarecimento da causa

da MF e a observayao do maior numero de dados que possam indicar 0 diagnostico

ou suspeita da causa, como tentativa de evitar possiveis recorrencias. Martin et al.

(1998) relatam que 0 desconhecimento da causa do obito do seu filho pode

desencadear reayoes de luto patologico nas mulheres.

Pode se ofertar tambem 0 batismo do bebe, que podeni ser feito por urn

religioso dentro ou fora do hospital, ou de acordo com a religiosidade de cada casal

(Kirkley-Best et al. citado por Kellner; Lake, 1996; Branden, 2000). De acordo com

Branden (2000) todas as enfermeiras, independentemente de sua religiao, podem

realizar 0 batismo.

Para Burroughs (1995), a enfermagem atraves da avaliayao e prestayao dos

cuidados especificos no atendimento das puerperas visa reduzir os riscos a que estao

sujeitas no pos-parto imediato. Atraves do exame fisico a enfermeira faz uma

avaliayao completa e precisa das pacientes, detectando alterayoes sugestivas de

problemas puerperais. 0 exame e imprescindivel e compoe-se de: verificayao dos

sinais vitais; exame da altura e contfatilidade uterina; avaliayao dos loquios;



avalia~ao das condi~5es do perineo e episiotornia, quando da sua ocorrencia,

seguidos de orienta~ao sobre a importancia da higiene perineal; avalia~ao das

condi~5es da bexiga, freqiiencia miccional, volume de urina ou dificuldade de urinar

das puerperas, inclui tambem a varia~ao das elimina~5es intestinais; avalia~ao dos

membros inferiores, observando sinais de edema, dor ou trombose.

Carvalho (1990) e Gonzaga (1999) incluem a avalia~ao das mamas,

observando se M produ~ao de leite. Esta deve ser inibida atraves do uso de

medica~ao. Gonzaga (1999) acrescenta a utiliza~ao de compressas de gelo e a

manuten~ao das mamas elevadas para inibir a lacta~ao. Carvalho (1990) inclui 0

enfaixamento das mamas como um procedimento discutivel, sendo esta a pnitica que

observei durante a realiza~ao de meus estagios no Centro Obstetrico e Unidade de

Interna~ao Obstetrica.

Burroughs (1995) inclui dentre os cuidados puerperais a avalia~ao

psicologica, que deve ser realizada diariamente.

Klaus e Kennel (1993) referem que apos 0 pacto de um beM morto, a pr<itica

geral e sedar maci~amente a mae e dando- lhe alta hospitalar antecipada. Em rninha

vivencia acadernica nao observei seda~ao pas-parto das mulheres.

Kennell e colaboradores citados por Klaus e Kennel (1993) relatam que,

atraves de seu estudo, perceberam que algumas mulheres enfatizaram a dor de serem

colocadas em mesmo quarto que outras puerperas e seus beMs. A maioria delas

expressou 0 desejo de ficarem sozinhas.

Apesar do estudo referido, as puerperas com feto morto que acompanhei, que

estavam em sala de recupera~ao pos-pacto isoladas das puerperas com beMs,

queixavam-se por sentirem-se sos e de receberem pouca aten~ao dos profissionais.



Portanto, acredito que 0 desejo de ficar s6 em ambiente isolado deve ser questionado

a cada mulher.

Kellner e Lake (1996) compartilham desta ideia e afrrmam que devemos

permitir que as pacientes escolham onde se recuperar ap6s 0 parto, dependendo das

condiy5es desta e da equipe do Centro Obstetrico em lidar com esta situayao.

A realizayao de urn funeral formaliza a morte como algo real e importante e

nao como urn sonho, contribui para uma melhor resoluyao do luto e da perda destes

pais (Klaus; Kennel,1993; Kellner; Lake, 1996). Klaus e Kennel (1993) consideram

importante a participayao das maes no funeral de seu filho.

Em minha vivencia verifiquei que, na pnitica, estas mulheres geralmente

recebem alta hospitalar precoce, ou seja, em menos de 48 horas ap6s 0 parto,

inclusive para participarem do funeral de seu bebe.

Os pais devem ser desencorajados a fazerem pIanos para urn novo bebe,

tendo primeiramente que resolver 0 luto do bebe que morreu (Klaus; Kennel, 1993).

Os autores aconselham aos pais a esperarem de seis a doze meses para pensarem em

uma nova gestayao.

Avila (1998) afmna que em situay5es de morte fetal os profissionais sao

muito irnportantes, pois deverao proteger e evitar que esses pais sintam-se culpados,

absolve-Ios e mostrar-lhes que, como seres humanos, somos limitados e as vezes s6

resta conformar-nos com a realidade.

E irnportante, segundo Klaus e Kennel (1993), que os profissionais

esclareyam os pais sobre as reay5es normais a perda e que os encorajem a falar sobre

todos os seus sentirnentos. De acordo com Branden (2000), a enfermeira deve ser

sensivel as necessidades dos pais. Alguns sentem a necessidade de conversar sobre a



morte do filho, mas outros nao. Portanto, e essencial oferecer apoio e oportunidade

de expressao dos sentimentos que os pais possam ter em relac;ao a perda Segundo

Avila (1998), a situac;ao de morte fetal e muito dificil, rnas a familia e os

profissionais deverao proporcionar espayo para que 0 casal expresse todos seus

sentimentos, sendo que este, muitas vezes, tern a necessidade de transferir a culpa do

acontecido para 0 profissional.

Segundo Luz et al. (1989) e fundamental que 0 profissional fale com as

mulheres durante toda sua hospitalizayao, nao fugindo do assunto da perda de seu

filho. Este falar pode ser rnais no sentido de escul:ar, 0 que favorece a expressao do

sentimento das mulheres, aux.ilia na eliminayao das sensay5es de abandono e falta de

compreensao presentes neste momento.

Segundo Raphael-Leff (1997), a discriyao social e tabu em falar da morte

fazem com que as mulheres que perderam seu beM sintam-se discriminadas,

injustamente segregadas e tornados por urn profundo sentimento de solidao. Estes

autores e Klaus e Kennel (1993) sugerem que os profissionais estimulem as

pacientes a participarem, durante sua intemayao hospitalar, de grupos de miles que

tamrem perderam seus beMs. Desse modo perceberao que os mesmos sentimentos

serao compartilhados, sentindo-se rnais confortadas.

Abeche e Rhode (1997) acrescentam que morte fetal e uma emergencia

medica e que 0 profissional deve mostrar dispon.ibilidade para ouvir as pacientes 0

tempo que for necessario, sendo esta urna pnitica fundamental.

De acordo com Stack citado por Kellner e Lake (1996), 0 resultado do

cuidado no processo de luto, e a pessoa nao esquecer 0 ente querido, rnas sim,

lembni-Io sem dOL



Para medicos e enfermeiros, principalmente da area obstetrica, que trabalham

constantemente com 0 come<;o da vida, e muito raramente com a morte, a aceita<;ao

da perda e muito dificil. Uma situa<;ao de feto morto desperta ansiedade na equipe,

que tambem precisa de apoio (Kellner; Lake, 1996).

Os mesmos autores e Klaus e Kennel (1993) referem que a eqUlpe

frequentemente tambem experimenta rea<;oes de luto ap6s a morte de urn beM e

partilham da ansiedade da familia. Os autores apoiam a troca de experiencia e

sentimentos da equipe atraves de reunioes frequentes e consideram urn "desservi<;o"

para si e para suas pacientes ignorar seus sentimentos.



A escolha pelo tema morte fetal foi uma necessidade por mim encontrada,

por isso busquei aprofundar meus conhecimentos sobre este assunto para prestar urn

cuidado mais adequado as mulheres com feto morto.

Ao realizar a pesquisa bibliognifica, me surpreendi com a pouca bibliografia

encontrada referente ao assunto, principalmente na area de enfermagem. Necessitei

enUio, realizar pesquisa tambem em bibliografias da area medica e da psicologia,

constatando tambem a pouca descriyao sobre 0 tema.

Verifiquei que alguns cuidados encontrados na literatura das areas

consultadas nao eram inerentes somente aquelas areas e que alguns poderiam ser

realizados por qualquer pro fissional que presta cuidados as mulheres em situayao de

morte fetaL

Frente as constatayOes descritas acnna, senti a necessidade de reurur os

cuidados relativos ao assunto encontrados na literatura das referidas areas, a fim de

amp liar os cuidados ja descritos na liUratura de enfermagem consultada. Sugiro



Constatei atraves deste estudo que nao existe formula (mica ou palavras

prontas para prestar assistencia as mulheres com feto morto. A habilidade e a

sensibilidade do cuidador sac fundamentais para identificar as necessidades de cada

mulher a fim de oferecer 0 cuidado adequado a cada uma. Entendo que a adequada

prestayao do cuidado de enfermagem esta relacionada ao aprofundamento te6rico

sobre 0 assunto e ao maior numero de vivencias junto a estas pacientes.

Apesar de encontrar poucos cuidados de enfermagem as mulheres em

situayao de perda fetal, atraves desta revisao bibliografica pude conhecer seus

sentirnentos, 0 que esperam da equipe de saude. Percebi entao, que os profissionais

devem dispor de tempo para as pacientes, permanecendo com elas, oferecer palavras

de conforto e, principalmente, mais do que falar, devem saber ouvir. A fuga do

assunto pelo profissional pode ser considerada como falta de atenyao, desprezo e

culpa. Acredito que desta forma sera oferecido urn cuidado humanizado e especifico

para cada mulher.

Durante a realizayao deste trabalho, constatei que a dificuldade em enfrentar

situayoes de morte fetal mo era apenas minha, enquanto academica. Barbieri, Popirn

e Boerner (1992) referem que os profissionais da area obstetrica tambem sentem

dificuldades em prestar cuidados a estas pacientes. As autoras acreditam que 0

constrangirnento em relayao a morte pode estar associado a pouca enfase em relayao

ao assunto durante a formayao profissional. Dessa forma, penso ser necessaria uma

reavaliayao na formayao dos profissionais da area da saude. E irnportante que se

prepare estes futuros profissionais para enfrentarem a constante e inevitavel morte,

assirn cc mo para cuidarem das pacientes e familiares frente a situayao.



Acredito que a situayao de perda fetal desperte nos profissionais de saude

ansiedade e impotencia, e apoio a ideia de Klaus e Kennel (1993), quando sugerem a

formayao de grupos de apoio aos profissionais, onde estes possam trocar suas

experiencias e compartilhar seus sentimentos, como forma de prestar cuidados a si

pr6prios e as pacientes.

Penso que 0 despreparo e 0 constrangimento dos profissionais ao cuidarem

das mulheres que vivenciam a situayao de perda fetal podem influenciar de modo

negativo em sua percepyao frente a esta experiencia, tornando-a , muitas vezes, mais

dolorosa do que poderia ser.

Outra constatayao durante a realizayao deste estudo foi a identificayao da

necessidade de que os serviyos de saude ofereyam assistencia pre-natal de qualidade,

onde ocorra enfase na informayao as mulheres sobre 0 ciclo gravido-puerperal

incluindo nesta, os sinais e sintomas que exigem a procura de urn serviyo de saude.

Segundo a OMS, a assistencia pre-natal e urn conjunto de cuidados

destinados a proteger a mae e 0 feto durante a gestayao, parto e puerperio, tendo por

principal fmalidade a diminuiyao da morbimortalidade materna e perinatal (Abeche;

Kruse, 1992).

E necessario, portanto, estimular as gestantes a buscarem assistencia pre-

natal. Segundo Reece, Hoblins e Mehoney (1996) e Aquino e Cecatti (1998), grande

parte das causas identificaveis de morte fetal sac preveniveis. Nogueira (1994),

Reece, Hoblins e Mehoney (1996), Kaplan, Sadock e Grebb (1997), Aquino e

Cecatti (1998) e Cecatti e Aquino (1998) reiteram a realizayao do pre-natal, por ser

uma das unicas fontes de informayao e prevenyao para as gestantes tornando-se urn

meio para detectar e reduzir as causas da morte fetal.



Cornpreendi que urn grande nurnero de variaveis podeni determinar a rnorte

de urn feto. A nao realizac;ao do pre-natal pela gestante e a assistencia pre-natal e

hospitalar de ma qualidade, aMrn das condic;oes matemas e fetais, poderao ser

decisivas na ocorrencia da MF. Penso que tais quest5es devern ser reavaliadas e

consideradas pelos profissionais da saude.

Durante a realizac;ao deste trabalho fui rnodificando rneu olhar e rneu cuidado

frente as rnulheres com feto morto, ou seja, ja nao evitava prestar cuidados a elas.

Queria aprender como cuida-las, buscava confrrmar os achados descritos na

literatura quanta aos seus sentimentos, perc~pc;oes frente a situac;ao, 0 modo como

foi feito 0 diagn6stico, entre outros. Percebi entao, que estar junto a estas mulheres e

ouvi-las, san atitudes fundamentais para urn cuidado humanizado.

Contudo, espero que este estudo possa contribuir para a desmitificac;ao do

assunto, oferecer maior embasamento te6rico e compreensao dos sentimentos das

mulheres que vivenciam a perda fetal. Espero tambem que possibilite uma reflexao

sobre a assistencia prestada e a construc;ao de cuidados de enfermagem,

considerando a mulher como urn ser integral, trazendo a compreensao de que s6 se

aprende a atuar frente a estas situac;oes, enfrentando-as.
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