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RESUMO  

Enquadramento - No acesso aos cuidados de saúde materna e obstetrícia as mulheres 

imigrantes podem confrontar-se com barreiras de diversa natureza designadamente, no que se 

refere à comunicação e linguagem, financeiras, organizacionais, falta de informação sobre 

serviços de saúde, direitos e condições de trabalho, e diferenças culturais, que podem refletir-se, 

de modo significativo, nos indicadores de saúde das populações. Estas barreiras tornam as 

imigrantes um grupo vulnerável do ponto de vista da assistência em saúde, podendo ser 

considerado um problema de saúde pública, e constituindo um desafio para os enfermeiros 

enquanto prestadores de cuidados de saúde. 
Objetivos - Quantificar a prevalência de vigilância adequada de gravidez em imigrantes e 

portuguesas; identificar os fatores determinantes de vigilância adequada de gravidez em 

imigrantes e portuguesas; analisar a perceção das mães imigrantes e portuguesas sobre os 

cuidados culturais durante o trabalho de parto e parto. 

Participantes e métodos - Desenvolvemos um estudo quantitativo, transversal, parcialmente 

analisado como caso controlo, com uma amostra não probabilística por conveniência, que 

envolveu 753 imigrantes com idades compreendidas entre os 16 e os 45 anos (29,30±5,76) e 1654 

portuguesas com idades compreendidas entre os 15 e os 44 anos (29,99±5,42). A recolha de 

dados decorreu em 32 maternidades/hospitais, dos 18 distritos de Portugal Continental, entre 

janeiro de 2010 e dezembro de 2011. Utilizámos um questionário para a recolha de dados 

sociodemográficos e habitacionais, contextuais à imigração, de vigilância de gravidez, obstétricos, 

e contextuais ao parto. Elaborámos e validámos uma escala de diferencial semântico, para avaliar 

a qualidade de informação fornecida durante as consultas de saúde materna. Usámos ainda a 

Escala de Percepção em Cuidados Culturais (Parreira, 2010).  

Resultados: Nas portuguesas, registámos diferenças significativas na prevalência de vigilância 

adequada da gravidez, em função das variáveis, idade (≤ 17 Anos = 52,4%; 18 -35 anos = 

87,1%;> 35 anos = 87,6%; p <0,001), estado civil (solteira/viúva/divorciada = 80,3%; casada/união 

de facto = 89,9%; p <0,001), religião (católica = 88,8%; não católica = 80,4%; agnóstica = 81,6%; p 

<0,001), habilitações literárias (≤12º ano = 84,2%;> 12º ano = 90,1%; p <0,001), profissão 

(profissões intelectuais = 93,8%; profissões técnicas = 89,4%; sem profissão qualificada = 78,6%; 

p <0,001), situação profissional (empregadas = 90,1%; desempregadas = 77,3%; p <0,001), 

rendimento (≤1000 euros = 78,3%;> 1000 euros = 91,9%; p <0,001), índice de aglomeração (<1 = 

88,6%; ≥1 = 78,8%; p <0,001), número de filhos (um filho = 87,9%; dois filhos = 87,4%; três filhos 

ou mais = 79,0%; p= 0,004), consulta pré-concecional (fez consulta pré-concecional = 94,7%; não 

fez consulta pré-concecional = 83,2%; p <0,001), planeamento da gravidez (gravidez planeada = 

91,3%; gravidez não planeada = 76,5%; p <0,001), desejo de engravidar (gravidez desejada = 

88,7%; gravidez não desejada = 57,0%; p <0,001), aceitação da gravidez por parte do pai da 

criança e família (aceita= 87,6%; não aceita= 53,6%; p <0,001), perceção da qualidade de 

informação (boa = 89,8%; razoável = 84,4%; má = 87,4%; p= 0,025), preparação para o parto (fez 



viii 

preparação = 92,6%; não fez preparação = 84,5%; p <0,001), morbilidade materna durante a 

gravidez (ter problemas de saúde = 89,3%; não ter problemas de saúde = 85,5%; p= 0,033). 

Em relação às imigrantes, encontrámos diferenças significativas na prevalência de vigilância 

adequada da gravidez, em função das variáveis, idade (≤ 17 anos = 14,3%; 18-35 anos = 71,2%;> 

35 anos = 78,2%; p= 0,002), estado civil (solteira/viúva/divorciada = 60,8%; casada/união de facto 

= 77,1%; p <0,001), habilitações literárias (≤12º ano = 63,2%;> 12º ano = 86,3%; p <0,001), 

profissão (profissões intelectuais = 85,0%; profissões técnicas = 81,4%; sem profissão qualificada 

= 65,2%; p <0,001), situação profissional (empregadas = 75,5%; desempregadas = 68,0%; p= 

0,023), região do país (Região da Grande Lisboa = 63,3%; Região Norte = 73,8%; Região Centro 

= 78,0%; Região Sul = 79,4%; p <0,001), rendimento (≤1000 euros = 68,0%;> 1000 euros = 

79,9%; p <0,001), número de gestações (uma gestação = 70,3%; duas gestações = 72,0%; três 

gestações ou mais = 74,8%; p= 0,035), consulta pré-concecional (fez consulta pré-concecional = 

93,6%; não fez consulta pré-concecional = 68,6%; p <0,001),gravidez planeada (planeada = 

82,3%; não planeada = 58,9%; p <0,001), do desejo de engravidar (gravidez desejada = 76,7%; 

gravidez não desejada = 41,0%; p <0,001), preparação para o parto (fez preparação = 81,9%; não 

fez preparação = 69,0%; p <0,001), morbilidade materna durante a gravidez (ter problemas de 

saúde = 76,2%; não ter morbilidade materna = 69,2%; p= 0,041).  

A prevalência de vigilância adequada de gravidez foi superior nas portuguesas (86,8% vs. 71,7%, 

p <0,001). Estas diferenças mantiveram-se quando se efetuou a análise em função da idade. Do 

estudo da prevalência de vigilância adequada de gravidez entre portuguesas e imigrantes 

apurámos a existência de diferenças em função das variáveis da idade (18 -35 anos: 87,1% vs. 

71,2%, p <0,001;> 35 anos: 87,6% vs. 78,2%, p=0,021), do estado civil (solteira/viúva/divorciada: 

80,3% vs. 60,8%, p <0,001; casada/união de facto: 89,9% vs. 77,1%, p <0,001), da religião 

(católica: 88,8% vs. 71,2%, p <0,001; agnóstica: 81,6% vs. 69,5%, p=0,001), das habilitações 

literárias (≤12º ano: 84,2% vs. 63,2%, p <0,001), da profissão (profissões intelectuais: 93,8% vs. 

85,0%, p=0,018; profissões técnicas: 89,4% vs. 81,4%, p=0,001; sem profissão qualificada: 78,6% 

vs. 65,2%, p <0,001), da situação profissional (empregadas: 90,1% vs. 75,5%, p <0,001; 

desempregadas: 77,3% vs. 68,0%, p=0,003), da região do país (Região da Grande Lisboa: 86,9% 

vs. 63,3%, p <0,001; Região Norte: 87,4% vs. 73,8%, p=0,002; Região Centro: 90,2% vs. 78,0%, p 

<0,001; Região Sul: 84,6% vs. 79,4%, p <0,001), do rendimento (≤1000 euros:78,3% vs. 68,0%, p 

<0,001;> 1000 euros: 91,9% vs. 79,9%, p <0,001), do índice de aglomeração (<1: 88,6% vs. 

73,9%, p <0,001; ≥1: 78,8% vs. 68,1%, p=0,002), do local de residência (rural: 87,1% vs. 75,0%, 

p=0,008; urbano: 86,7% vs. 71,3%, p <0,001), do número de filhos (um filho: 87,9% vs. 73,8%, p 

<0,001; dois filhos: 87,4% vs. 74,6%, p <0,001), do número de gestações (uma gestação: 87,8% 

vs. 70,3%, p=0,016; duas gestações: 88,4% vs. 72,0%, p <0,001; três gestações ou mais: 84,0% 

vs. 74,8%, p=0,009), consulta pré-concecional (não fez consulta pré-concecional (83,2% vs. 

68,6%, p <0,001), do planeamento da gravidez (gravidez planeada: 91,3% vs. 82,3%, p <0,001; 

gravidez não planeada: 76,5% vs. 58,9%, p <0,001), do desejo de engravidar (gravidez desejada: 

88,7% vs. 76,7%, p <0,001; gravidez não desejada: 57,0% vs. 41,0%, p=0,022), da aceitação da 

gravidez por parte do pai da criança e família (aceita a gravidez: 87,6% vs. 72,9%, p <0,001), da 
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perceção da qualidade de informação (boa: 89,8% vs. 76,7%, p <0,001; razoável: 84,4% vs. 

74,4%, p=0,001; má: 87,4% vs. 71,1%, p <0,001), da preparação para o parto (fez preparação: 

92,6% vs. 81,9%, p <0,001; não fez preparação: 84,5% vs. 69,0%, p <0,001), da morbilidade 

materna durante a gravidez (ter problemas de saúde: 89,3% vs. 76,2%, p <0,001; não ter 

problemas de saúde: 76,2% vs. 69,2%, p <0,001).  

Recorrendo à análise multivariada, identificámos como determinantes de vigilância adequada de 

gravidez, nas portuguesas, o estado civil de casada (OR=1,396 IC 1,009-1,930), o rendimento 

superior a mil euros (OR=1,438 IC 1,000-2,072), o índice de aglomeração <1 (OR=1,481 IC 1,042-

2,105), a realização de consulta pré-concecional (OR=1,904 IC 1,200-3,020), a gravidez ter sido 

planeada (OR=1,491 IC 1,031-2,156), a gravidez ter sido desejada (OR=2,078 IC 1,228-3,519), ter 

realizado preparação para o parto (OR=1,567 IC 1,042-2,356). A situação profissional de 

desempregada (OR=0,642 IC 0,450-0,916) foi determinante de vigilância inadequada de gravidez. 

Nas imigrantes, encontrámos como determinantes de vigilância adequada de gravidez, o estado 

civil de casada (OR=2,092 IC 1,420-3,080), as habilitações literárias superiores ao 12º ano de 

escolaridade (OR=3,737 IC 2,355-5,930), a realização de consulta pré-concecional (OR=4,223 IC 

1,624-10,979), a gravidez ter sido planeada (OR=1,585 IC 1,050-2,393), a gravidez ter sido 

desejada (OR=2,054 IC 1,202-3,510), ter realizado preparação para o parto (OR=1,737 IC 1,056-

2,857), residir em Portugal há mais de 5 anos (OR=1,620 IC 1,096-2,394). Ter necessitado de 

intérprete (OR=0,357 IC 0,189-0,676) foi determinante de vigilância inadequada de gravidez. 

No que se refere à perceção dos cuidados culturais, as imigrantes apresentaram globalmente, 

perceção de cuidados culturais menos apropriados do que as portuguesas. Contudo, as diferenças 

entre os grupos são significativas apenas nas dimensões atendimento personalizado, 

despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos e sensações negativos por falta de 

explicação, medo de morrer, e apoio personalizado, sendo as primeiras dimensões favoráveis às 

portuguesas e a última às imigrantes. 

Quanto à perceção de cuidados culturais, encontrámos efeitos de interação entre portuguesas e 

imigrantes quanto à situação profissional, religião, planeamento familiar, qualidade de informação, 

número de gravidezes, número de filhos, tipo de parto, e analgesia. Nas imigrantes, encontrámos 

efeitos significativos entre vigilância de gravidez e perceção dos cuidados culturais na dificuldade 

por não ter intérprete relativamente ao atendimento personalizado, significado do tempo durante o 

parto, espaço, sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios, importância do 

espaço na privacidade e na comunicação, sentimentos positivos após explicação sobre as 

potencialidades do uso de aparelhos e utensílios e perceção global de cuidados culturais.  

Conclusões: As imigrantes vigiam menos a gravidez que as portuguesas. Os fatores de natureza 

socioeconómica, obstétrica, contextual à gravidez, e cultural constituem importantes determinantes 

de vigilância adequada da gravidez, tanto nas imigrantes como nas portuguesas. A perceção de 

cuidados culturais é influenciada pela condição de imigrante.  

Desse modo, é importante repensar as práticas de cuidados, e os contextos em que as mesmas 

ocorrem, no sentido das instituições de saúde incrementarem as políticas favorecedoras do 

diálogo intercultural e os enfermeiros possam desenvolver as estratégias que melhorem a 
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prevalência de vigilância de gravidez em imigrantes e portuguesas, bem como o desenvolvimento 

de práticas culturalmente apropriadas em saúde materna e obstetrícia. 
 
Palavras-chave: determinantes de vigilância de gravidez, cuidados culturais, mulher imigrante, 

qualidade de informação 
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ABSTRACT 

Framework - While accessing maternal health care and midwifery, immigrant women are faced 

with various kinds of barriers, namely, the communication and language barriers, the financial, the 

organizational, the lack of information on health services, rights and work conditions, and cultural 

differences, which can be reflected in a significant way, in the indicators of population health. 

These barriers render immigrants as a vulnerable group in terms of health care, and should be 

recognized as a public health problem, which, due to its specifications presents a challenge for 

nurses as health care providers. 

Objectives - To quantify the prevalence of adequate surveillance of pregnancy in Portuguese and 

immigrant women, to identify the determinants of appropriate supervision of pregnancy in 

Portuguese and immigrant women; analyze the perception of immigrant and Portuguese mothers 

on the cultural care during labor and birth. 

Participants and methods - We developed a quantitative, cross-sectional, partially analyzed as 

case control, with a non-probability sample of convenience, which involved 753 immigrants aged 

16 to 45 years (29.30 ± 5.76) and 1654 Portuguese aged between 15 and 44 years (29.99 ± 5.42). 

Data collection took place in 34 maternity units/hospitals of 18 districts of mainland Portugal 

between January 2010 and December 2011. We used a questionnaire to collect socio-

demographic and housing data, contextual to immigration, surveillance of pregnancy, obstetric, and 

contextual to delivery. We developed and validated a scale of semantic differential to assess the 

quality of information provided during consultations maternal health. We used additionally the 

Perception Scale for Cultural Care (Parreira, 2010). 

Results: Regarding Portuguese women, we noted significant differences in the prevalence of 

adequate surveillance of pregnancy, depending on the variables, age (≤ 17 years =52.4%; 18 -35 

years=87.1%,> 35 years =87 6%, p<0.001), marital status (single / widowed / divorced = 80.3%; 

married/unmarried=89.9%, p<0.001), religion (Catholic=88.8%, non-Catholic=80.4%; 

agnostic=81.6%, p<0.001), educational level (≤ 12 years=84.2%,> 12 years=90.1%, p<0.001), 

occupation (intellectual professions=93.8%; technical occupations= 89.4%; without qualified 

profession=78.6%, p<0.001), employment status (employed=90.1%; unemployed=77.3%, 

p<0.001), income (≤1000 Euro=78.3%;>1000 EUR=91.9%, p<0.001), agglomeration index 

(<1=88.6%, ≥1=78.8%, p<0.001), number of children (=87.9% one child, two children=87.4%, three 

or more children=79.0%, p=0.004), preconception consultation (did preconception 

consultation=94.7%; did not make pre-conception consultation=83.2%, p<0.001), pregnancy 

planning (planned pregnancy=91.3%; unplanned pregnancy=76.5%, p<0.001), desire to become 

pregnant (desired pregnancy=88.7%; unwanted pregnancies=57.0%, p<0.001), acceptance of 

pregnancy by the father of the child and family (accept=87.6%; does not accept=53.6%, p<0.001), 

perception quality of information (good=89.8%; reasonable=84.4%; poor=87.4%, p=0.025), 

preparation for childbirth (made preparation=92.6%; did not prepare=84 5%, p<0.001), maternal 
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morbidity during pregnancy (having health problems=89.3%; does not have health 

problems=85.5%, p=0.033). 

Regarding immigrant women, we found statistical significance in the prevalence of adequate 

surveillance of pregnancy, depending on the variables, age (≤17 years=14.3%, 18-35 

years=71.2%, >35 years=78.2% p=0.002), marital status (single / widowed / divorced=60.8%; 

married / unmarried =77.1%, p<0.001), educational level (≤ 12 years=63.2%,>12 year=86.3%, 

p<0.001), occupation (intellectual occupations=85.0%; technical occupations=81.4%; without 

qualified profession=65.2%, p<0.001), employment status (employed=75.5%; unemployed=68.0%, 

p=0.023), region of the country (the Greater Lisbon=63.3%; Northern Region=73.8%; Central 

Region=78.0%; Southern Region=79.4%, p<0.001), income (≤€1000=68.0%;>€1000=79.9%, 

p<0.001), number of pregnancies (one gestation=70.3%, two pregnancies=72.0%, three or more 

pregnancies = 74.8%, p=0.035), pre-conception consultation (did pre-conception 

consultation=93.6%; no pre-conception consultation=68.6%, p<0.001), planned pregnancy 

(planned=82.3%; unplanned=58.9%, p<0.001), the desire to become pregnant (desired 

pregnancy=76.7%; unwanted pregnancies=41.0%, p<0.001), preparation for childbirth (made 

preparation=81.9%; did not prepare=69.0%, p<0.001), maternal morbidity during pregnancy 

(having health problems=76.2%, no maternal morbidity=69.2%, p=0.041). 

The prevalence of adequate surveillance of pregnancy was higher in the Portuguese women 

(86.8% vs. 71.7%, p<0.001). These differences remained when the analysis was made in function 

of age. Study of the prevalence of adequate surveillance of pregnancy between Portuguese and 

immigrant women revealed that there are differences depending on the variables of age (18-35 

years: 87.1% vs. 71.2%, p<0.001; >35 years: 87.6% vs. 78.2%, p=0.021), marital status (single / 

widowed / divorced: 80.3% vs. 60.8%, p<0.001; married / unmarried: 89.9% vs. 77.1%, p<0.001), 

religion (Catholic: 88.8% vs. 71.2%, p<0.001; agnostic: 81.6% vs. 69.5%, p=0.001), of educational 

attainment (≤ 12 years: 84.2% vs. 63.2%, p<0.001), profession (intellectual professions: 93.8% vs. 

85.0%, p=0.018; technical professions: 89.4% vs. 81.4%, p=0.001; without qualified profession: 

78.6% vs. 65.2%, p<0.001), the employment status (employed: 90.1% vs. 75.5%, p<0.001; 

unemployed: 77.3% vs. 68.0%, p=0.003), the region of the country (region of Lisbon: 86.9% vs. 

63.3%, p<0.001; Northern Region: 87.4% vs. 73.8%, p=0.002; Central Region: 90.2% vs. 78.0%, 

p<0.001; Southern Region: 84.6% vs. 79.4%, p<0.001), income (≤€1000: 78.3% vs. 68.0%, 

p<0.001; >€1000: 91.9% vs. 79.9%, p<0.001), the agglomeration index (<1: 88.6% vs. 73.9%, 

p<0.001; ≥1: 78.8% vs. 68.1%, p=0.002), place of residence (rural: 87.1% vs. 75.0%, p=0.008; 

urban: 86.7% vs. 71.3%, p<0.001), the number of children (one child: 87.9% vs. 73.8%, p<0.001, 

two children: 87.4% vs. 74.6%, p<0.001), number of pregnancies (one gestation: 87.8% vs. 70.3%, 

p=0.016, two pregnancies: 88.4% vs. 72.0%, p<0.001, three or more pregnancies: 84.0% vs. 

74.8%, p=0.009), preconception consultation (did not go to preconception consultation (83.2% vs. 

68.6%, p<0.001) of pregnancy planning (planned pregnancy: 91.3% vs. 82.3%, p<0.001; 

unplanned pregnancy: 76.5% vs. 58.9%, p<0.001), the desire to become pregnant (desired 

pregnancy: 88.7% vs. 76.7%, p<0.001; unwanted pregnancy: 57.0% vs. 41.0%, p=0.022), the 

acceptance of pregnancy by the father of the child and family (accepts pregnancy: 87.6% vs. 
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72.9%, p<0.001), the perception of information quality (good: 89.8% vs. 76.7%, p<0.001; 

reasonable: 84.4% vs. 74.4%, p=0.001; poor: 87.4% vs. 71.1%, p<0.001), preparation for childbirth 

(made preparation: 92.6% vs. 81.9%, p<0.001; did not make preparation: 84.5% vs. 69.0%, 

p<0.001), maternal morbidity during pregnancy (having health problems: 89.3% vs. 76 2%, 

p<0.001; does not have health problems: 76.2% vs. 69.2%, p<0.001). 

Using multivariate analysis identified as determinants of proper surveillance of pregnancy, in 

Portuguese women, the marital status of being married (OR=1.396 CI 1.009-1.930), income above 

a thousand euros (OR=1.438 CI 1.000-2.072), the index agglomeration <1 (OR=1.481 CI 1.042-

2.105), preconception consulting (OR=1.904 CI 1.200-3.020), pregnancy was planned (OR=1.491 

CI 1.031-2.156), pregnancy was desired (OR=2.078 CI 1.228-3.519), have made preparation for 

childbirth (OR=1.567 CI 1.042-2.356). The status of unemployed (OR=0.642 CI 0.450 to 0.916) 

was determinant of inadequate surveillance of pregnancy. In immigrant women, we have found as 

determinants of proper surveillance of pregnancy, marital status of married (OR=2.092 CI 1.420-

3.080), educational attainment higher than 12th grade (OR=3.737 CI 2.355-5.930), going to a 

preconception consultation (OR=4.223 CI 1.624 to 10.979), a planned pregnancy (OR=1.585 CI 

1.050-2.393), pregnancy was desired (OR=2.054 CI 1.202-3.510), having performed childbirth 

preparation (OR=1.737 CI 1.056-2.857), living in Portugal for more than 5 years (OR=1.620 CI 

1.096-2.394). To have need of an interpreter (OR=0.357 CI 0.189-0.676) was determinant of 

inadequate surveillance of pregnancy. 

As regards the perception of the cultural care, immigrant women showed an overall perception of 

appropriate care less positively than the Portuguese women. However, differences between groups 

are significant only in dimensions personalized service, depersonalization in the provision of care, 

negative feelings and sensations for lack of explanation, fear of dying, and personalized support, 

with the first dimensions to favorable to the Portuguese women and the last to immigrant women. 

We found interaction effects between Portuguese and immigrants regarding employment status, 

religion, family planning, information quality, number of pregnancies, number of children, type of 

delivery, and analgesia. In immigrants, we found significant effects on the surveillance of 

pregnancy and perception of cultural care from the difficulty of not having an interpreter for the 

personalized service, meaning of time during labor, space, negative feelings caused by the use of 

appliances and utensils, the importance of space in the privacy and communication, positive 

feelings after explanation of the potential use of appliances and utensils and global perception of 

cultural care. 

Conclusion: Immigrant women have a lower pregnancy surveillance rate than the Portuguese 

women. Factors of socio-economic, obstetric, contextual pregnancy and cultural nature are 

important determinants of adequate surveillance of the pregnancy, both to immigrant and 

Portuguese women. The cultural perception of care is influenced by immigrant status. 

Therefore, it is important to rethink the practices of care, and the contexts in which they occur, in 

the sense that healthcare institutions striving to enhance policies favoring intercultural dialogue; 

nurses must identify strategies to improve surveillance of pregnancy prevalence in immigrant and 
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Portuguese women as well as the development of culturally appropriate practices in maternal 

health and midwifery. 

Keywords: determinants of pregnancy surveillance, cultural care, immigrant women, information 

quality 
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INTRODUÇÃO 

O legado português de tolerância e de aceitação da diferença tem origens remotas. 

Sendo dos primeiros países a abrir as portas da Europa ao mundo, é conhecido por ser 

acolhedor e pacífico, fruto da sua história de conviver com outros povos, raças, nações, 

credos e culturas. O Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural promove 

programas como “Mais Diversidade, Melhor Humanidade” que será o mote para percorrer 

o único caminho para a paz e o progresso, até porque uma identidade nacional que não 

comporte a diferença conduz, inevitavelmente, às tensões sociais (Farmhouse, 2010, p. 

1).  

Essa abertura de Portugal ao mundo levou ao desenvolvimento e publicação de um 

conjunto de leis favoráveis, quando comparadas com o resto da Europa, à integração dos 

imigrantes apresentando políticas inclusivas (Portugal. DR, 2007c, 2010), facilitadoras da 

legalização e aquisição de dupla cidadania e do reagrupamento familiar, da 

desburocratização dos processos (SEF, 2011, 2012), do acesso gratuito aos cuidados de 

saúde materna e obstetrícia (Portugal. DR, 2000), entre outras medidas de política 

(Portugal. DR, 2007c), enquanto país de acolhimento. Contudo, as leis nem sempre 

refletem as práticas. Apesar desse acesso livre previsto na lei e nos princípios 

fundadores de vários países do mundo e nomeadamente da Europa (União Europeia, 

2000), as grávidas e puérperas deparam-se com um conjunto diverso de obstáculos que 

se traduzem negativamente nos indicadores de integração e saúde da população 

imigrante em Portugal o que constitui um desafio para os enfermeiros enquanto 

prestadores de cuidados de saúde. 

A constatação desta realidade social aliada às preocupações pessoais decorrentes 

dos anos dedicados à promoção da saúde da mulher grávida, e as mudanças sociais 

ocorridas no contexto da saúde com o processo da imigração em Portugal, constituem o 

âmago do interesse por esta área de estudo. A própria OMS alerta para a necessidade 

de investigar as injustiças na saúde/barreiras no acesso dentro e fora dos países, 

particularmente, nos grupos mais vulneráveis, e muitas vezes invisíveis nas estatísticas, 

como o caso dos imigrantes (WHO, 2011) 

Esta problemática tem uma dimensão à escala global sendo que diferentes contextos 

sociais, políticos, económicos e culturais de diferentes países, continentes, e até 

mundiais provocam desenfreados fluxos migratórios o que colocam novos reptos aos 

países de destino (Agunias & Aghazarm, 2012). Apesar da tendência de abrandamento 

no que foi muito recentemente um aumento demográfico considerável, assiste-se a 
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mudanças sociais, económicas e culturais com ênfase no sector da saúde (OECD, 

2011a). Estes países, e também Portugal, veem-se confrontados, por um lado, com a 

necessidade de regular as suas políticas migratórias e as suas fronteiras, e por outro em 

promover a saúde da sua população mais concretamente das grávidas, recém-nascidos e 

puérperas (Derse, Mark, Hamlin, & Kusterbeck, 2012). E, apesar da legislação favorável 

que concede aos imigrantes o acesso ao Serviço Nacional de Saúde em igualdade de 

circunstâncias aos cidadãos portugueses (Portugal. DR, 2001), vários estudos revelam 

que as desigualdades são uma realidade, quer ao nível da saúde, quer a outros níveis 

como: o acesso ao primeiro emprego, tipo e condições de trabalho; baixos rendimentos; 

dificuldades sociais e dificuldades linguísticas; entre outros, o que projeta este como um 

grupo vulnerável do ponto de vista de saúde pública (Dias & Gonçalves, 2007). Situação 

duplamente agravada no que se refere ao género feminino (Miranda, 2009). A 

nacionalidade(Gagnon, Zimbeck, & Zeitlin, 2010), o tempo de permanência no país de 

acolhimento (Gagnon et al., 2010; Scott, 2009), o estado documental, bem como as 

políticas do país de acolhimento, neste caso de Portugal, são também fatores 

importantes para a integração dos imigrantes (Scott, 2009) e para a procura de cuidados 

de saúde. 

A presença de um grande número de mulheres imigrantes em idade fértil e a natural 

e crescente afluência às instituições de saúde, associada à cada vez maior 

heterogeneidade obriga a adaptações por parte das instituições (Ramos, 2009b) e exige 

outros conhecimentos e abordagens por parte dos profissionais, se efetivamente se quer 

dar uma resposta capaz e culturalmente apropriada como se constatou no estudo de 

Halvorsen (2012). A definição dessa conduta passa obviamente em primeiro lugar pelo 

conhecimento obtido. 

Sendo a gravidez e o parto, acontecimentos importantes na vida de qualquer 

mulher/casal e, considerando que, à vigilância de gravidez e cuidados no parto se 

associa melhor saúde materna e fetal, o seu acesso tardio ou o incumprimento do 

calendário de consultas e a não realização de todos os exames complementares 

previstos pode ser explicado por falta de informação, diferenças culturais, barreiras 

linguísticas e fatores psicossociais, entre outros (Amuedo-Dorantes & Mundra, 2003; 

Forna, Jamieson, Sanders, & Lindsay, 2003; Ibáñez, Vílchez, JBlasco, & Sierra, 2006; 

Johnson et al., 2007; Ross, Brar, Clark, John, & Drummond, 2007)  
Impõe-se, por conseguinte, o estudo da influência da condição de imigração no 

cumprimento eficaz e generalizado do esquema de vigilância pré-natal com vista à 

promoção do bem-estar materno e fetal através do desenvolvimento futuro de medidas 

de apoio em contextos de saúde, com carácter preventivo e interventivo. A eficácia dos 

cuidados pré-natais está dependente da precocidade do início das consultas, do número 
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de consultas, da acessibilidade aos cuidados, da qualidade dos cuidados, da gestão 

cuidada de cada gestação, e da sua periodicidade (Cardoso, 1996; Coimbra et al., 2003; 

Sikorski, Wilson, Clement, Das, & Smeeton, 1996). Tendo por base o preconizado pela 

Direção Geral de Saúde (Portugal. DGS, 1993) considera-se que existe uma adequada 

vigilância de gravidez, quando o início ocorre no primeiro trimestre de gestação e se 

verificam seis ou mais consultas nesse período.  

São vários os estudos que discutem a problemática da imigração e saúde a nível 

mundial mas também nacional (Eurostat, 2012; ICN, 2011b; IOM, 2012; Kondro, 2012; 

Lechner, 2007, 2009; Malheiros, Nunes, & Possidónio, 2009; McKay, Macintyre, & 

Ellaway, 2003b; Moro, 2009; Observatório da Imigração, 2012; Beatriz  Padilla, Portugal, 

Ingleby, Freitas, & Lebas, 2009; Portugal. DR, 2010; Rechel et al., 2011; SEF, 2012; 

WHO, 2012). Os problemas de integração por parte dos imigrantes, a acessibilidade aos 

cuidados de saúde e outras barreiras com que se deparam autóctones e imigrantes são 

também intensamente estudados (Dias, Severo, & Barros, 2008; Farmhouse, 2006, 2012; 

ML Fonseca & Silva, 2010; Gagnon et al., 2010; González-Enriquez, 2012; Hart, 1971; 

Kondro, 2012; Magalhaes, Carrasco, & Gastaldo, 2010; L.  Merry, Gagnon, Kalim, & 

Bouris, 2011; OMS, 2005; Scott, 2009), bem como os que reportam situações de boas 

práticas de integração e acesso à saúde (Fernandes, Pereira, & Oliveira, 2007; ML 

Fonseca, Silva, Esteves, & McGarrigle, 2009; Giménez-Romero, 2010; Huddleston et al., 

2011).  

Alguns estudos realçam a importância da adequada vigilância de gravidez e dos 

cuidados pré-natais para a saúde da mãe e do filho, apontando fatores socioeconómicos 

como determinantes da ausência dessa vigilância (ACOG, 2012; L. Almeida & Caldas, 

2012; Barros, Rodrigues, & Leite, 1995; Bromley, Nunes, & Phipps, 2012; M. Machado et 

al., 2006; Nagahama & Santiago, 2006; Nwaru, Wu, & Hemminki, 2012; Sunil, Spears, 

Hook, Castillo, & Torres, 2010), outros referem-nos também, mas em contexto de 

imigração (Cacciani et al., 2011; Machado et al., 2009; Taffel, 1978) e outros, em que a 

imigração é um fator de inadequada vigilância (Ny, Dykes, Molin, & Dejin-Karlsson, 2007; 

Rumbold et al., 2011). Há os que referem que mais do que o acesso nacional é o acesso 

universal que deve ser promovido, por quatro áreas fundamentais, nomeadamente, i) 

elaboração de políticas adequadas à integração dos imigrantes (Mosca, Rijks, & Schultz, 

2013; Thomsen et al., 2011; WHO, 2010a); ii) monitorização da saúde dos imigrantes; iii) 

criação de serviços em saúde migrante-sensíveis, cultural e linguisticamente adequados; 

e iv) cooperação transfronteiriça e intersectorial entre países (Mosca et al., 2013; WHO, 

2010a). No horizonte estão os oito objetivos de desenvolvimento do milénio até 2015, em 

que o 5º é melhorar a saúde materna nomeadamente no acesso universal à saúde 
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reprodutiva, sendo que no futuro se pretende medir o progresso ao longo destas quatro 

áreas prioritárias da resolução da Assembleia Mundial da Saúde (Mosca et al., 2013).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) entende que divulgar as disparidades 

existentes entre imigrantes e as desigualdades de saúde são aspetos importantes pois 

que essa distinção é fundamental para se colocarem as primeiras considerações acerca 

da melhor forma de resolver ou amenizar o problema (WHO, 2010a, p. 37). Neste 

contexto emergem as seguintes questões - Qual a prevalência de vigilância de 
gravidez em imigrantes e portuguesas? Quais os determinantes de vigilância de 
gravidez em imigrantes e portuguesas?  

Como referem SS  Bloom, Lippeveld, e Wypij (1999) o parto e o nascimento são 

acontecimentos intensos na vida das mulheres e das suas famílias, devendo ser 

compreendidos no contexto sociocultural envolvente, isto é, tendo em conta as suas 

práticas rituais, crenças, valores e perceções relativas aos cuidados de saúde 

profissionais; na medida em que, não só determinam a procura de cuidados de saúde 

mas também o sentimento de segurança sentido na vivência de tais acontecimentos. O 

parto é um momento especial na vida da mulher e família. Cada mulher é detentora de 

um conjunto de crenças, valores e práticas que orientam a sua forma de ser e estar no 

mundo, e também nos rituais do parto, que evidenciam o seu património cultural. A forma 

como cada mulher perceciona os cuidados de que é alvo durante o trabalho de parto é 

naturalmente diferente de mulher para mulher e tão singular quanto cada uma delas. A 

institucionalização, medicalização e instrumentalização do parto também denunciadas no 

nosso país impõem uma prática de cuidar que condicionam, em certa medida, a perceção 

deste ritual de passagem que é o nascimento por parte da mulher/casal (Espar, 2011).  

Os movimentos migratórios subjacentes ao processo de globalização dão origem à 

convivência de diferentes culturas. Por esta razão, e aquando da prestação de cuidados, 

os enfermeiros, são confrontados com diferentes exigências e solicitações, quando os 

elementos alvo da sua intervenção transportam em si uma carga cultural distinta daquela 

em que habitualmente sustentam o seu paradigma de intervenção. Os modelos de 

enfermagem transcultural promovem cuidados que vão ao encontro das necessidades de 

cada pessoa, congruentes com a sua cultura, e com a visão que cada um tem do mundo. 

Esta forma de estar passa pelo respeito da individualidade de cada mulher e da sua 

cultura, que vive o fenómeno da maternidade (Liamputtong & Naksook, 2003). 

Alguns estudos refletem esta preocupação com a cultura e os cuidados culturais 

valorizando, as individualidades, crenças, valores e práticas associados à gravidez 

(Martins, 2011), parto e nascimento, uns de âmbito nacional, e outros de âmbito 

internacional (E. Coutinho, 2000; E. Coutinho & Parreira, 2011; Liamputtong & Naksook, 

2003; Machado et al., 2007; Monteiro, 2007; Ny, Dykes, et al., 2007; Ny, Plantin, 
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Karlsson, & Dykes, 2007; Parreira, 1995, 2004, 2007, 2008; Parreira & Coutinho, 2011; 

Parreira, Paúl, & Gonçalves, 2010; Purnell & Paulanka, 2010). 

Desta problematização surge a necessidade de uma melhor clarificação no que 

respeita à maternidade em contexto migratório pelo que nos interrogámos: Qual a 
perceção das mães imigrantes e das mães portuguesas sobre os cuidados 
culturais, durante o trabalho de parto e parto?  

Tendo por base os modelos de cuidados culturais (Campinha-Bacote, 2002; Giger & 

Davidhizar, 1991, 2002; Giger, Davidhizar, & Fordham, 2006; Leininger, 1985, 1991, 

1997, 2007; Leininger & McFarland, 2006; Purnell, 2002, 2005; Purnell & Paulanka, 

2010), adotámos uma escala em cuidados culturais que enquadrasse o modelo de Giger 

e Davidhizar (1991, 2002), e que traduzisse a perceção de cuidados culturais no parto 

assente nos seis fenómenos culturais propostos pelas autoras, nomeadamente, a 

comunicação, o espaço, o tempo, a organização social, o controle ambiental e as 

variações biológicas. Trata-se da Escala de Perceção de Cuidados Culturais (Parreira, V., 

2008) constituída por 13 dimensões. 

Deste enquadramento, e perante as interrogações formuladas, procurámos uma 

resposta, conscientes dos limites impostos por um estudo desta natureza e dos objetivos 

delineados: (i) quantificar a prevalência de vigilância adequada de gravidez em imigrantes 

e portuguesas, (ii) identificar os fatores determinantes de vigilância adequada de gravidez 

em imigrantes e portuguesas, e (iii) analisar a perceção das mães imigrantes e 

portuguesas sobre os cuidados culturais durante o trabalho de parto e parto. 

Para tal, desenvolvemos um estudo quantitativo, transversal, parcialmente analisado 

como caso controlo, com uma amostra não probabilística por conveniência e que incide 

em grupos específicos, neste caso, imigrantes e portuguesas. A recolha de dados 

decorreu em 32 maternidades/hospitais portugueses com maternidade, distribuídos pelo 

todo dos 18 distritos de Portugal continental que aceitaram participar no estudo. 

Recorremos para o efeito a um questionário composto por quatro partes. A primeira 

permitiu obter dados sociodemográficos e habitacionais, e contextuais à imigração. A 

segunda possibilitou obter informação relativa à vigilância de gravidez. Por falta de um 

instrumento que avaliasse a qualidade da informação recebida durante as consultas de 

vigilância, elaborámos e validámos uma escala de diferencial semântico, que 

designamos por Escala de Avaliação da Qualidade de Informação (Coutinho, E., 2009). 

A terceira parte diz respeito às variáveis obstétricas e contextuais ao parto, e, por fim, a 

quarta e última parte do questionário, é composta pela Escala de Perceção em Cuidados 

Culturais (Parreira, V., 2008). 

Estruturalmente este trabalho está subdividido em duas partes, em que, na primeira 

se expõe o enquadramento teórico, e, a segunda a investigação empírica realizada. 
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O enquadramento teórico encontra-se estruturado em três capítulos. No primeiro, 

intitulado Imigração e Saúde, faz-se uma reflexão respeitante ao fenómeno da imigração 

no mundo e em Portugal, às causas que levam à imigração e vulnerabilidades 

associadas a este contexto e o modo como se espelham na saúde e na procura de 

cuidados de saúde. Também se evidenciam as principais barreiras, quer por 

constrangimento legal, quer por atitudes de falta de tolerância cultural e cidadania, que as 

diferentes sociedades de origem e de destino impõem a quase um décimo da população 

mundial que atualmente se desloca de um para outro país. No segundo capítulo, 

designado por vigilância de gravidez, procura-se problematizar a sua adequada 

vigilância, na medida, em que esta constitui um fator essencial de saúde das populações, 

tanto no contexto português como em diferentes países do mundo. Exploram-se estudos 

relativos ao início e número de consultas de vigilância de gravidez, dado que da 

conjugação de ambos depende a adequada vigilância. Por último, no terceiro capítulo, 

designado por cuidados culturais de enfermagem durante o trabalho de parto, discute-se 

à luz das diferentes conceções de cuidados de enfermagem (Basto, 2007; Basto & 

Portilheiro, 2003) a opção pelos modelos de cuidados culturais e do seu contributo, 

especificamente do modelo de Giger e Davidhizar (1991, 2002), na compreensão das 

perceções em cuidados culturais durante o trabalho de parto por mães imigrantes e 

portuguesas.  

Na segunda parte do nosso trabalho, tomamos as opções metodológicas, 

apresentamos as questões de investigação empírica e procedemos à identificação das 

variáveis. Descrevemos os instrumentos de medida e a metodologia seguida para a sua 

validação. Caraterizamos a amostra, apresentamos e analisamos os resultados, fazendo 

a discussão a eles associados. Finalizamos este trabalho com uma conclusão onde é 

dado realce aos resultados que consideramos mais relevantes, procurando identificar as 

suas implicações e apontando algumas sugestões que entendemos pertinentes. 
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1 - IMIGRAÇÃO E SAÚDE 

Imigrante em Portugal é o estrangeiro, que não possuindo nacionalidade portuguesa, 

por diferentes motivos, se desloca do seu território de origem, e que aqui reside (ML 

Fonseca et al., 2009; Sousa, 2006). Já em 2005 o relatório da Comissão Mundial sobre 

as imigrações salientava que decorrente do processo de globalização houve uma 

aproximação entre os povos de todo o mundo, sendo que, em sete países, a 

percentagem de imigrantes já era superior à da população de origem (60/40). Também 

na maioria dos países da Europa, os imigrantes já constituíam cerca de um décimo da 

sua população, havendo contudo alguns como o caso do Luxemburgo que, já na altura, 

ultrapassavam significativamente este valor apresentando 40% de imigrantes (WHO, 

2003). Em Portugal, na última década (2001-2011), a população estrangeira cresceu 

cerca de 70%. Em 2010, a população imigrante totalizava 457306 pessoas, 

correspondendo a 4,3% da população total, sendo os mais representados, o Brasil 

(116583), seguido da Ucrânia (52423), de Cabo Verde (49434), da Roménia (32457), de 

Angola (26772), da Guiné-Bissau (23672), da Moldávia (20805), do Reino Unido (16375), 

da China (14451) e de São Tomé e Príncipe (11815) (Observatório da Imigração, 2012). 

No final de 2011, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) registava 436822 

pessoas, revelando um decréscimo de 1,9% face ao ano anterior, mantendo-se, contudo, 

as dez nacionalidades mais representadas sensivelmente iguais (SEF, 2012, p. 7). Já os 

censos de 2011, à data da sua realização, revelavam a mesma tendência de descida, 

apesar, de haver uma certa disparidade nos números apresentados, com um total de 

estrangeiros de 394496 correspondendo a 3,7% da população total, dos quais, 109787 

brasileiros, 38895 cabo-verdianos, 33790 ucranianos, 26954 angolanos, 24356 romenos, 

16360 guineenses, 15774 do Reino Unido, 14360 franceses, 11458 chineses, e 10486 

espanhóis, que constituíam as 10 nacionalidades mais representadas (INE, 2012). 

Portugal, tradicionalmente país de emigrantes, caraterística acentuada dos países 

menos desenvolvidos, com a revolução dos cravos inicia-se no rumo da imigração, com 

os povos vindos dos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) (ML  Fonseca, 2008; 

ML Fonseca et al., 2009). Esta característica, enquanto país de acolhimento, acentuou-se 

na década de 1980, com a adesão à Comunidade Europeia, com povos vindos sobretudo 

de países lusófonos. A partir da década de 1990, consolidou-se como país de imigrantes 

(Portugal. DR, 2001, 2007c), com povos oriundos de países de Leste e da ex-União 

Soviética, da Ásia, com destaque para a China, e de alguns países de África, atraídos 

pelo contexto social, económico e político favorável, tornando-se assim um país de 
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destino, multiétnico e multicultural (ML  Fonseca, 2008). É no início deste milénio que 

Portugal acentua “a sua faceta de país de migrações e de plataforma de encontro de 

povos e culturas, historicamente aberta à diversidade e à interculturalidade”(D’ Almeida & 

Silva, 2007, p. 49). 

Falar de imigração e saúde é antes de mais falar da cultura de quem vem e da 

cultura de quem recebe. A Comissão Europeia defende que os migrantes com a sua 

situação regularizada devem ser integrados na sociedade de acolhimento, sendo que, 

essa integração decorre de uma responsabilidade conjunta do migrante, considerando as 

suas especificidades de cidadão do mundo, mas também da sociedade que o acolhe 

(Comissão Europeia, 2011a, p. 1)  

É seguindo esta premissa, que a sociedade portuguesa, tem vindo a fazer um esforço 

crescente na sua edificação, enquanto país de acolhimento aos imigrantes. Já em 2007, 

aquando da publicação do 1º Plano para a Integração dos Imigrantes se observava que 

os imigrantes constituíam 9% da população ativa e 4,5% da população nacional 

(Portugal. DR, 2007; SEF, 2011), vindo colmatar as debilidades demográficas através do 

acréscimo populacional, e, a constituírem-se como um fator de sustentabilidade da 

segurança social e do enriquecimento cultural do país. Verifica-se uma dispersão dos 

imigrantes por todo o país com maior concentração nas regiões do litoral, com destaque 

para os distritos de Lisboa, Faro, Setúbal e Porto, locais que apresentam maior oferta de 

emprego (INE, 2008, 2011) 

Figura 1 – População estrangeira residente em Portugal em 31 de Dezembro de 

2011 (SEF, 2012). 

 

Fonte: http://sefstat.sef.pt/distritos.aspx. Acedido em 19-11-2012 



11 

Figura 2- População estrangeira residente em Portugal, por NUTS II, 2011 

 

Fonte: INE. (2012). Censos 2011. Resultados definitivos. Destaque: Análise dos principais resultados. 
População cresce 2% na última década graças ao saldo migratório. Pág. 12. Acedido em 21-12-2012, 2012, em 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=107624784&DESTAQ
UEStema=55466&DESTAQUESmodo=2 

A distribuição global de recursos, no panorama mundial, é extremamente desigual, o 

que se traduz num importante fator impulsionador da migração de pessoas (GCIM, 2005; 

UNDP, 2009). O crescimento demográfico e os reduzidos salários nos países de origem, 

contrastando com o envelhecimento populacional e elevados salários nos países de 

acolhimento, constituem os principais motivos para os movimentos migratórios (GCIM, 

2005; Nkuhlu & Singh, 2010). Outros fatores como, o desemprego, a seca, a fome, e a 

guerra no país de origem, e o emprego efetivo que se alia às vantagens da vida urbana 

sobre a vida rural, entre outros, nos países de acolhimento são também referidos como 

estando na génese das decisões migratórias (J Peixoto, 2004), os quais, condicionarão 

com certeza a procura de cuidados de saúde e a saúde dos imigrantes (SS  Bloom et al., 

1999). Desde 1970, até 2007, o número de migrantes internacionais quase triplicou e, as 

estimativas para 2050 previam, nessa altura, cerca de 230 milhões de migrantes em todo 

o mundo (OECD, 2007). No entanto, em 2010, o relatório mundial sobre migrações, dava 

conta de que, o número de migrantes, a nível global, havia crescido para 214 milhões de 

pessoas e estimando que, em 2050 atinja os 405 milhões (IOM, 2010). O volume de 

migração moderna, entre e dentro das fronteiras, é indicativo da relevância global para a 

saúde das pessoas prevendo-se que se desloquem atualmente cerca de mil milhões, isto 

é, um sétimo dos 7 mil milhões de pessoas do planeta, (Mosca et al., 2013, p. xix), já que 

existem cerca de 740 milhões de migrantes internos (UNDP, 2009, p. 1) A deslocação de 

pessoas de um lado para outro e concretamente a migração é o principal vetor da 

evolução demográfica na União Europeia (Comissão Europeia, 2011a, p. 1; GCIM, 2005). 
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Só na região europeia, existem cerca de 75 milhões, correspondendo a 8,4% da 

população total da Europa, e a 39% dos migrantes do mundo inteiro (WHO, 2010b). No 

entanto, publicações recentes dão conta de uma tendência de abrandamento do que foi, 

há bem pouco tempo, um aumento migratório considerável no contexto mundial (OECD, 

2011b) e português (SEF, 2011). Segundo dados do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, o aumento do número de imigrantes, no acesso à nacionalidade portuguesa, 

justifica apenas uma pequena parte do decréscimo do número de imigrantes registados 

em Portugal. Poderíamos dizer que com o atual cenário político e financeiro no contexto 

europeu, Portugal tornou-se um país menos atrativo em termos de oportunidades 

socioeconómicas, à semelhança de outros países mais pobres (SEF, 2011), já que são 

os países ricos que atraem mais imigrantes (GCIM, 2005). 

Este facto, merece consideração na medida em que, a população imigrante contribui 

para o crescimento demográfico de muitos países, e, nomeadamente de Portugal (GCIM, 

2005; OECD, 2011b). A sua relevância é maior face ao Relatório sobre a “Situação da 

População Mundial 2011”, que apresenta Portugal com a 2ª taxa de fecundidade mais 

baixa do mundo, com 1,3 filhos por casal (INE, 2011, 2012; UNFPA, 2011). Este 

decréscimo da taxa de fecundidade, não é recente, agravado ao longo dos anos, 

deixando de se assegurar, há quase três décadas a substituição de gerações (A. N. 

Almeida, André, & Lalanda, 2002; INE, 2008, 2008 b). Previsão que se mantém, se 

considerarmos que a Saúde Materna é a única área de cuidados de saúde em que o 

número de consultas diminuiu do ano de 2010 para 2011, apresentando nesse período, 

uma taxa negativa de -4% sendo de -3% ao nível das primeiras consultas (Portugal, 

2012, p. 41). Igualmente, as projeções do Eurostat, estimam que sem a população 

imigrante, Portugal irá reduzir substancialmente a sua população para 8 875 266 em 

2050 (Eurostat, 2012). Deste modo, não só o fenómeno migratório para Portugal se 

reveste de fundamental importância, para o incremento da população, a revitalização do 

mercado e da força de trabalho, como se justifica a implementação de outras medidas a 

nível económico, politico e social (Farmhouse, 2010; MJV Rosa, 2001; MJV  Rosa, 

Seabra, & Santos, 2003). 

As sociedades desenvolvidas, com taxas de natalidade baixa, têm usufruído da 

população imigrante para manter os níveis de produtividade e oferecer cuidados de 

saúde capazes de responder às necessidades de uma população em envelhecimento 

(GCIM, 2005), não obstante, muitos países, tenham legislação adequada e favorável para 

acolher os imigrantes, alguns, têm dificuldade em colocá-la em prática. 

Mas, se por um lado, a imigração é um fator positivo para o crescimento económico, 

do país, por outro, as sociedades que acolhem os imigrantes enfrentam uma debilidade 

interna da sua situação demográfica, refletindo-se num frágil sentido de identidade, em 
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modelos sociais e económicos desadequados e na incapacidade de fazer cumprir as leis 

(Portugal. DR, 2007c).  

Considerando o relatório referido (UNFPA, 2011), os países pobres tendem a ser os mais 

populosos e apresentar números migratórios mais elevados. O fluxo emigratório destes 

países deve-se, em grande parte, a motivos socioeconómicos, e naturalmente, à procura 

de trabalho e de melhores condições de vida (ML Fonseca, 2009; M. Fonseca, M. 

Ormond, J. Malheiros, M. Patrício, & F. Martins, 2005; ML Fonseca et al., 2009; Freire, 

Santos, Amorim, & Chagas, 2008; GCIM, 2005; M. C. Machado et al., 2006; Ruivo, 2006).  

Vários estudos caracterizam os imigrantes como um grupo social vulnerável (GCIM, 

2005; Huguet, Chamratrithirong, & Natali, 2012; A. L. Silva, 2004, 2008) do ponto de vista 

da saúde pública (Manuel Carballo, Divino, & Zeric, 1998; Jansà & Olalla, 2004), 

situando-os nos escalões socioeconómicos mais baixos (Huguet et al., 2012), registando 

deficientes condições de habitação e um acesso limitado aos cuidados de saúde (M. 

Fonseca et al., 2005; Huguet et al., 2012; M. C. Machado et al., 2006; Malheiros et al., 

2009; Rechel et al., 2011; Sampaio, 2009). Estes, e outros fatores, que se associam à 

imigração, são importantes determinantes da procura de cuidados de saúde, bem como, 

das condições de saúde das populações onde os imigrantes se inserem (UNFPA, 2011). 

A qualidade dos cuidados de saúde (Dixon, Foot, & Harrison, 2012) e, a saúde em geral, 

das populações autóctones e migrantes tem sido, cada vez mais, uma das preocupações 

dos países da União Europeia (União Europeia, 2000), e, nomeadamente, de Portugal 

(Portugal. DR, 2010), mas também de profissionais e investigadores (Ramos, 2009a) 

sendo necessário que os sistemas de saúde sejam cliente-centrado tendo em conta as 

experiências e preocupações das clientes e das suas famílias (Dixon et al., 2012). 

O aumento do número de imigrantes a viver em Portugal, registado na última década, 

e o mesclado cultural que lhe está associado têm levado a que o estado, em geral, e 

cada cidadão em, particular, assumam novas responsabilidades (Beatriz Padilla, 2009; 

Portugal. DR, 2010). Este contacto de culturas constitui um grande desafio, 

nomeadamente, no que concerne à promoção da saúde em geral e à prevenção de 

doenças específicas entre os diferentes povos (Manuel Carballo, Smith, & Pettersson, 

2008). No contexto da migração internacional, a especificidade do cuidado em saúde 

materna e obstetrícia merece destaque. A vulnerabilidade das mulheres aos abusos 

cometidos contra os direitos humanos (UNFPA, 2006) é uma preocupação acrescida na 

situação de gravidez. Dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio até 2015, 

apresentados pelas Nações Unidas, o 5º objetivo é melhorar a saúde materna, tanto 

diminuindo a mortalidade e morbilidade em âmbito mundial, como promovendo a saúde 

da mulher, nomeadamente, no acesso universal à saúde reprodutiva (UNITED NATIONS, 

2010). A nível mundial, vários organismos manifestam preocupação com a saúde da 
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mulher. Exige-se que esta atenção seja redobrada não só por se tratar da saúde da 

mulher grávida, já por si considerada como particularmente vulnerável a problemas de 

saúde (Machado et al., 2009; Reeske & Razum, 2011), mas também, se referir a um 

grupo igualmente vulnerável de mulheres imigrantes.  

Diferentes teorias explicativas das migrações aparecem na literatura (Leininger & 

McFarland, 2006; Matos, 1993; J Peixoto, 2004; Sousa, 2006). Estas teorias são objeto 

de estudo de várias áreas do saber, desde as ciências económicas, sociologia, a 

geografia, a demografia, a enfermagem, entre outros.  

Coexistem atualmente na sociedade portuguesa diferentes culturas mesclando o 

tecido humano com matizes culturais díspares e singulares emergindo a ideia de 

“diversidade de culturas” (Nunes, 2009, p. 47) . Poder-se-á falar de três modelos de 

integração dos imigrantes: o modelo de assimilação, o da exclusão diferencial e o modelo 

pluralista. No modelo de assimilação, os imigrantes são encorajados a “adotar as práticas 

sociais e culturais da comunidade de acolhimento”, deixando gradualmente as suas 

raízes; no modelo de exclusão diferencial os imigrantes cumprem essencialmente 

programas de trabalho desaconselhando-se a vinda das famílias o que dificulta o 

desenvolvimento de laços e trocas na comunidade de acolhimento, não favorecendo a 

fixação permanente nem tão pouco a consequente aquisição de cidadania; o modelo 

pluralista centra-se no respeito cultural pelo que prevê que os imigrantes possam manter 

as suas práticas culturais partilhando entre si, em comunidades próprias (Nunes, 2009, p. 

48). Segundo a autora, estes modelos podem subsistir em simultâneo. 

Reconhece-se a importância de cada um destes modelos na integração dos 

imigrantes e, em como, as teorias micro ou macrossociológicas poderão influenciar de 

diferentes formas a vida dos imigrantes. Contudo, não será esse o desenvolvimento 

deste estudo, o qual terá uma abordagem sobretudo nas implicações da imigração a nível 

dos cuidados de saúde em geral e dos cuidados pré-natais em particular, assim, como a 

perceção cultural dos cuidados no parto. Sendo um dado que, dos 191 milhões de 

migrantes no mundo, 94,5 milhões são mulheres (49,6%), conforme o relatório da UNFPA 

(2006), importa analisar brevemente o papel da mulher imigrante e as implicações para o 

seu estado de saúde. 

Apesar da reunificação familiar ser um direito sobejamente reconhecido como 

fundamental para a integração dos imigrantes (IOM, 2010, p. 62) e ser tradicionalmente 

um dos principais motivos que leva a mulher a migrar, com a evolução das sociedades, 

observa-se uma certa independência por parte da mulher pelo que cada vez mais se 

verifica um número crescente de mulheres que imigram sozinhas, e fazem-no à procura 

de melhores condições de vida, qualquer que seja o seu estado civil. Contudo, se por um 

lado, esta independência poderia ser vista como um fator de autonomia por parte das 
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mulheres, por outro, pode sujeitá-las ao aumento da sua vulnerabilidade para a violência, 

exploração, isolamento social e ilegalidade, na medida em que, se tem demonstrado em 

vários estudos que as mulheres imigrantes tendencialmente são pior remuneradas, têm 

condições precárias de trabalho e com frequência não estão protegidas pela segurança 

social (Farmhouse, 2006; GCIM, 2005; L. Santos, Goracci, & Yasmin, 2006; UNFPA, 

2006). O desconhecimento da língua do país de acolhimento e a ausência de redes de 

apoio familiar ou social (Farmhouse, 2006; GCIM, 2005), bem como a baixa formação 

profissional (J  Peixoto, 2008) e académica; a desestruturação familiar; a dificuldade na 

integração dos filhos e no acesso aos serviços de saúde, a habitação e a falta de 

emprego (Farmhouse, 2006); terem as profissões menos qualificadas e pior remuneradas 

(J  Peixoto, 2008) são também fatores de agravamento à sua já precária situação 

(Farmhouse, 2006). Por vezes, são os próprios países de origem, a condicionar a 

imigração feminina, na medida em que, pelas suas atitudes negativas, sobretudo, para 

com as mulheres divorciadas, viúvas, sem filhos e solteiras, precipitam a sua saída. Por 

outro lado, a procura de emprego e novas experiências no estrangeiro pode ser 

provocada por uma maior consciência dos seus direitos, que se verifica hoje em dia por 

parte das mulheres (GCIM, 2005) que aprenderam a exercer os seus direitos através da 

experiência profissional e independência económica, da educação e do acesso aos 

cuidados de saúde, nomeadamente à saúde sexual e reprodutiva (L. Santos et al., 2006). 

Todavia, apesar dessa evolução por parte das mulheres, essa consciência ainda não 

é plena nem generalizada e as oportunidades legais de imigração são-lhes 

desfavoráveis, comparativamente aos homens, como se pode constatar no Relatório 

sobre a Imigração Feminina: o papel e a posição das mulheres imigrantes na União 

Europeia do Parlamento Europeu, de 28 de Setembro de 2006 (Parlamento Europeu, 

2006, p. 6). Este relatório, dá conta, de alguns obstáculos que se colocam na 

generalidade a todas as mulheres imigrantes, nomeadamente, graves problemas de 

integração decorrentes de limitações no acesso ao mercado de trabalho; elevado índice 

de desemprego; trabalho temporário, de baixa remuneração e pouco qualificado; 

ausência de proteção social e económica em trabalhos não declarados, aos quais muitas 

vezes se têm que sujeitar; limitação de conhecimentos linguísticos; baixo nível de 

escolaridade; limitada participação na vida política, social, sindical e cultural do país de 

acolhimento; pobreza e exclusão social. Em alguns estudos, como no de Benítez-

Robredo et al. (2004), realizado em Espanha, em que a maioria das mulheres era latino-

americana, verifica-se que as mães imigrantes estão desfavorecidas. Os seus dados 

revelaram que maioritariamente detinham a profissão de domésticas; 64% não tinham a 

sua situação regulamentada; 55% haviam perdido o emprego devido à gravidez; 88% 

vivia em casa compartilhada com outras pessoas; 25% foram mães adolescentes e 50% 
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não desejou a gravidez. Desta forma, os determinantes sociais, como o rendimento, a 

educação e o emprego condicionam a saúde das pessoas, na medida em que aquelas 

que apresentam melhores condições socioeconómicas e mais elevado nível educacional 

apresentam maior conhecimento e capacidade no acesso à saúde (WHO, 2008) 

Como se pode verificar para além da condição feminina, são múltiplos os fatores, que 

concorrem para a saúde dos imigrantes no nosso país. As próprias características da 

habitação e do meio onde residem as mulheres imigrantes influenciam não só a sua 

saúde mas também a qualidade de vida e muitos outros domínios da esfera social (ML 

Fonseca, 2009). 

Apesar da importância desta área, existe em Portugal uma lacuna considerável de 

estudos que analisem o fenómeno da imigração (ML Fonseca & Malheiros, 2005) e, 

sobretudo, quando associado à maternidade, mais concretamente à saúde da grávida, 

recém-nascido e puérpera.  

A vulnerabilidade que se associa à condição de imigrante encontra-se agravada nas 

situações de imigração ilegal, sendo esta um importante agente de exclusão social. Só na 

Europa, estima-se que haja 6 a 8 milhões de imigrantes em situação irregular, não 

autorizados e não documentados (M. Machado et al., 2006). 

Portugal traçou um caminho de criação de organismos e legislação que desse 

resposta à necessidade de favorecer a integração dos imigrantes. A criação do Alto 

Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I. P. através do Decreto-Lei nº 

167/2007, Instituto Público, concentra as atribuições dispersas por vários organismos e, 

visa colaborar na conceção, execução e avaliação das políticas públicas, transversais e 

sectoriais, relevantes para a integração dos imigrantes e das minorias étnicas, bem 

como, objetivar a maior eficácia na promoção entre as diversas culturas, etnias e religiões 

(Portugal. DR, 2007b). Também foi aprovado o Regime Jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional através da Lei N° 

23/2007 de 4 de Julho de 2007, pela Assembleia da República (2007). Esta nova Lei para 

os Estrangeiros, procura desburocratizar através da uniformização dos títulos concedidos 

aos estrangeiros a viver e trabalhar em Portugal; estimular a imigração legal através da 

adoção de procedimentos mais flexíveis para a admissão de trabalhadores; procura 

apresentar novas regras para o reagrupamento familiar; reforçar as medidas de combate 

à imigração ilegal, através da aplicação de sanções mais pesadas e da criminalização de 

algumas situações que conduziam à ilegalidade dos imigrantes e/ou à sua discriminação 

(Portugal. DR, 2007a), já que se estima que entre 10 a 15% dos atuais 214 milhões de 

imigrantes estejam em situação irregular (IOM, 2010, p. 29). Também a lei 37/2006, de 9 

de Agosto, regula o exercício do direito de livre circulação e residência dos cidadãos da 

União Europeia e dos membros das suas famílias em território nacional ao transpor para 
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a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2004/38/CE do Parlamento e do Conselho, de 29 

de Abril. Por sua vez, o segundo plano para a integração dos imigrantes publicado na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2007 de 3 de Maio, veio constituir-se “um 

salto qualitativo e eficaz nas políticas de acolhimento e integração dos imigrantes”, bem 

como “dinamizar, com as diferentes estruturas, quer do Estado quer da sociedade civil, 

um trabalho conjunto para um Portugal mais solidário e inclusivo” (Portugal. DR, 2007c, 

p. 2964). De realçar que, este plano, de integração, apresenta um conjunto de 122 

medidas a implementar aos mais diferentes níveis: acolhimento (4 medidas); trabalho, 

emprego e formação profissional (9 medidas); habitação (8 medidas); saúde (9 medidas); 

educação (16 medidas); solidariedade e segurança social (4 medidas); cultura e língua (9 

medidas); justiça (11 medidas); sociedade da informação (2 medidas); desporto (5 

medidas); aos descendentes dos imigrantes (7 medidas); direito a viver em família (1 

medida); racismo e discriminação (6 medidas); liberdade religiosa (2 medidas); 

associativismo imigrante (7 medidas); media /meios de comunicação (2 medidas); 

relações com países de origem (6 medidas); acesso à cidadania e direitos políticos (5 

medidas); questões de género (5 medidas); tráfico de seres humanos (4 medidas). 

Realçam-se nas medidas planeadas para a saúde: Promover a realização de ações de 

formação, educação e de comunicação para combater a falta de informação dos 

imigrantes relativamente aos serviços de saúde, incentivando-os a utilizar o Sistema 

Nacional de Saúde; Promover o acesso dos imigrantes aos serviços de saúde; Acesso à 

saúde de cidadãos estrangeiros em situação irregular; Implementar a integração dos 

hospitais portugueses na Rede Europeia «Hospitais Amigos dos Migrantes»; Plano de 

Formação para a interculturalidade dos profissionais do Sistema Nacional de Saúde; 

Programa de integração profissional de imigrantes com licenciatura em medicina; 

Desenvolver um Programa de Mediação Sociocultural na rede de hospitais e de centros 

de saúde em territórios com elevada presença de imigrantes; Desenvolver parcerias entre 

Organizações não-governamentais, o Sistema Nacional de Saúde e outras entidades 

para a promoção do acesso dos imigrantes e minorias étnicas à saúde; Divulgar nos 

Consulados em Portugal que representam os países de origem dos imigrantes, e nos 

Consulados portugueses espalhados pelo mundo, as condições de acesso à saúde em 

Portugal. 

Como salientam M. Machado et al. (2006), ainda há muito trabalho para desenvolver 

no processo de ajustamento do imigrante e da sociedade de acolhimento, o qual, 

pretende favorecer a acomodação contínua sem assimilação, de modo, a que os 

imigrantes possam manter as suas referências culturais originais, sem marginalizações 

ou guetizações. 
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A Comissão Europeia, nas Estratégias definidas para um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo delineava, entre outras, a de “identificar vias que permitam 

assegurar um melhor acesso aos sistemas de saúde”(Comissão Europeia, 2010, p. 23). 

Para ultrapassar barreiras no acesso aos cuidados de saúde é importante compreender 

que, a equidade em saúde, reflete a justiça social das sociedades no que se entende ser 

um fator básico para o direito à saúde (ICN, 2011b).  

1.1 - BARREIRAS NO ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE 

As restrições do país de acolhimento podem elevar os custos e os riscos da migração 

e concretamente ao nível da saúde (UNDP, 2009) pelo que as barreiras no acesso aos 

cuidados de saúde refletem não só as vulnerabilidades associadas à imigração como 

também o nível de desenvolvimento e tolerância cultural dos diferentes povos que se 

apresentem como países de acolhimento, uns aumentando a tolerância (Derse et al., 

2012), outros restringindo-a (Kondro, 2012). 

Em Portugal, o Despacho n.º 25360/2001 de 12 de Dezembro, legalmente, procura 

facultar o acesso dos imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde em igualdade de 

circunstâncias com os cidadãos portugueses (Portugal. DR, 2001), do mesmo modo que 

o 2º Plano para a integração dos imigrantes (Portugal. DR, 2010) e a própria Constituição 

da República Portuguesa na alínea a) do número 3 do artigo 64º assegura que o Estado 

português tem como incumbência prioritária “Garantir o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, 

curativa e de reabilitação” (Portugal. DR, 2005). Se pensarmos também no próprio 

Tratado de Lisboa damos conta, no seu artigo 2º, de que a União Europeia se funda nos 

“valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, 

do Estado de direito e do respeito pelos direitos do Homem, incluindo os direitos das 

pessoas pertencentes a minorias”, sendo que as sociedades que o integram são 

caracterizadas pelo “pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a 

solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres” (Portugal. Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, 2008, p. 13). Quando refletimos bem no significado individual de cada 

termo utilizado e na mensagem que o seu todo transmite, e que cada cidadão tem o 

dever legal de defender e vivenciar, teremos dificuldade em justificar muitos dos 

inexplicáveis contextos de cuidados de saúde vividos pelos imigrantes.  

Mesmo quando as condições são favoráveis à imigração, em que o acesso aos 

cuidados de saúde é universal, como é o exemplo do caso português, nem sempre os 

imigrantes beneficiam adequadamente da utilização dos serviços de saúde disponíveis. 

Talvez porque pela própria condição de imigrante se vejam confrontados com barreiras 
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individuais, socioculturais, económicas, administrativas e políticas (Ramos, 2009b; 

Scheppers, Dongen, Dekker, & Geertzen, 2006). Para além disso, o número de 

profissionais de saúde, essencialmente médicos e enfermeiros, e os cuidados de saúde 

disponíveis ao cidadão comum também diferem consoante os países, como revelam as 

estatísticas de saúde da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OECD, 2012) pelo que o acesso à saúde por parte dos imigrantes como também dos 

autóctones está condicionado a essa oferta disponível em cada país. 

Efetivamente, as mulheres imigrantes deparam-se, de forma geral, com graves 

problemas de integração decorrentes de limitações no acesso ao mercado de trabalho, 

do elevado índice de desemprego, do trabalho temporário, da baixa remuneração, da 

ausência de proteção social e económica em trabalhos não declarados, da limitação de 

conhecimentos linguísticos, do baixo nível de escolaridade e da pobreza, da exclusão 

social bem como no acesso à saúde (Ramos, 2009b). O estudo de Dias, Severo e Barros 

(2008) veio revelar que aproximadamente 20% dos imigrantes (homens e mulheres), 

nunca tinha usado o Serviço Nacional de Saúde e dos que o usaram, 35,6% fê-lo no 

Centro de Saúde, 12,0% no hospital e 54,4% em ambos. Verificaram que entre as 

mulheres imigrantes, a utilização dos serviços de saúde foi associada significativamente 

com o tempo de permanência em Portugal e com o país de origem.  

Face ao exposto, é entendível que o impacto da migração na saúde não é sempre 

sentido da mesma forma, variando consoante a pessoa que imigra, considerando os seus 

estilos de vida, saúde e contexto sociocultural, momento em que o faz, de onde o faz 

(condições globais do país de origem), para onde o faz (das políticas de integração 

adotadas pelo país de destino), das condições de acolhimento, do contacto mantido com 

o país de origem, do tipo de migração (documentada ou indocumentada, voluntária ou 

forçada), entre outros (McKay, Macintyre, & Ellaway, 2003a). Assim, mais do que 

qualquer outro aspeto, o estado de saúde do imigrante depende, de quem está a imigrar, 

quando imigra, de onde é originário, qual o seu destino e quais os parâmetros de saúde 

em avaliação (Manuel  Carballo, 2007; IOM, 2004), bem como da sua condição de 

documentação (WHO, 2003), dos recursos económicos (Aldina Gonçalves, Dias, Luck, 

Fernandes, & Cabral, 2003), das condições da habitação (Manuel Carballo et al., 1998; 

Aldina  Gonçalves et al., 2003), do acesso ao emprego (Manuel Carballo et al., 1998), do 

acesso aos cuidados de saúde (Manuel Carballo et al., 1998; Aldina Gonçalves et al., 

2003; WHO, 2003), da comunicação com os profissionais de saúde (Aldina Gonçalves et 

al., 2003), e da falta de informação (Aldina Gonçalves et al., 2003), por parte dos 

imigrantes. Devaux, e Looper (2012) consideram que as condições económicas, apesar 

de não justificarem tudo, são altamente responsáveis pelas desigualdades na utilização 

dos serviços de saúde. Mais ainda, as condições económicas estão estritamente ligadas 
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à fonte de rendimentos habitualmente associada ao trabalho que cada um desenvolve. 

Segundo J Peixoto (2008, pp. 29, 30), a população imigrante está concentrada nas 

profissões menos qualificadas da indústria e dos serviços, concretamente, pessoal dos 

serviços e vendedores (19%), operários, artífices e trabalhadores similares (24,6%) 

trabalhadores não qualificados de todos os sectores (31%), agricultores e trabalhadores 

qualificados da agricultura e pesca (2,7%). 

O 25º Congresso Quadrienal do Conselho Internacional de Enfermagem, “Equidade e 

Acesso aos cuidados de Saúde” realizado de18 a 23 de Maio de 2013, em Melbourne, na 

Austrália, reflete bem a atualidade e premência desta problemática nas preocupações 

dos enfermeiros, no panorama mundial (International Council of Nurses, 2012). 

Igualmente, o Programa da União Europeia (UE) no Domínio da Saúde para o Período 

2014-2020 dá visibilidade a estas preocupações, na medida em que um dos seus quatro 

objetivos tem em vista melhorar o acesso, para além das fronteiras nacionais, a cuidados 

de saúde de melhor qualidade e mais seguros para os cidadãos da UE (Comissão 

Europeia, 2011b). 

Face ao exposto, afigura-se-nos que a condição de imigrante, por tudo o que lhe é 

inerente condicionará o acesso e a utilização dos serviços de saúde, também em matéria 

de cuidados pré-natais, com implicações na saúde da mulher e da criança. Nesta 

perspetiva, as mulheres grávidas imigrantes assumem-se como um grupo de risco pela 

sua fragilidade ao nível social e da saúde. Em Portugal, são escassos os dados 

epidemiológicos relativos à caracterização da acessibilidade das mulheres grávidas 

imigrantes, em particular, aos cuidados de saúde. De notar, que a maior diversidade 

populacional resultante dos fluxos migratórios, que se associam a complexos 

determinantes de saúde, nomeadamente, biológicos, sociais, económicos e culturais 

implica que se trate de populações heterogéneas que colocam novos desafios aos 

sistemas de saúde do país de acolhimento (Gardner, 2007) e que, simultaneamente, 

dificultam a determinação de padrões comuns ao nível de investigação o que em certa 

medida justifica esta escassez de dados nacionais e até internacionais, quer ao nível da 

acessibilidade e da qualidade dos cuidados, como da própria satisfação por parte das 

clientes (Maggi & Cattacin, 2003; McKay et al., 2003b; Pérez-Cuadrado et al., 2004; 

Sundquist, 2001) justificando investigação na área, nomeadamente, na identificação dos 

fatores determinantes da vigilância pré-natal em grávidas imigrantes. 
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2 - VIGILÂNCIA DE GRAVIDEZ 

O Medical Subject Headings (Medical Subject Headings, 2012d) reporta a gravidez 

apenas na sua vertente fisiológica, desde a fecundação passando pelo desenvolvimento 

embrionário e fetal no útero materno até ao nascimento, que em situações normais terá 

uma duração que variará entre as 37 e as 42 semanas para ser considerada de termo (D. 

Lowdermilk & S. Perry, 2008; Portugal. DGS, 1993). Na verdade, a gravidez é um 

fenómeno muito mais complexo, sendo considerado um dos períodos da vida humana de 

grande vulnerabilidade (L. Almeida & Caldas, 2012; Ventura & Gomes, 2009), decorrente 

de um conjunto de marcadas e profundas transformações, não só no corpo da mulher, 

como na sua vida pessoal, conjugal, familiar e social, com implicações biológicas e 

fisiológicas, psicológicas e emocionais, sociológicas, culturais e espirituais. Embora, na 

maioria das vezes possa decorrer sem intercorrência ao nível da saúde, uma 

percentagem significativa de casos, associada não só a distúrbios hormonais mas 

também a uma certa crise adaptativa, entre outros fatores, pode apresentar riscos 

acrescidos para a saúde que se prolongam para lá do parto (Pereira & Bachion, 2005; 

Ventura & Gomes, 2009) e, requerer cuidados de saúde diferenciados e multidisciplinares 

(Pereira & Bachion, 2005). A vigilância, considerada como a monitorização da frequência 

de ocorrência de condições específicas para avaliar a estabilidade ou a alteração dos 

níveis de saúde (Medical Subject Headings, 2012), neste caso, materna e obstétrica, 

deve iniciar-se, preferencialmente, antes da conceção, através dos cuidados pré-

concecionais (Medical Subject Headings, 2012c; Williams, Zapata, D’Angelo, Harrison, & 

Morrow, 2012) ou pelo menos, antes, do fim do primeiro trimestre da gravidez (Amaral, 

Souza, & Cecatti, 2010; Coimbra et al., 2003; Villar, Carroli, Khan-Neelofur, Piaggio, & 

Gülmezoglu, 2007; Williams et al., 2012) e prolongar-se durante toda a gestação, com os 

cuidados pré-natais (Medical Subject Headings, 2012b), num mínimo de seis consultas 

(Amaral et al., 2010; Coimbra et al., 2003; Villar et al., 2007), e tendo continuidade no 

pós-parto (Amaral et al., 2010, p. 55).  

Esta preparação inicial levou a que os cuidados pré-concecionais se organizassem 

num programa estruturado e abrangente de cuidados de saúde, o qual, prevê a 

identificação e redução dos riscos reprodutivos da mulher que pretende engravidar, não 

só pela avaliação do risco, mas também, pela promoção da saúde e implementação de 

intervenções adequadas a cada situação (ACOG, 2005, 2012; Medical Subject Headings, 

2012 c). Entre outras algumas dessas intervenções prendem-se com a toma precoce de 

alguns micronutrientes. Estudos revelam que a toma precoce do ácido fólico, pelo menos 
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um mês antes da gravidez, mas preferencialmente dois meses antes da suspensão do 

método contracetivo, e até às 12 semanas de gestação, que se reflete na prevenção de 

defeitos do tubo neural (Hage, Jallou, Sabbah, & Adib, 2012), como a espinha bífida e a 

anencefalia. Também o controle glicémico das mulheres diabéticas, antes de 

engravidarem, pode diminuir a morbilidade materna e fetal, a incidência de aborto 

espontâneo, macrossomia fetal, malformações fetais, e morte fetal intrauterina (ACOG, 

2005). Muito recentemente, alguns estudos questionam a toma diária de ferro (Hanieh et 

al., 2013). Apesar dos autores aconselharem investigação complementar que valide os 

seus achados, questionam a necessidade da suplementação diária de ferro, a todas as 

grávidas, alertando para resultados mais favoráveis, no desenvolvimento cognitivo da 

criança, quando a toma ocorre apenas duas vezes por semana (Hanieh et al., 2013). 

Num outro estudo, (Bath, Steer, Golding, Emmett, & Rayman, 2013), também a toma de 

iodo se revela muito importante para o desenvolvimento do cérebro fetal, ao associar a 

sua deficiência no início da gravidez, a um menor desenvolvimento cognitivo na infância, 

pelo que os autores aconselham a que a deficiência deste micronutriente, em mulheres 

grávidas, deva ser encarada e tratada como um importante problema de saúde pública.  

Este programa de cuidados pré-concecionais, prevê a inclusão do parceiro ao nível da 

educação para a saúde, como na preparação para o papel parental, no aconselhamento 

genético e testes respetivos, no planeamento financeiro e familiar, entre outros (Medical 

Subject Headings, 2012 c). Os cuidados pré-natais, que decorrem durante toda a 

gravidez, consistem na assistência à mulher grávida/ casal, com o objetivo de prevenir 

complicações e de diminuir a incidência de mortalidade materna, fetal (Calado, Silva, & 

Guerreiro, 1997; Medical Subject Headings, 2012 b) e neonatal (Ortiz & Oushiro, 2008), e 

de promover o parto seguro e o nascimento de crianças saudáveis (J. Almeida, 2006; SS  

Bloom et al., 1999).  

No panorama mundial, foram muitos os passos dados para a promoção da saúde das 

pessoas, que se revelaram determinantes para o avanço verificado ao nível da vigilância 

de gravidez. Em matéria de saúde e educação para a saúde, alguns documentos, como a 

declaração de Alma-Ata (OMS, 1978), a carta de Otawa (WHO, 1986), a declaração de 

Adelaide (OMS, 2010), a declaração de Sundsvall (OMS, 1991), a declaração de Jacarta 

(OMS, 1997) e a carta de Bangkok (World Health Organization, 2005) revelaram-se como 

marcos importantes, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, onde a vigilância 

pré-natal se insere, como ao nível da promoção da saúde, essencial durante a gravidez 

na procura de estilos de vida saudáveis. Estes documentos, pelos princípios e metas que 

enunciam, viriam a tornar-se referências mundiais, no seio de cada país, implicando os 

governos na adoção de políticas promotoras da saúde e na procura de práticas de 

excelência. A saúde das pessoas está estritamente ligada aos determinantes sociais em 



23 

cada país. A riqueza de cada um determina a esperança de vida do seu povo sendo 

muito diferente entre países ricos e pobres, havendo grandes assimetrias até dentro de 

cada país. E, são os mais pobres e, os que têm piores condições socioeconómicas que 

registam maior taxa de morbilidade e mortalidade (CDSS, 2010). Deste modo, os países 

mais pobres e com menos recursos são naturalmente os mais “doentes” e que menos 

condições têm de sair dessa situação. “Corrigir essas desigualdades, as diferenças 

enormes mas remediáveis na saúde, dentro e entre países é uma questão de justiça 

social (….) um imperativo ético, porque à injustiça social se associa em grande escala a 

morte de pessoas em todo o mundo (CDSS, 2010, p. 1). A própria declaração de Jacarta, 

anuncia a saúde, como um direito humano fundamental e essencial para o 

desenvolvimento social e económico (OMS, 1997), saúde que também se reflete na 

capacidade de produção quer dos autóctones quanto dos imigrantes. Ainda na senda das 

grandes linhas de orientação de politicas e formas de estar dos povos e dos governos, a 

declaração de Amesterdão (European project MFH 2004), ao procurar servir de 

plataforma europeia para melhorar os serviços hospitalares e de saúde dos migrantes e 

minorias étnicas, e a declaração de Bogotá (SIMN, 2010), pela vontade de incluir a 

migração no processo de construção da convivência pacífica com as comunidades locais, 

revelam que atualmente há cada vez mais uma compreensão mundial de se entender a 

saúde como o maior e mais precioso dos bens.  

Também em Portugal, se registou o efeito desse movimento e a valorização da 

saúde, mais concretamente, da saúde materna e infantil. De salientar, que são as 

transformações na sociedade portuguesa, consequentes da revolução de 1974 que 

criaram condições favoráveis ao aparecimento da Lei nº 56/79 de 15 de Setembro que 

cria o Serviço Nacional de Saúde, pelo qual, o Estado assegura gratuitamente o direito à 

proteção da saúde, nos termos da Constituição, e que na alínea a) do número 2 do artigo 

16, no âmbito dos cuidados de saúde primários prevê, entre outros, a promoção da saúde 

materno-infantil (Portugal. DR, 1979). A partir deste ponto, Portugal continua com as 

transformações legislativas favoráveis ao acesso dos portugueses aos cuidados de 

saúde e nomeadamente à saúde materna, como são exemplos a Lei n.º 4/84, de 5 de 

Abril, sobre a proteção da maternidade e paternidade (Portugal. DR, 1984), alterada 

posteriormente pelo Decreto-Lei Nº 70/2000 de 4 de Maio (Portugal. DR, 2000). Este 

último cria na sua senda, as condições legais, para melhorar a resposta a dar a cada 

mulher grávida ao atribuir a todas as mulheres, o direito a consultas e exames gratuitos 

durante a gravidez e nos 60 dias após o parto, sendo a vigilância pré-natal e o 

internamento durante a gravidez gratuitos e assumidos pelos Centros de Saúde e 

Hospitais, respetivamente. Definiu também que, as trabalhadoras grávidas teriam direito 

a dispensa de trabalho, sem perda de remuneração ou outras quaisquer regalias, para se 
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deslocarem a consultas pré-natais pelo tempo e número de vezes necessários e 

justificados de acordo com o calendário das consultas e a situação de cada mulher. Do 

mesmo modo, concedeu à mulher trabalhadora o direito a uma licença por maternidade 

de 120 dias consecutivos, 90 dos quais necessariamente a seguir ao parto, podendo os 

restantes ser gozados, total ou parcialmente, antes ou depois do parto (Portugal. DR, 

2000). Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 91/2009 de 9 de Abril, define e regulamenta a 

proteção na parentalidade no âmbito da maternidade, paternidade e adoção 

possibilitando o alargamento deste período para 150 dias com perda de 20% da 

remuneração, não havendo perda no caso de a licença ser partilhada com o pai, em que 

um dos progenitores goze de 30 dias consecutivos ou de 15 dias igualmente 

consecutivos em dois períodos, sendo que, nestas últimas condições, o período de 

licença poderá também ser alargado a 180 dias com perda de 17% da remuneração, 

alterações estas que vêm valorizar fortemente o papel do pai na tríade (Portugal. DR, 

2009).  

Em 2001, com a criação da rede de referenciação materno-infantil, Portugal evidencia 

que os cuidados de saúde materna estão disponíveis em dois níveis: os cuidados de 

saúde primários, correspondendo aos centros de saúde e unidades de saúde familiar; e 

os cuidados de saúde diferenciados, correspondendo aos hospitais de apoio perinatal ou 

hospitais de apoio perinatal diferenciado, articulados entre si, pela respetiva unidade 

coordenadora funcional, a qual, garante a continuidade dos cuidados de saúde materna e 

obstetrícia (Portugal. DGS, 2001). No mesmo documento se destaca o Despacho 1/91 de 

1 de Fevereiro pela importância atribuída ao Boletim de Saúde da Grávida (BSG), já 

previsto na Lei n.º 4/84, de 5 de Abril, enquanto documento de eleição e obrigatório para 

registar os cuidados de saúde realizados durante a gravidez, independentemente, do 

subsistema de saúde público ou privado, sendo a sua entrega da responsabilidade de 

quem realiza a primeira consulta e a ausência do seu preenchimento considerado uma 

falta grave. Este Boletim, desempenha um papel essencial na transmissão dos dados 

relativos à saúde da grávida e do feto, dado que, assegura a circulação da informação 

clínica relevante, e contribui para a articulação e interligação entre os cuidados de saúde 

primários e os cuidados diferenciados (Portugal. DGS, 2001), sendo inegavelmente um 

fator de qualidade.  

O Decreto-Lei n.º 28/2008 reconheceu os cuidados de saúde primários, como, o pilar 

central do sistema de saúde português, salientando serem os centros de saúde não só o 

primeiro acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde, como sendo-lhes 

reconhecidas importantes funções de promoção da saúde e prevenção da doença, 

prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos 

cuidados. Desta forma, reorganiza-se a rede nacional de cuidados de saúdes primários 
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ao criar os agrupamentos de centros de saúde (ACES), serviços públicos de saúde com 

autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, nomeadamente, as 

Unidades de saúde familiar (USF); as Unidades de cuidados de saúde personalizados 

(UCSP); as Unidades de cuidados na comunidade (UCC); as Unidades de saúde pública 

(USP); as Unidades de recursos assistenciais partilhados (URAP); e possibilitando a 

criação de outras unidades ou serviços, propostos pela respetiva Administração Regional 

de Saúde, e aprovados por despacho do Ministro da Saúde, e que se considerassem 

necessários, para promover o acesso aos cuidados de saúde (Portugal. DR, 2008, p. 

1182).  

É neste contexto legal que as unidades prestadoras de cuidados se organizam para 

de uma forma articulada entre os cuidados de saúde primários e diferenciados garantirem 

às mulheres grávidas e às suas famílias, serviços e programas específicos, de 

acompanhamento e vigilância pré-natal, numa relação que se pretende de confiança e 

continuidade, a qual determinará não só o sucesso da educação para a saúde, como da 

implementação das medidas adequadas a cada situação, as quais se traduzirão na 

melhoria dos indicadores em saúde (Martins, 2004). Estes refletem a qualidade da 

assistência desenvolvida, que se espelha pela extraordinária diminuição da mortalidade 

infantil em Portugal, 3,4 mortes por cada mil nascimentos, que de 1990 para 2011 reduziu 

70%, colocando Portugal em nono lugar dos países com taxa de mortalidade infantil mais 

baixa do mundo, sendo que tal se ficou a dever, em parte, à diminuição da taxa de 

mortalidade neonatal que em igual período caiu de sete para duas mortes por cada mil 

recém-nascidos (UNICEF, 2012). 

No entanto, decorrente dos diversos contextos migratórios, questionamo-nos, será 

que as mulheres imigrantes usufruem da qualidade do serviço Nacional de saúde 

português como eventualmente as mulheres portuguesas? Com a declaração de 

Amesterdão (European project MFH 2004), criou-se uma plataforma europeia para 

melhorar os serviços hospitalares e de saúde dos migrantes e minorias étnicas. Em certa 

medida é, uma salvaguarda à garantia de acesso aos cuidados diferenciados  

Uma gravidez desejada e planeada tem maior probabilidade de ser bem-sucedida (WHO, 

2005), pelo que nessas circunstâncias idealmente a preparação inicia-se antes da sua 

ocorrência, e se não antes, pelo menos aquando da consulta pré-concecional. Para além 

de uma vertente técnica subjacente à recolha de informação de caracter genético e risco 

obstétrico, esta consulta está direcionada sobretudo aos estilos de vida e 

comportamentos saudáveis. É aqui que, através de uma relação de proximidade, o casal 

obtém as informações necessárias para, de uma forma informada e consciente, tomar 

decisões relativas ao seu futuro reprodutivo. (J. Almeida, 2006; Martins, 2004) Os 

cuidados pré-natais foram, tradicionalmente, mais promovidos pelos países ocidentais e, 
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apesar de ainda não serem um fenómeno universal (D. Lowdermilk & S. Perry, 2008; 

Ximenes-Neto et al., 2008), já ocupam um espaço relevante na atenção à saúde da 

população portuguesa. Estes cuidados, estão essencialmente direcionados à promoção 

da saúde das mulheres grávidas e dos recém-nascidos e asseguram atividades 

individualizadas que garantem as condições necessárias para que a gravidez, o parto e o 

puerpério decorram sem intercorrências, permitem a deteção precoce de situações de 

risco, a avaliação do bem-estar materno e fetal, e a promoção da educação para a saúde 

(Barros et al., 1995; T. Coutinho, Teixeira, Dain, Sayd, & Coutinho, 2003; D. Lowdermilk & 

S. Perry, 2008). Em Portugal, o esquema de vigilância de gravidez está estabelecido pela 

Direção Geral de Saúde (DGS), no qual consta a periodicidade das consultas, o esquema 

mínimo aceitável e o recomendado, exames complementares de diagnóstico nas 

primeiras consultas e seguintes, educação para a saúde no período pré-natal e avaliação 

do risco pré-natal (Portugal. DGS, 1993). Este esquema, prevê uma consulta mensal até 

às 36 semanas de gravidez e uma consulta quinzenal, desde essa altura até ao parto, 

num total de 10 consultas. No entanto, caso se verifiquem alguns condicionalismos 

inerentes a cada Centro de Saúde, pode-se reduzir esse número para um mínimo de 6 

consultas (DGS, 1993). Por seu lado, a OMS emitiu um novo modelo de controlo pré-

natal direcionado às mulheres que não apresentem complicações relacionados com a 

gravidez, que não apresentem patologia médica associada e/ou fatores de risco 

relacionados com a saúde. O componente básico do novo modelo de controlo pré-natal, 

compreende um mínimo de quatro consultas, sendo a primeira realizada antes das 12 

semanas, a segunda às 26 semanas, a terceira às 32 semanas e a quarta às 38 

semanas. Com a diminuição do número de consultas e dos procedimentos clínicos 

necessários, assegura-se apenas aqueles cuidados que se mostraram eficazes para 

promover resultados maternos e neonatais benéficos e reduz-se o tempo e os recursos 

necessários (OMS, 2003). Pelo estudo multicêntrico realizado pela Organização Mundial 

de Saúde, e que, serviu de base à elaboração deste modelo, este revelou-se tão eficaz 

como o modelo standard em resultados maternos e perinatais para gravidezes sem risco 

associado, bem como a nível de custos e aceitabilidade pelas mulheres e pelos 

prestadores de cuidados de saúde (OMS, 2003, p. 3). Uma vez que este modelo não é 

posto em prática em Portugal e as grávidas não seguem o esquema de vigilância 

preconizado pelo modelo da OMS, adotaremos como referência o preconizado pela 

Direção Geral de Saúde em Portugal.  

O incumprimento do esquema de consultas pré-natal, decorrente da realização de 

menor número de consultas ou do seu início tardio, traz dificuldades acrescidas ao nível 

da vigilância de gravidez. Do início da vigilância depende a precocidade da avaliação 

inicial, e da sua continuidade depende a deteção de situações de risco, o que determina 
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que estas sejam duas condições interdependentes e que condicionam a qualidade dos 

cuidados pré-natais que assenta sobretudo na prevenção de complicações e na 

promoção e educação para a saúde (Barros et al., 1995; Cardoso, 1996; Carvalho & 

Araújo, 2007). Algumas unidades de cuidados baseiam a qualidade da assistência 

prestada em ambos ou num destes indicadores. 

Da avaliação inicial, faz parte a história pessoal e familiar, história das gestações 

anteriores e da gestação atual, a avaliação das condições psicossociais, a realização do 

exame físico e dos exames complementares de diagnóstico, bem como a avaliação dos 

potenciais riscos (Amaral et al., 2010; Portugal. DGS, 1993). 

Fazem parte dos exames complementares de diagnóstico, a realização do 

diagnóstico pré-natal previsto na Circular Normativa n.º5 de 06/Agosto/2007: Contrato-

Programa 2007, Diagnóstico Pré-natal em revisão pela Norma 023/2011 (Portugal. DGS, 

2011a, p. 1) determinando a realização de três ecografias durante a gravidez, uma em 

cada trimestre. A primeira deve ser realizada entre as 11 e as 13 semanas e seis dias, 

para avaliar a vitalidade fetal, datar corretamente a gravidez e diagnosticar malformações 

major; a segunda entre as 20 e as 22 semanas, e destina-se essencialmente a rastrear 

malformações fetais; a terceira entre as 30 e as 32 semanas, foca-se sobretudo na 

avaliação do desenvolvimento fetal e no diagnóstico de anomalias tardias (Portugal. 

DGS, 2011a, p. 4). Da vigilância de gravidez de baixo risco, isto é, quando pela avaliação 

clinica não é possível identificar nenhum fator acrescido de morbilidade materna, fetal 

e/ou neonatal também está previsto a realização de exames laboratoriais, 

nomeadamente, tipo de sangue e fator Rh, rastreio das hemoglobinopatias, diabetes 

gestacional, sífilis, rubéola, toxoplasmose, infeção pelo vírus da imunodeficiência 

humana, hepatite B, bacteriúria assintomática, Streptococcus β hemolítico do grupo B, e 

cancro do colo do útero (Portugal. DGS, 2011b, p. 2)  

Porque a avaliação clínica assume particular importância, a Direção Geral de Saúde 

(Portugal. DGS, 1993, p. 7) preconiza que se avalie em todas as consultas um conjunto 

de parâmetros, nomeadamente, o peso, a tensão arterial, a altura uterina relacionando-a 

com a idade gestacional, a auscultação cardíaca fetal, os movimentos fetais, a existência 

de edema, a presença de proteinúria, de glicosúria, de cetonúria, de bacteriúria, o bem-

estar psíquico da grávida, o tipo de alimentação, o exercício físico, e a avaliação do 

gráfico de registo dos movimentos fetais efetuado pela grávida a partir das 35 semanas. 

Ainda de acordo com a mesma norma, a educação para a saúde deve focalizar-se 

essencialmente na importância da vigilância periódica durante a gravidez, nos cuidados 

com a alimentação, na atenção ao consumo de determinadas substâncias 

nomeadamente álcool e tabaco, na suplementação alimentar através da toma diária de 

ferro e vitaminas, no ganho ponderal durante a gestação, nos estilos de vida saudável 
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como a realização de atividade física alternada com períodos de repouso, na vivência da 

sexualidade, no início e registo dos movimentos fetais, na rede venosa aparente e o 

eventual aparecimento de varizes, na preparação da família para o nascimento de um 

novo membro, na preparação para a amamentação, na preparação dos pais para a 

importância da consulta de revisão puerperal e das consultas de vigilância da saúde 

infantil, e no aconselhamento e incentivo para a realização de consultas de planeamento 

familiar. 

As diferenças encontradas a nível dos resultados de diferentes estudos acentuam a 

necessidade de avaliar a qualidade das consultas (A. Ribeiro, 2012), validando não só a 

identificação de fatores de risco, orientação, esclarecimento, e resolução de problemas, 

como certificando-se que é realizada a referenciação para os cuidados de saúde 

diferenciados (Cardoso, 1996; Portugal. DGS, 2001). 

Compreende-se que uma das prioridades do plano nacional de saúde do Ministério 

da Saúde para 2004-2010 fosse reforçar a promoção de comportamentos saudáveis, 

durante a gravidez, concretamente os que promovessem a diminuição de 

comportamentos de risco, como o consumo de álcool, o consumo de tabaco e a 

prevenção de infeções sexualmente transmissíveis (Portugal. DGS, 2004). 

O risco gravídico não se mantém constante ao longo da gravidez, pelo que deve ser 

avaliado em todas as consultas (Portugal. DGS, 1993, 2011b), com especial atenção na 

primeira consulta e na 36ª semana de gestação (Portugal. DGS, 1993), de modo, a 

detetar-se novos fatores de risco obstétrico e, consequentemente adequar o nível de 

vigilância pré-natal a cada grávida (Portugal. DGS, 2011b, p. 2). Existem várias grelhas 

para avaliar o risco obstétrico, sendo que, a Direção Geral de Saúde preconiza a 

utilização do índice de Goodwin modificado (Portugal. DGS, 1993). Nos casos em que se 

verifique risco obstétrico (médio ou alto) preconiza-se o encaminhamento para os 

cuidados de saúde especializados, realização de exames complementares e avaliações 

adicionais com eventual referenciação ao hospital de apoio perinatal (OMS, 2003; 

Portugal. DGS, 2001). A ausência ou inadequada vigilância pré‐natal e durante o parto, é 

um dos fatores de risco evitáveis associados à mortalidade materna, pelo que, a 

sensibilização da população em geral para a importância da vigilância durante a gravidez, 

a começar com a consulta pré concecional é uma das responsabilidades dos serviços e 

profissionais de saúde com a missão do planeamento da gravidez e do seguimento das 

mulheres grávidas (Ventura & Gomes, 2009, p. 21; WHO, 2005), importando assim 

reforçar os cuidados de saúde primários e diferenciados ao nível da saúde materno-

infantil, mas também, a sua articulação e acessibilidade (Ventura & Gomes, 2009). A 

vigilância pré-natal continua a ser a principal forma de identificar problemas durante a 

gravidez, e como tal, também se reflete na incidência da prematuridade, permitindo que 
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os profissionais de saúde tenham capacidade e forma de avaliar e gerir os riscos de 

trabalho de parto prematuro e outras ameaças à saúde da mãe e do filho (ACOG, 2012). 

Deste modo, à vigilância pré-natal adequada associam-se melhores resultados da 

gravidez, no que se refere à prevenção de situações responsáveis por uma proporção 

elevada de casos de doença e mortes infantis, como a restrição de crescimento 

intrauterino, a prematuridade e o baixo peso ao nascimento, mas, também a um menor 

risco de mortalidade materna e neonatal (Tavares & Barros, 1995; WHO, 2005).  

As políticas de saúde materna e infantil em Portugal estabelecem a gratuitidade dos 

cuidados pré-natais, no sentido de promoverem a adequação destes cuidados, quer em 

número como em qualidade, os quais, contribuem para a melhoria dos resultados da 

gravidez. Deste modo, seria expectável que se preparasse a gravidez antes do seu início 

e, que a cobertura dos cuidados pré-natais fosse total a nível nacional, o que não se 

verifica, na medida em que poucas mulheres realizam a consulta pré-concecional (Sperb, 

Graça, & Costeira, 2002) e a totalidade das mulheres não faz essa vigilância ou fá-la de 

forma inadequada (Calderon, Cecatti, & Vega, 2006; Cardoso, 1996)  

Vários estudos apresentam dados relativos à inadequada vigilância de gravidez, fruto 

do seu início tardio, seja ao número insuficiente de consultas, ou ainda pela associação 

de ambos (Alves, Mendonça, & Maciel-Barbosa, 2005; Barros et al., 1995; Carvalho & 

Araújo, 2007; Coimbra et al., 2003; Delvaux, Buekens, Godin, & Boutsen, 2001; Nwaru et 

al., 2012; Portugal. MS. DGS, 2002; Tavares & Barros, 1995).  

No panorama mundial, na década de 1990, a vigilância de gravidez era iniciada mais 

cedo na Europa, sendo esta situação melhor que nos Estados Unidos (Buekens et al., 

1993). Mas o estudo de Delvaux et al. (2001) realizado em 10 países da Europa (Áustria, 

Dinamarca, Espanha, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Portugal, Itália, Suécia), quase 

uma década depois, realça uma situação preocupante já que um número 

assustadoramente elevado de mulheres (74,1%) inicia tardiamente essa vigilância (após 

o primeiro trimestre). O mesmo estudo revela que dessas mulheres com início tardio, 11 

% realizaram menos de 3 consultas e 12,3% não realizaram qualquer consulta, sendo a 

menor percentagem de início tardio verificada na Alemanha (1,3%) e a maior em Portugal 

(21,7%). Relativamente ao número de consultas pré-natais, os autores apresentam a 

Áustria, Dinamarca e Espanha com os melhores resultados. 

No Brasil, o estudo de Carvalho e Araújo (2007) verificou que apenas 17,8% das 

mulheres tiveram vigilância adequada de gravidez e que a disponibilidade da assistência 

não responde às necessidades da população. São diversos os estudos que associam 

diferentes causas a cuidados pré-natais inadequados. Também estes autores associam a 

inadequada vigilância pré-natal a diferentes causas, sendo o défice de educação para a 

saúde realçado como uma dessas causas, já que somente 36,9% da amostra estudada 
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referiu ter usufruído de educação para a saúde, sendo que o tema mais debatido foi o 

aleitamento materno seguindo-se outros temas menos abordados como os cuidados com 

o corpo, orientações sobre o parto, a contraceção, e o direito à licença de maternidade 

/paternidade.  

No âmbito da educação para a saúde, Martins (2011b) considera-a prioritária durante 

a gravidez. No entanto, verificou, haver uma certa dissonância entre os discursos das 

enfermeiras, das mulheres, e da sua observação pelo que concluiu que as ações 

educativas se inserem em dois modelos distintos, em que um está voltado para a 

prevenção das doenças ou de danos mediante a informação de conteúdos biomédicos 

para diminuir riscos individuais, e o outro está orientado para a grávida e para o seu 

contexto, a qual, é considerada pelo enfermeiro como o sujeito da prática educativa. A 

autora sublinhou a importância de se considerar alguns constrangimentos inerentes às 

práticas educativas, nomeadamente, os que se referem às grávidas, à família, aos 

profissionais de saúde e à organização da consulta a fim de se evitar o seu insucesso. É 

neste contexto, que a autora se refere à necessidade das escolas questionarem os seus 

modelos de formação tendo em vista o desiderato de formar profissionais de saúde 

competentes e sensíveis que tornem as práticas educativas bem-sucedidas. 

Também Cardoso (1996), neste contexto, revela que, em Portugal, as atividades de 

educação para a saúde nas consultas de vigilância de gravidez nem sempre 

correspondem ao preconizado pela Direção Geral de Saúde (Portugal. DGS, 1993). 

Nesse estudo, os temas mais desenvolvidos foram a alimentação da grávida (95%),o 

álcool (90,1%), o tabaco (91,2%) e o ganho ponderal (65,7%). Valores percentuais 

significativamente mais baixos foram no esclarecimento acerca da consulta de revisão do 

puerpério (30,4%), e da amamentação (8,0%) (Cardoso, 1996). 

O estudo de Barros et al. (1995) mostra as diferenças dos determinantes no início e 

na continuidade dos cuidados pré-natais, do mesmo modo que, outros estudos (Coimbra 

et al., 2003) realçam inúmeros impedimentos que comprometem o acesso e dificultam o 

início precoce e a adesão ao esquema de vigilância pré-natal. São apontados fatores, 

não só, de ordem organizacional, por parte das instituições prestadoras de serviço, no 

que se refere à qualidade dos cuidados que oferece, pelas políticas implementadas, 

dotação de pessoal, e recursos materiais disponíveis, como fatores inerentes a cada 

mulher e família, nomeadamente de ordem socioeconómica, demográfica, educacional, 

cultural e individual (Coimbra et al., 2003; Zampieri, 2006).  

De acordo com Hart (1971), num estudo realizado na Grã-Bretanha há mais de 

quatro décadas, a inadequação dos cuidados pré-natais estava associada a vários 

fatores indicativos da persistência de desigualdade social. Este autor mostrava que os 

grupos socialmente mais vulneráveis recebiam cuidados pré-natais deficientes, o que 
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evidenciava a lei da inversão do cuidado médico, em que a disponibilidade dos recursos 

de saúde era distribuída inversamente às necessidades da população. Alertava que os 

grupos com rendimentos mais elevados sabiam usar melhor os cuidados de saúde, 

nomeadamente os especializados, como saúde materna, o que se refletia na mortalidade 

infantil. Numa altura em que, como dizia, o serviço nacional de saúde (National Health 

Service) não apresentava a “melhor saúde”, também pela falta de Centros de Saúde, os 

mais pobres apresentavam taxas de mortalidade mais elevada. 

Em Portugal, segundo avaliação do Ministério da Saúde, “subsistem franjas da 

população com cuidados de saúde reprodutiva inadequados: em particular, as mulheres 

com baixa escolaridade e fracos recursos económicos, onde permanece elevada a 

percentagem de gravidezes não planeadas” (Portugal. DGS, 2004, p. 15). As mesmas 

associações são encontradas noutros estudos, sugerindo a falta de consciência cultural 

ou o desconhecimento das vantagens da procura desses cuidados (Barros et al., 1995; 

Tavares & Barros, 1995).  

A inadequação da vigilância de gravidez também é justificada em vários estudos, 

através de variáveis socioeconómicas, demográficas e relacionadas com os cuidados de 

saúde em conjunto ou isoladamente com outras variáveis como a idade (adolescente) 

(Barros et al., 1995; Bromley et al., 2012; Cardoso, 1996; Nwaru et al., 2012), ou ter mais 

de 34 anos(Tavares & Barros, 1995), baixos níveis de escolaridade (inferior a 5, 9 e 12 

anos) (Barros et al., 1995; Bromley et al., 2012; Cardoso, 1996; Coimbra et al., 2003), o 

estado civil (solteira) (Barros et al., 1995; Cardoso, 1996; Coimbra et al., 2003), a 

profissão menos qualificada (Cardoso, 1996), a situação profissional (desemprego), os 

baixos rendimentos familiares (Barros et al., 1995; Bromley et al., 2012; Cardoso, 1996; 

Coimbra et al., 2003; Nwaru et al., 2012; Rumbold et al., 2011), o agregado familiar 

superior a 4 elementos (Cardoso, 1996), a habitação não ser própria (Cardoso, 1996), o 

número de assoalhadas ser inferior a 3, não ter abastecimento de água canalizada 

(Cardoso, 1996), viver em meio rural (Singer, Warren, Warren, Mulcahy, & Garner, 2011; 

TK Tran et al., 2011), o número de filhos ser igual ou superior a dois (Barros et al., 1995; 

Cardoso, 1996; Nwaru et al., 2012), o número de gravidezes anteriores ser superior a 

duas(Tavares & Barros, 1995), ser uma gravidez não planeada (Barros et al., 1995; 

Cardoso, 1996; Tavares & Barros, 1995), não ser uma gravidez desejada (Cardoso, 

1996), o desejo de abortar ou ter história de abortos (Barros et al., 1995; Cardoso, 1996), 

ser atendida nos serviços públicos de saúde (Cardoso, 1996; Coimbra et al., 2003), ou 

por recorrer a cuidados do sistema de saúde privado (Tavares & Barros, 1995), e a 

ausência de morbilidade materna (Cardoso, 1996; Coimbra et al., 2003). 

 Alderliesten, Vrijkotte, Wal, e Bonsel (2007) realizaram um estudo em Amesterdão, 

Holanda, com 8267 mulheres grávidas, identificando 8 grupos étnicos: Holanda; Outros 
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países Ocidentais (referentes a países da Europa); Suriname; Antilhas; Turquia; 

Marrocos; Gana; Outros países não Ocidentais. Num país onde os cuidados pré-natais 

são universalmente acessíveis como dizem os autores, eles identificaram seis fatores 

determinantes da vigilância pré-natal inadequada (considerando o início da primeira 

consulta e o número de consultas pré-natais). Os fatores que identificaram foram a idade 

materna inferior a 20 anos; a fraca proficiência linguística (na língua holandesa); a 

escolaridade materna menor do que 5 anos após a instrução primária; serem multíparas; 

a gravidez não ser planeada e não ser desejada. Os autores concluíram que o grupo de 

“outros países ocidentais” não apresentava diferenças estatisticamente significativas 

relativamente à Holanda. As diferenças estatisticamente significativas manifestaram-se 

quando compararam: o grupo da Holanda com o Gana e a Turquia para a proficiência 

linguística em holandês; todos os grupos com exceção para o grupo de países ocidentais 

para a escolaridade materna inferior a 5 anos após a instrução primária; o Suriname, a 

Turquia e o Gana para as multíparas; as Antilhas para a gravidez na adolescência; a 

Turquia, Marrocos e o Gana para a gravidez não desejada. 

Também Bromley et al. (2012) em Rhode Island num estudo com 9906 puérperas, 

hispânicas e não-hispânicas, verificaram que as hispânicas eram mais jovens, tinham 

níveis educacionais mais baixos, menores rendimentos, e iniciavam mais tardiamente os 

cuidados pré-natais, apresentando como motivos para esse atraso, e para cuidados pré-

natais inadequados, o facto de não terem dinheiro para pagar os cuidados de saúde, não 

terem transporte, não lhes ser dada autorização pela entidade patronal, e quererem 

manter a gravidez em segredo. 

Há mais de três décadas, Taffel (1978) realizou um estudo entre 1969 e 1975 em 42 

estados e um distrito nos Estados Unidos da América, com uma amostra de 2707551 

grávidas. Nesse estudo, a autora refere que as mulheres em risco de não obterem 

quaisquer cuidados pré-natais ou de iniciarem as consultas somente no último trimestre 

eram as de baixo rendimento, as adolescentes ou com mais de 45 anos, as solteiras, as 

que tinham graus educacionais mais baixos, as grandes multíparas, as estrangeiras e 

aquelas cuja gravidez não foi planeada. Ser grávida adolescente, solteira, multípara e 

possuir escolaridade inferior a 9 anos são fatores apontados por vários estudos, 

realizados no Brasil, para a vigilância de gravidez inadequada quer pelo início tardio dos 

cuidados pré-natais quanto pelo menor número de consultas realizadas (T. Coutinho et 

al., 2003; Gama, Szwarcwald, & Leal, 2002; Pinto, Malafaia, Borges, Baccaro, & Soranz, 

2005). 

As mulheres que não planeiam a gravidez ou não a desejam são as que menos a 

vigiam (Barros et al., 1995; Tavares & Barros, 1995). A este propósito, Alves et al. (2005) 

salientam que nestas situações, o risco de vigilância inadequada é duas vezes maior.  
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Lu, Bragonier, Silver, e Bemis-Heys (2000) lembram que, para famílias com fracos 

recursos económicos, a gravidez é muitas vezes o único momento em que a grávida e a 

sua família entram em contacto com o sistema de cuidados de saúde (p.25). Os autores 

são de opinião que a principal barreira ao estabelecimento de cuidados pré-natais e pré-

concecionais adequados e atempados está relacionada com a baixa valorização ou até 

desvalorização destes cuidados aos olhos das mulheres grávidas e dos próprios 

profissionais de saúde. Entendem ainda que esta desvalorização pode estar associada 

ao desconhecimento desses cuidados quer pelas mulheres como até pelos profissionais 

de saúde, para além de situações não previsíveis como a ocorrência de uma gravidez 

não intencional que obviamente é impeditiva do seu planeamento. A falta de 

conhecimento, consciencialização e valorização por parte dos profissionais é também 

denunciada por Solarin e Black (2013) na medida em que a 19,2% das participantes do 

estudo, realizado na cidade de Joanesburgo, foi-lhes solicitado que regressassem mais 

do que um mês mais tarde, o que originou um atraso superior a 3 meses para o início da 

vigilância de gravidez, num país onde um terço das mulheres grávidas está contaminado 

com o Vírus da Imunodeficiência Humana. 

Martins (2007) associou também os cuidados pré-natais inadequados nomeadamente 

o seu início tardio, a gravidezes não planeadas particularmente por parte das mulheres 

solteiras, adolescentes, domésticas, grandes multíparas e que por crenças ou mitos 

ocultaram a gravidez. O Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras (ACOG, 2009) 

realça que as grávidas imigrantes indocumentadas fazem menos vigilância pré-natal. 

O estudo de Young, McMahon, Bowman, e Thompson (1989), realizado nos Estados 

Unidos, evidencia que mulheres sem vigilância pré-natal até ao terceiro mês revelam 

comportamentos de alto risco, como fumar, gravidezes muito próximas, insuficiente 

aumento de peso, problemas de educação e financeiros. A maior parte destas mulheres 

eram adolescentes, solteiras, latino-americanas de raça negra, com menos de 12 anos 

de escolaridade.  

No estudo de Cardoso (1996), a maioria das mulheres grávidas referiram como 

principias razões para cuidados pré-natais inadequados, o mau relacionamento com a 

equipa de saúde, não saber que estava grávida, não ter problemas de saúde que 

justificassem a ida ao médico, e a necessidade de manter a gravidez em segredo. 

Também no estudo de Calado et al. (1997, p. 30) com 400 puérperas portuguesas e 

de outras nacionalidades, são encontrados diversos motivos para a não realização de 

uma adequada vigilância de gravidez (14,8%) relacionados sobretudo ao início tardio. A 

razão mais referida foi, em 41% dos casos, o desconhecimento da própria gravidez. Com 

percentagens menos expressivas, outros motivos foram apresentados, como: não ter 

tempo para ir às consultas, não pensar que fosse importante, não ter problemas de 
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saúde, já saber como proceder, falta de médico no Centro de Saúde, viver noutro país, 

não ter a certeza de querer ficar com o bebé, querer ocultar a gravidez, o local da 

consulta ser distante, não saber que lá devia ir, ter dificuldade em encontrar a quem 

deixar o outro filho, ter medo de vir a ter problemas legais, sentir barreiras culturais, falta 

de vaga no centro de saúde para a realização da primeira consulta, estar em situação de 

reclusão e ainda ter realizado intervenção cirúrgica. Os autores verificaram que das 

mulheres que tiveram vigilância pré-natal inadequada, em 66% dos casos se deveu a 

deficiente informação/educação na área da saúde reprodutiva o que viria a ter 

implicações, nomeadamente, em não desejar a gravidez, reconhecer tardiamente os 

sinais de gravidez, e em ignorar a necessidade de realizar vigilância pré-natal. Os autores 

realçam ainda o facto de 13,5% dos casos que realizaram vigilância inadequada da 

gravidez apresentarem o motivo “não tinha tempo” associando tal facto à falta de zelo, e 

precaridade laboral, contratos a prazo ou outras situações que dificultavam ou 

comprometiam o cumprimento da lei de proteção da maternidade. Salientam, por fim, as 

barreiras, criadas pelos serviços de saúde em 8,5% dos casos. 

No estudo de Delvaux et al. (2001) as razões alegadas para a vigilância inadequada 

da gravidez foram: não sentirem ou não terem qualquer problema de saúde (28,8%); 

ignorarem a própria gravidez (26,4%); já saberem o que fazer (15,3%); não acharem que 

valesse a pena (10,3%); e ser uma gravidez escondida (9,4%). A principal razão diferiu 

em cada país. Assim, na Áustria, Dinamarca, Grécia, Hungria, Itália e Espanha, referiram 

sobretudo a ausência de problemas de saúde, enquanto na Alemanha, em Portugal e na 

Suécia, a primeira razão apontada foi a ignorância da gravidez. As principais barreiras ao 

acesso a cuidados pré-natais, identificadas por 32,7% das mulheres, relacionam-se com 

a organização dos serviços, no que se refere sobretudo à necessidade de terem que 

agendar previamente a consulta, mas também, ao facto de residirem longe e terem 

dificuldades de transporte para se deslocarem às consultas. O segundo problema mais 

referido prende-se com as barreiras culturais (19,4%), seguido da falta de qualidade dos 

cuidados (10,5), da falta de quem cuidasse dos outros filhos (9,8) e das dificuldades 

financeiras (7,6%). Entre as imigrantes, os autores referem que as principais barreiras 

estavam associadas à organização dos serviços de saúde, nomeadamente, à 

necessidade de agendar ou marcar as consultas com antecedência e às barreiras 

culturais, sobretudo ao nível da língua. As barreiras financeiras embora presentes não 

foram significativas para justificar os cuidados pré-natais adequados (Delvaux et al., 

2001). 

No Brasil, o estudo de Nagahama e Santiago (2006), associa a inadequada vigilância 

de gravidez, particularmente o seu início tardio, a barreiras dos próprios serviços de 

saúde, motivo pelo qual alertam para a necessidade de se ultrapassar essas barreiras 
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sendo da responsabilidade das organizações/serviços e dos profissionais de saúde que 

atuam ao nível desta área da saúde definir estratégias promotoras do acesso aos 

cuidados e do início precoce da vigilância de gravidez garantindo desta forma a qualidade 

da assistência à grávida e à sua família. Também no Brasil, (Zampieri, 2006) são 

apontadas as dificuldades das grávidas em marcar as consultas pré-natais: a instituição 

de saúde admitir um número limitado de vagas para as consultas pré-natais; haver uma 

certa desarticulação entre os centros de saúde e o hospital onde realizou o estudo; existir 

um número elevado de grávidas; serem poucos profissionais para fazerem as consultas 

pré-natais; um certo desconhecimento, por parte das grávidas, da capacidade do 

enfermeiro e do clínico geral para realizar as consultas pré-natais; haver uma 

desvalorização do serviço de saúde pública por parte de alguns profissionais de saúde e 

pela sociedade em geral. Num estudo mais recente, em colaboração com outro autor, a 

mesma autora continua a identificar barreiras relacionadas com as clientes, mas também, 

com o próprio sistema de saúde como dificuldades socioeconômicas e pessoais das 

grávidas; formação biomédica por parte dos profissionais; a desarticulação entre os 

serviços de saúde; a desvalorização dos cuidados de saúde primários e dos 

profissionais; poder exercido por parte dos profissionais e das instituições sobre as 

grávidas; desatenção e desrespeito dos profissionais para com a mulher grávida 

(Zampieri & Erdmann, 2010).  

No Canadá, Heaman et al. (2009) quiseram identificar as barreiras no acesso aos 

cuidados pré-natais do mesmo modo que procuraram identificar os motivos que 

favoreciam a procura desses cuidados. Verificaram que várias causas estavam na origem 

destas barreiras nomeadamente decorrentes da própria organização dos serviços como: 

a distância geográfica a que se situavam os serviços, o longo tempo na sala de espera, 

as dificuldades em agendar a consulta; fatores relacionados com as qualidades dos 

profissionais como o facto de estarem sempre muito ocupados, e não compartilharem as 

informações; fatores inerentes ao próprio sistema de cuidados de saúde como os 

problemas decorrentes da falta de profissionais consistentes, bem como a inexistência de 

um número adequado de profissionais; e fatores pessoais como a consciência limitada 

dos serviços de vigilância pré-natal, a falta de motivação, a falta de apoio social, a falta 

de perceção da necessidade de realizar essa vigilância pré-natal, dificuldades 

relacionadas com a necessidade de viajar, dificuldades em arranjar quem ficasse com os 

outros filhos, e problemas financeiros. Os autores afirmam que o atendimento pode 

melhorar, desde que, se superem as barreiras aos cuidados pré-natais, pelo que 

aconselham a que se facilite tal atendimento, e se recorra aos fatores que motivam as 

mulheres a participar para incentivar e favorecer essa adesão ao pré-natal. 
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Também segundo Delvaux et al. (2001) há forma de se promover a saúde materno-

infantil e de favorecer a adesão à adequada vigilância de gravidez, através de programas 

mais compreensivos, abrangentes e completos. Os autores entendem que se deve 

começar pela escolha do local apropriado para a realização das consultas, pelo seu 

planeamento e pela garantia do seu acesso a todas as grávidas autóctones, mas 

também, às imigrantes. Consideram ainda que, para se poder incentivar as mulheres 

para a realização da adequada vigilância de saúde durante a gravidez, é necessário e 

fundamental ultrapassar os constrangimentos provocados pelas barreiras de linguagem, 

pois só assim, é possível ir de encontro às suas necessidades, qualquer que seja a sua 

cultura, a população em causa ou até o grupo étnico. Por fim, entendem que se deve 

educar para a saúde também a nível do planeamento da gravidez, em todas as faixas 

etárias com atenção particular ao período da adolescência, a fim de controlar não só a 

incidência de gravidezes indesejadas, mas também, de se poder assegurar o acesso 

precoce aos cuidados pré-natais. 

Em síntese, as evidências científicas mostram que são inúmeras as barreiras que 

dificultam o acesso às consultas pré-natais por parte das grávidas de todo o mundo, e 

que se associam à imigração inúmeras vulnerabilidades (McKay et al., 2003b; A. L. Silva, 

2004, 2008).  

Constatámos lacunas na literatura portuguesa acerca de estudos variados na 

população de grávidas imigrantes que melhor ajudem à clarificação desta problemática. 

Vimos que a vigilância pré-natal se reflete na mortalidade neonatal, traduzindo o nível de 

bem-estar das populações. Identificar os fatores determinantes e analisar a sua influência 

na vigilância de gravidez pode habilitar-nos ao conhecimento necessário e à capacidade 

de agir para ultrapassar essas barreiras. Do mesmo modo, acreditamos que conhecer a 

perceção da puérpera relativamente aos cuidados que recebe durante o trabalho de parto 

nos ajudará a compreender como deveremos ajustar as nossas práticas no sentido de 

um cuidar culturalmente competente. 

O Enfermeiro de Saúde Materna e Obstetrícia desempenha um papel importante na 

equipa multidisciplinar. A gravidez não é uma doença nem uma incapacidade, mas por 

constituir um fenómeno de enfermagem, faz parte da Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (ICN, 2011). O Enfermeiro de Saúde Materna e Obstetrícia 

centra-se nas respostas humanas de cada grávida às transições ocorridas ao longo da 

gravidez em situação de saúde ou de doença, adequando as suas intervenções 

individualmente, consoante as necessidades manifestadas por cada mulher/ casal/ 

família (OE, 2007a, p. 6). Esta proximidade e relação de confiança permitem-lhe 

diagnosticar e prescrever as intervenções de enfermagem que contribuirão para alcançar 

os resultados esperados e, consequentemente, possibilitar a determinação dos ganhos 
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em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem, que traduzirão ganhos para a 

mulher/casal/família, para a sociedade, para o país e para a profissão (OE, 2007b). A 

investigação das respostas humanas do organismo materno à gravidez e dos problemas 

reais ou potenciais, na maioria das vezes, solicita a aproximação do enfermeiro à grávida 

e família, em dimensões mais subjetivas, aumentando a interação, fortalecendo a 

confiança, desenvolvendo a credibilidade da Enfermagem e gerando bases para a 

assistência mais humanizada e de melhor qualidade (Pereira & Bachion, 2005). É 

imperativo que se considere cada mulher como um ser único e diferente com 

necessidades individuais e peculiares, inserida na sua família/comunidade com crenças, 

valores e práticas culturais específicas. A sua experiência de saúde determina a sua 

satisfação a qual reflete a qualidade dos cuidados de saúde (ICN, 2011b). 

A tomada de consciência dos benefícios de um parto seguro, pela presença de 

profissionais qualificados e competentes na área da saúde materna e obstetrícia, e dos 

riscos em saúde evitáveis através da vigilância de gravidez ao nível da redução da 

mortalidade e morbilidade materna e perinatal deveria ser assumida pelos serviços 

prestadores de cuidados e pelos países de todo mundo, mas, necessitam obviamente de 

ser apresentados dentro de um contexto aceitável às mulheres e às suas famílias, motivo 

pelo qual a vigilância de gravidez, o parto e o nascimento devem ser entendidos num 

determinado contexto cultural (SS  Bloom et al., 1999), sendo que, os programas 

desenvolvidos devem atender aos costumes sociais da sua cultura (Cardoso, 1996).  
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3 - CUIDADOS CULTURAIS DURANTE O TRABALHO DE PARTO  

A gravidez e o parto estão longe de ser acontecimentos meramente biológicos em 

que o corpo se transforma para dar origem a um novo ser. A carga sociocultural e até 

política e económica que lhe está associada reflete os valores e os contextos vigentes. 

Como refere Lechner (2009, p. 13), importa que a interação se traduza em espaços de 

respeito, de diálogo intercultural numa relação de “co-construção de sentidos, de 

negociação de significados, de interpermeabilidade de experiências, suspendendo, tanto 

quanto possível, julgamentos e preconceitos que à partida anulam a experiência do 

outro”. Para que isso seja possível, a autora, pressupõe que as políticas de saúde deem 

resposta às necessidades em formação especializada dos profissionais de saúde, 

permitindo o desenvolvimento de conhecimentos concretos em comunicação terapêutica, 

escuta ativa entre outras estratégias de interação, e que no contexto que apresentamos, 

se revelem adequadas ao cuidar a parturiente, como as apresentadas por E. Coutinho 

(2000, 2006). O relato do profissionalismo apresentado por Moro (2009) é revelador da 

absoluta necessidade de ter profissionais competentes, da diferença que pode, tão-

somente, significar conseguir dar ao outro, neste caso à mulher grávida e imigrante, o 

que o outro efetivamente necessita, e não o que nós pensamos ser melhor. Como a 

autora refere, cultura, individuo e famílias imbricam-se tão profundamente que mesmo 

não contando com isso, a “gravidez, pelo seu carácter iniciático, remete-nos para 

pertenças míticas, culturais, e fantasmagóricas” (Moro, 2009, p. 208) consoante as 

crenças, valores e convicções individuais.  

Existe assim uma absoluta necessidade de nos questionarmos, quanto à nossa forma 

de pensar, de fazer e de dizer, no sentido de possibilitar ao outro e a nós mesmos essa 

transformação no respeito pela alteridade. Maggi e Cattacin (2003), defendem que numa 

sociedade pluralista impõe-se um cuidar centrado no cliente respeitando as diferenças 

culturais, os valores, as crenças e as práticas. E, é o cuidar centrado na pessoa que 

caracteriza os diferentes modelos teóricos de enfermagem, e nomeadamente os de 

cuidados culturais, dos quais, mais à frente, teceremos algumas reflexões que nos 

ajudem a compreender o caminho e as escolhas que fizemos ao longo deste percurso. O 

significado atribuído ao cuidar torna-se mais claro quando analisamos as conceções de 

cuidados de enfermagem desenvolvidas por Kérouac, Pepin, Ducharme, Duquette, e 

Major (1994) e por Condon (1986). Numa perspetiva evolutiva, e com diferentes 

significados atribuídos ao cuidar. Kérouac et al. (1994), apresentam primeiramente o 

paradigma da categorização, seguido do da integração, e, por fim, do da transformação. 
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O paradigma da categorização, orientado para a saúde pública e para a doença, vê a 

pessoa como um todo formado pela soma das partes em que cada uma é reconhecida e 

independente, e em que o enfermeiro sendo um perito em conhecimentos e habilidades, 

obedece a regras e instruções aprendidas, intervindo nas deficiências, problemas, e 

incapacidades, ou a fornecer o melhor ambiente para a cura e manutenção da saúde, 

sendo que, a pessoa não participa nesses cuidados. O paradigma da integração, 

orientado para a pessoa, vê-a como um todo formado pela soma das partes, bio-psico-

sociocultural e espiritual, partes estas que estão interligadas. O enfermeiro é um 

conselheiro perito que ajuda a escolher os comportamentos de saúde melhor adaptados 

a um funcionamento pessoal e interpessoal mais harmonioso, intervém para agir, avalia 

as necessidades da pessoa tendo em conta as suas perceções e a sua globalidade, e a 

pessoa participa nos cuidados. O paradigma da transformação, supostamente adotado 

no momento presente por todos os enfermeiros, em que há uma abertura das ciências de 

enfermagem para o mundo, vê a pessoa como um todo indissociável, maior e diferente 

que a soma das partes, em relação mútua e simultânea com o que a rodeia e em 

contínua mudança. O enfermeiro intervém para individualizar os cuidados, estar com, 

acompanhar as pessoas nas suas experiências de saúde, segundo o seu ritmo e o seu 

caminhar. O cuidar, que surge com este paradigma visa o bem-estar tal como a pessoa o 

define, pelo que o enfermeiro e a pessoa são parceiros nos cuidados. A proposta de 

Condon (1986) situa-se nos níveis de cuidar: pré-cuidar, transcuidar e cuidar centrado na 

pessoa. No nível I o enfermeiro considera o cliente e a si próprio de forma não 

personalizada, no nível II o enfermeiro está ligado ao papel/regras e considera o cliente e 

a si próprio de acordo com papéis estereotipados /institucionalizados, no nível III o 

enfermeiro considera o cliente e a si próprio de forma personalizada, ambos com direitos 

e deveres. 

A pertinência da investigação desenvolvida por Basto e Portilheiro (2003) vem 

denunciar que nem todos os enfermeiros situam a sua prática profissional no atual 

paradigma da transformação proposto por Kérouac et al. (1994). Numa análise critica 

desta classificação, alicerçadas pelos níveis de cuidar de Esther Condon (1986) as 

autoras apresentam novas designações para as conceções de cuidados de enfermagem, 

não só por corresponderem melhor à realidade, mas também por facilitarem a reflexão 

dos enfermeiros na sua própria prática profissional, a qual acreditam poder contribuir para 

o desenvolvimento da profissão. Nomeiam os cuidados centrados nas tarefas pré 

estabelecidas, quando os enfermeiros explicam os cuidados como seguimento a regras 

estabelecidas por outros; os cuidados centrados nas ações dos enfermeiros, quando os 

enfermeiros explicam os cuidados através daquilo que fazem; e o cuidar centrado na 

pessoa, com base na relação enfermeiro/utilizador, quando os enfermeiros explicam os 
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cuidados com base em resultados para a pessoa (Basto & Portilheiro, 2003, p. 50). O 

cuidar centrado na pessoa pressupõe que esta seja o centro do cuidar e do sistema de 

saúde em que o enfermeiro concentra a sua atenção no cliente e no contexto (Basto, 

2007; J. C. Rosa & Basto, 2009), e que neste estudo, se refere à parturiente em contexto 

de imigração. Parturiente que, devidamente informada decide, conscientemente, acerca 

do que entende ser melhor para si, consoante as suas circunstâncias. Esta premissa 

pressupõe uma atitude de dar poder por parte do enfermeiro, permitindo à pessoa a 

realização das suas capacidades para influenciar a sua saúde e bem-estar (ICN, 2011, p. 

96). 

O cuidar assume-se como foco central e unificador nas ciências de enfermagem. 

Desde os primórdios que o homem cuida e é cuidado (L. Ribeiro, 1995), e é através do 

cuidar que a existência humana toma pleno significado (Boykin & Schoenhofer, 1993, p. 

4). Cuidar e ser cuidado, são dois termos em relação, que só podem ser compreendidos 

no seio de um contexto cultural (Leininger & McFarland, 2006), sendo que, a competência 

cultural é determinada pelo conhecimento que aquele que cuida tem daquele que é 

cuidado. Conhecer a pessoa com necessidade de ajuda, é conhecer a sua cultura, 

sabendo que para se adquirir esse conhecimento cultural, é absolutamente necessário 

desenvolver uma compreensão profunda dos costumes, práticas, linguagem e formas de 

pensar daquele que é cuidado, aspetos essenciais para a manutenção da sua identidade 

cultural. 

Leininger (1991) sentiu necessidade de definir cultura, para melhor clarificar a sua 

teoria do cuidado cultural. A sua definição de cultura é, posteriormente, revista, sendo 

definida como “os valores, as crenças e formas de vida de uma determinada cultura, 

aprendidos, partilhados ou transmitidos, que guiam o pensamento, as decisões e ações 

de forma padronizada e muitas vezes de forma intergeracional” (Leininger & McFarland, 

2006, p. 13). A autora, que, para além de enfermeira, é antropóloga, apresenta o conceito 

também numa perspetiva antropológica, considerando que é uma forma de conhecer, 

explicar e predizer os modos de vida das pessoas ao longo do tempo e em diferentes 

locais geográficos (p. 13) 

A visão que os enfermeiros têm acerca dos cuidados culturais assenta nos trabalhos 

de Madeleine Leininger, pioneira do estudo da cultura em enfermagem. A autora 

apresentou o seu modelo de cuidados culturais em enfermagem, modelo sunrise, na 

década de 1960 e ao longo de meio século permitiu que à escala mundial os enfermeiros 

investigassem as suas práticas e, gradualmente, se fosse criando um corpo de 

conhecimentos próprios à disciplina de enfermagem, consolidando a sua própria teoria. 

Esta ficou conhecida como a teoria da diversidade e universalidade do cuidado cultural 
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(Leininger, 1995) e, a autora, desenvolveu a etnoenfermagem como o seu método de 

pesquisa (Leininger, 1997).  

A autora lembra que o cuidado humano, embora, sendo um fenómeno universal, tem 

tendências, processos e expressões que variam com as culturas (Leininger, 1991), pelo 

que, é importante que os enfermeiros foquem a sua atenção para além das necessidades 

físicas e emocionais da pessoa, adquirindo conhecimentos de como “as crenças, os 

valores e os sistemas culturais influenciam a saúde, doença e padrões de cuidar” 

(Leininger, 1981, p. 73). Assim, o enfermeiro deveria desenvolver práticas de 

enfermagem de acordo com os valores e as crenças das parturientes, “sem impor os 

seus valores profissionais determinados pela sua cultura” (Leininger, 1977, p. 106). A 

autora interrelaciona os dois conceitos, de cultura e de cuidar, o primeiro vindo da 

antropologia e o segundo vindo da enfermagem (Leininger, 1997), e refere-se ao cuidar 

como sendo “as ações, atitudes, práticas para assistir ou ajudar os outros a atingir a cura 

ou bem-estar”. Leininger e McFarland (2006, p. 12) salientam que o cuidado cultural se 

refere aos “valores, crenças e modos de vida padronizados, aprendidos e transmitidos 

objetiva e subjetivamente, que assistem, apoiam, facilitam ou capacitam outro indivíduo 

ou grupo para manter o bem-estar e a saúde, para melhorar a condição humana e os 

modos de vida, ou lidar com a doença, deficiência/invalidez ou morte” (Leininger, 1995, p. 

105). 

Leininger (1991; 2002, p. 191) entende que o enfermeiro que apresenta um cuidado 

culturalmente congruente assenta as suas decisões em três princípios. O princípio da 

preservação/manutenção cultural de cuidado, sempre que o enfermeiro realiza ações e 

toma decisões, culturalmente direcionadas, para apoiar, facilitar ou capacitar as pessoas 

a preservar os hábitos de vida favoráveis à sua saúde. O princípio da 

acomodação/negociação cultural do cuidado, quando o enfermeiro adota formas de 

adaptação e/ou negociação, culturalmente direcionadas, aos hábitos de saúde ou de vida 

de pessoas de uma determinada cultura, visando um resultado de saúde benéfico ou 

satisfatório à mesma. O princípio da repadronização ou reestruturação do cuidado 

cultural, quando as ações de enfermagem, culturalmente direcionadas, ajudam o 

indivíduo a modificar hábitos de vida menos salutares e/ou benéficos, de modo a que 

adquira outros novos, que proporcionem padrões de vida saudáveis e/ou benéficos, sem 

desrespeito pelos seus valores culturais.  

A autora destaca a enfermagem como uma profissão de cuidado transcultural, em 

que a cultura e a enfermagem têm uma relação muito próxima, na medida em que o 

enfermeiro, conhecedor das perspetivas emic das pessoas, conseguiria desenvolver um 

cuidar culturalmente congruente, fazendo com que as pessoas se beneficiassem e se 

sentissem satisfeitas com essas práticas “que elas acreditam serem maneiras saudáveis 
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de as servir” (Leininger, 1991, p. 36; Leininger & McFarland, 2006). Na elaboração da sua 

teoria de cuidar cultural, defende que “o cuidar é a essência e o foco central, dominante e 

unificador de enfermagem” (Leininger, 1991, p. 35). Cuidar, que, consoante a sua 

perspetiva emic ou etic, o denominou de genérico ou profissional, respetivamente, 

referindo-se o primeiro aos conhecimentos populares ou tradicionais e o segundo ao 

conhecimento e práticas relacionadas com o cuidar profissional, os quais se revelaram 

“cruciais para estabelecer conhecimentos e perícias de cuidar culturalmente congruentes” 

(Leininger, 1995, p. 101).  

Conhecimento que também de acordo com Giger e Davidhizar (1991) nos permite 

prestar cuidados culturalmente apropriados, tendo por base os seis fenómenos culturais 

que identificaram, nomeadamente, a comunicação, o espaço, a organização social, o 

tempo, o controle o ambiente e as variações biológicas. Abreu (2008, p. 83), na análise 

que faz a este modelo, salienta o seu propósito central em permitir a acessibilidade à 

informação, a qual, devido a barreiras culturais, é suscetível de ser desvalorizada, e que 

não é a pertença a um grupo cultural que permite caracterizar o indivíduo. Para Giger e 

Davidhizar (1991) os seis fatores que apresentam no seu modelo são comuns a todas as 

culturas, sendo que cada um apresenta significado específico.  

Consideram a Comunicação como o meio pelo qual a cultura é transmitida e 

preservada, envolvendo toda a interação e comportamento humano (Giger & Davidhizar, 

2002). Essa comunicação pode ser transmitida de forma verbal e não-verbal, quer pela 

linguagem oral ou escrita, gestos, expressões faciais, linguagem corporal, movimento dos 

olhos, posição do corpo, humor, toque, silêncio, qualidade da voz, entoação, ritmo, 

velocidade, e pronúncia (Davidhizar, Bechtel, & Giger, 1998; Giger & Davidhizar, 1991) 

Comunicar eficazmente não é fácil, e, dificilmente se consegue comunicar tudo o que 

deseja (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1993), mesmo entre pessoas da mesma cultura. 

Neste sentido, a interação enfermeiro-cliente e o estabelecimento de uma comunicação 

eficaz podem apresentar dificuldades acrescidas quando os clientes são de culturas 

diversas, e revelam dificuldades linguísticas no entendimento da língua do país de 

acolhimento. Não só os dialetos e as variações de significados da comunicação verbal, 

como o mimetismo facial e corporal, e o significado que lhes é associado por quem os 

utiliza podem exigir maior conhecimento e compreensão por parte do enfermeiro quer na 

compreensão da língua do cliente quanto na interpretação das diferenças individuais e 

estilos interpessoais (D. L. Lowdermilk & S. Perry, 2008, p. 34). Neste sentido, tal como 

referem Ny, Plantin, et al. (2007, p. 2), a prestação de cuidados culturalmente 

congruentes exige enfermeiros capazes de cuidar e comunicar com clientes pertencentes 

a culturas diferentes. 
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Deste modo, M. Machado et al. (2006, p. 146) e Machado et al. (2007) realçam a 

importância dos profissionais de saúde explicarem de forma clara, objetiva e percetível 

para a cliente e sua família, a sua situação clinica facultando as informações, explicações 

e instruções adequadas, e procedimentos necessários de uma forma sensível e 

culturalmente congruente, a fim de, evitar situações de ansiedade e medo face a práticas 

ou atividades tecnológicas específicas que lhe sejam desconhecidas, ou a criação de 

algum constrangimento de ordem linguística. As autoras lembram que o recurso à 

comunicação não-verbal é muitas vezes utilizado pelos profissionais de saúde, quando 

sentem dificuldade em estabelecer uma comunicação efetiva. Realçam no entanto que 

este tipo de linguagem também tem as suas limitações requerendo um conhecimento 

específico na análise gestual e do comportamento. Entendem que com esta forma de 

comunicar, sendo particularmente útil enquanto método de comunicação complementar à 

comunicação verbal, apenas se conseguem transmitir ideias gerais, tornando difícil a 

troca de informação mais específica e particular entre profissional e cliente/família, pelo 

que pelas disfuncionalidades que este tipo de comunicação apresenta, não se consegue 

impedir o caracter de discriminação, na prestação de cuidados, imposto pela barreira 

linguística (M. Machado et al., 2006, p. 146)  

Como tal, apesar das inerentes diferenças culturais, Rodrigues (2009, p. 172) realça 

a facilidade de entendimento e comunicação entre clientes e enfermeiros que partilham a 

mesma língua, em que, uns e outros têm a perceção das diferentes manifestações e 

facilmente se podem esclarecer e informar mutuamente, o que, torna os primeiros 

recetivos aos cuidados de saúde e os segundos atentos às suas necessidades, como o 

caso dos brasileiros em Portugal, contrariamente aos clientes e enfermeiros que são de 

origens culturais e linguísticas diferentes em que as dificuldades na perceção das 

diferentes manifestações condiciona a recetividade dos clientes aos cuidados de saúde e 

dos enfermeiros ao entendimento e abertura para com os clientes. 

Nas situações particulares, em que o enfermeiro e o cliente, de origens culturais e 

linguísticas diferentes, não partilham a mesma comunicação, as atitudes e os 

comportamentos de uns e de outros podem ser mal interpretados originando estereótipos 

e preconceitos de ambas as partes, e interpretações erradas dos sintomas, bem como 

diagnósticos errados e tratamentos inadequados (Ramos, 2009a, p. 74). A autora 

entende que se para alguns profissionais o migrante não faz nenhum esforço para 

compreender a língua nem as explicações dadas, também por parte de alguns 

profissionais não existe qualquer empenho nessa compreensão, sendo a comunicação 

reduzida a um muro de silêncio entre ambos. A European Union Agency for Fundamental 

Rights (FRA, 2013), num estudo realizado em cinco Estados Membros da EU, verificou 

que entre mulheres imigrantes, as barreiras linguísticas foram particularmente 
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problemáticas durante o parto. É realçado que as mulheres na Áustria, República Checa 

e Itália revelaram que a falta de serviços de tradução as tinha impedido de colocar as 

suas dúvidas e de pedir os esclarecimentos que necessitavam porque para além 

daqueles enfermeiros não falarem inglês e de não entenderem o que eles lhe diziam, 

também elas próprias revelavam dificuldades de comunicação, pela timidez que sentiam 

frente a um médico (Itália) ou a vergonha de não saber falar (alemão) a língua do país de 

acolhimento (Áustria).  

Também Goberna Tricas et al. (2005), em Espanha, verificaram no seu estudo com 

enfermeiras obstetras que estas revelaram dificuldades de comunicação na interação que 

estabeleceram com grávidas imigrantes africanas, e que esse facto não só prejudicou a 

qualidade da sua assistência, como sentiram necessidade de melhorar o seu 

conhecimento de diversidade e interculturalidade. No sentido de tentar ultrapassar as 

dificuldades sentidas, as enfermeiras, recorreram a material de suporte, sobretudo para 

falar de alguns temas de educação para a saúde, como a sexualidade, o exercício físico 

e a alimentação. 

Este conceito de barreira à comunicação é apresentado pela Classificação 

Internacional para a prática de Enfermagem como o “impedimento ou bloqueio à troca de 

pensamentos, mensagens ou informação, considerando que a comunicação é um 

comportamento interativo de dar e receber informações utilizando comportamentos 

verbais e não-verbais, face a face ou com meios tecnológicos sincronizados ou não 

sincronizados” (OE, 2011, p. 45) 

Neste sentido, Davidhizar et al. (1998) alertam para o facto da barreira linguística 

também poder constituir uma barreira na avaliação da situação do cliente e na qualidade 

de cuidados prestada, quando este detém uma cultura diferente da do prestador de 

cuidados, mesmo estando disponível um intérprete. Este, no entendimento de D. 

Lowdermilk e S. Perry (2008, p. 34) deverá ser uma pessoa experiente, de confiança, 

preferencialmente com a mesma língua e origem cultural da parturiente, competência 

linguística em saúde e praticar a mesma religião que a cliente. Será uma pessoa, a que 

Malheiros (2011) e Giménez-Romero (2010), denominam de mediador cultural, e a que 

neste caso compreende a parturiente não só a nível das características verbais e não-

verbais da comunicação como do seu contexto sociocultural. Em caso de recurso a um 

intérprete, D. Lowdermilk e S. Perry (2008, p. 34) alertam para a necessidade do 

enfermeiro salvaguardar o respeito, a dignidade, a privacidade e a confidencialidade da 

mulher envolvendo-a na decisão de escolha da pessoa mais indicada a desempenhar tais 

funções e garantir que as perguntas sejam dirigidas à própria mulher e não ao intérprete.  

Como tal, M. Machado et al. (2006, p. 146) desaconselham que se recorra a familiares, 

amigos ou crianças por desconhecerem a terminologia médica e poderem não ter noções 
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de confidencialidade e privacidade, do mesmo modo que Ny, Plantin, et al. (2007, p. 5), e 

FRA (2013) sublinham que algumas mulheres imigrantes se sentiram constrangidas por 

um intérprete traduzir assuntos de natureza pessoal, ginecológica ou obstétrica, 

apontando situações em que a própria presença do companheiro as limitou, retraiu, e 

impediu de exporem as suas dúvidas. Talvez por isso mesmo, no estudo de Lee, Yin, e 

Yu (2009), apesar de um número significativo de mulheres ter manifestado baixa 

capacidade linguística, apenas 9,9% utilizaram os serviços de tradução oferecidos pelo 

hospital. 

É evidente, a importância da comunicação enquanto fenómeno cultural (Giger & 

Davidhizar, 2002) na sua vertente verbal e não-verbal para o estabelecimento de uma 

verdadeira relação de ajuda (Chalifour, 2008, p. 68). Um clima de confiança e de 

compreensão entre o cliente e o profissional de saúde passa por gestos, palavras e 

atitudes acessíveis e simples, o que exige o conhecimento da cultura e o respeito pela 

diversidade, assim como atenção, disponibilidade e sensibilidade do profissional (Ramos, 

2009a, p. 71). As parturientes do estudo de Ny, Plantin, et al. (2007, p. 5) sentiram maior 

confiança e segurança quando, ao longo do trabalho de parto, tiveram especialistas em 

saúde materna e obstetrícia, conhecedores, experientes e empáticos. Igualmente, o 

apoio contínuo à mulher em trabalho de parto foi identificado por Hodnett, Gates, 

Hofmeyr, Sakala, e Weston (2011) como sendo favorecedor do parto vaginal, e de se 

evitar o parto por cesarianas, o que se revelou responsável pela maior satisfação da 

mulher no parto. Por outro lado, os enfermeiros incentivarem e criarem condições à 

presença do pai ou de uma pessoa significativa, no parto, tendo em conta a vontade da 

parturiente, poderá ter efeitos positivos para todos, e ser facilitador da comunicação entre 

os profissionais, as clientes e as suas famílias (Plantin, Olukoya, & NY, 2011).   

O Espaço é entendido por (Giger & Davidhizar, 2002), como o espaço de relação 

referindo-se à distância entre indivíduos aquando da interação. As autoras salientam que, 

toda a comunicação ocorre num determinado contexto de espaço e que existem regras 

acerca de distância pessoal que variam de cultura para cultura, sendo que, cada pessoa 

tem o seu comportamento territorial. Entendem que, os sentimentos resultantes da 

violação da territorialidade ou do espaço íntimo e pessoal podem causar desconforto e 

resultar na recusa de tratamentos.  

Potter e Perry (2006, p. 137) e Chalifour (2008, p. 68) apresentam quatro zonas 

distintas de espaço Interpessoal: zona íntima (0-45 cm), pessoal (45-120 cm), social (1,2-

3,6 m) e pública (≥3,6 m). Culturalmente, esse espaço interpessoal, varia de pessoa para 

pessoa segundo cada situação e as diferentes interações sociais (D. Lowdermilk & S. 

Perry, 2008, p. 35). 
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Davidhizar et al. (1998) descrevem este fenómeno cultural como o espaço, em torno 

do corpo do indivíduo, definido por uma linha imaginária a que corresponde a zona de 

conforto individual, sendo que, a sua invasão, origem de desconforto e reação, por parte 

de quem a sente, seja o enfermeiro ou o cliente. 

O estudo de Pirdel e Pirdel (2009, p. 221), revela que a invasão do espaço pessoal 

provoca o aumento de catecolaminas, e diminui a tolerância à dor, podendo condicionar a 

normal progressão do trabalho de parto, do mesmo modo que D. Lowdermilk e S. Perry 

(2008, p. 35), realçam o aumento de ansiedade e a diminuição da sensação de 

segurança quando as parturientes são impedidas de utilizar objetos pessoais, de tomar 

decisões, ou colocadas em grande proximidade de outras parturientes.  

No seu Modelo de relação de ajuda, Chalifour (2008, p. 68) enfatiza a capacidade do 

enfermeiro em gerir o seu distanciamento e proximidade com o cliente, pela influência 

que imprimem à qualidade da relação entre ambos, sendo também, uma forma do 

enfermeiro mostrar e comunicar a sua disponibilidade para uma prestação de cuidados 

eficaz, eficiente e com qualidade. 

Uma vez que as pessoas tendem a confiar mais nas ações que nas palavras, 

Davidhizar, Bechtel, e Giger (1998), salientam o comportamento espacial, e 

nomeadamente a proximidade do enfermeiro como forma particular de ajudar os clientes, 

já que é no espaço de relação onde têm lugar atividades e vivências que viabilizam 

transitar de um desconforto para um conforto, em que as coisas nunca são o que são, 

mas aquilo que sentimos delas, o sentido que lhes damos e o modo como as 

vivenciamos (Valeriano, 1996, p. 8)  

O desrespeito por esse espaço de relação onde os cuidados são prestados, pode ser 

gerador de desconforto, pelo que os enfermeiros têm que ter consciência desse facto, 

quando por necessidade terapêutica, tocam em clientes de determinados grupos 

culturais, como os grupos asiáticos, conhecidos pela sua reserva no que se refere ao 

contacto físico (D. Lowdermilk & S. Perry, 2008, p. 35). 

Respeitar o espaço interpessoal da parturiente, também passa por disponibilizar um 

quarto individual onde cada mulher se possa expressar livremente, em segurança e 

intimidade, para que o trabalho de parto decorra naturalmente, sem o olhar surpreso ou 

crítico de profissionais, e, é uma das recomendações da Associação Portuguesa dos 

Enfermeiros Obstetras APEO (2009, p. 33) às instituições de saúde. Por outro lado, 

também recomenda que o número de profissionais de saúde seja adequado ao 

acompanhamento do trabalho de parto, considerando que o seu excesso, naquele 

espaço em concreto, pode ser intimista e gerador de medo e ansiedade, tal como a sua 

escassez pode causar efeito inverso, de solidão e sensação de abandono. A este 

propósito, há que referir que Portugal apresenta dos rácios enfermeiro de cuidados 
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gerais/cliente (1/1000) mais baixos (5,7), considerando a média dos países da OCDE 

(8,7), estando juntamente com a Grécia entre os dez países com menor valor, sendo o 

Luxemburgo o que apresenta o rácio mais elevado (16,3). No rácio de enfermeiro 

especialista/cliente (1/100000), Portugal (34,8) também se encontra abaixo da média dos 

países da OCDE (39,8) sendo a Coreia a apresentar o rácio mais elevado (94,7). Já no 

rácio de médicos/clientes (1/1000) Portugal (3,8) encontra-se bastante acima da média 

dos países da OCDE (3,1) sendo a Grécia a ocupar o lugar com o maior rácio (6,1), com 

igual tendência no rácio de médicos especialistas/clientes (1/100000) (P-11,9/OCDE-

10,3) sendo a Irlanda a apresentar o maior valor (17,5) (OECD, 2012). Há que considerar 

os ganhos em saúde associados ao desempenho dos enfermeiros, nomeadamente o 

estudo comparativo disponibilizado pela Direção Geral de Saúde na sua página da 

internet (Nogueira, Costa, Pinto, Alves, & Rosa, 2013, p. 37) sobre o tipo de assistência 

prestada no parto, em que o número de óbitos neonatais foi superior na assistência 

realizada por médico, registou-se um aumento acentuado em 2011 (p<0,001) em mais 

64 óbitos neonatais. Por outro lado, nos óbitos neonatais cuja assistência no parto foi 

realizada por enfermeira obstétrica observou-se uma tendência decrescente com uma 

diminuição significativa de 2009 para 2011 (p<0,001) em menos 27 óbitos neonatais. 

A Organização Social refere-se à maneira pela qual um grupo cultural se organiza em 

volta do seu grupo familiar (Giger & Davidhizar, 2002). As autoras realçam que a família é 

considerada a forma nuclear da organização social e, onde, os seus membros alcançam 

a competência na sua própria cultura (Davidhizar et al., 1998). A forma de estar da família 

não está desligada das crenças e valores de saúde que influenciam a forma como a 

própria família se estrutura, organiza e funciona, no que se refere aos cuidados que 

presta durante a gravidez, parto e puerpério, sendo que em muitas sociedades, a 

parteira, foi e continua a ser a referência dos cuidados de saúde ao nível da maternidade 

(García-Martínez, 2008). 

As mudanças, nas conceções em matéria de saúde, provocadas pelo 

desenvolvimento económico, relegou a família para um segundo plano, com um papel 

mais passivo ao longo do trabalho de parto e parto, imposto por uma nova cultura 

profissional (Parreira & Coutinho, 2011). Esta nova cultura, muito ligada às imposições do 

espaço e organização inerentes às salas de partos, próprias do ambiente hospitalar onde 

o parto passou a decorrer, potencia o poder dos profissionais e subjuga o ambiente 

familiar no qual tradicionalmente o parto acontecia, com a mulher rodeada pela família, e 

em que a parteira era a única referência profissional (García-Martínez, 2008, p. 41). 

Desse ambiente familiar que lhe transmitia segurança e bem-estar, a mulher vê-se 

confrontada com o ambiente hospitalar, desprovido do significado do lar, gerador de 

ansiedade acrescida e de condição de sujeição (Rodrigues, 2009, p. 176).  
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Neste sentido, sendo a família o principal foco de atenção nos cuidados relativos ao 

parto (D. Lowdermilk & S. Perry, 2008, p. 35), importa que o enfermeiro esteja atento aos 

padrões de comportamento cultural de cada família, imigrante e não imigrante, e obtenha 

informações acerca de como esta perceciona a saúde e os cuidados inerentes à 

gravidez, parto e nascimento, capacitando-a e promovendo a sua autonomia para a 

tomada de decisão.  

As famílias imigrantes, continuam a apresentar resultados menos favoráveis no que 

diz respeito a cuidados de saúde de qualidade, sendo que as políticas de saúde terão de 

refletir a integração da cultura nos processos de cuidar, tanto em meio comunitário como 

hospitalar (Albuquerque, 2009, p. 145). A vulnerabilidade e isolamento em que se 

encontra a parturiente imigrante compreendem-se pelo desenraizamento do seu 

ambiente familiar e cultural, para um local que é pouco ou nada familiar, e ainda que 

possa ter por perto alguém significativo, fica à mercê de cuidados e de profissionais que, 

embora possam ser técnicos perfeitos, são-lhe completamente desconhecidos (Loux, 

1990), num ambiente estéril e instrumentalizado, onde, habitualmente só se recorre em 

situação de doença. A APEO (2009, p. 73) reconhece no entanto o trabalho desenvolvido 

pelas instituições, nos últimos quinze anos, na procura de melhores condições 

ambientais, com especial atenção a aspetos ligados à humanização e à qualidade dos 

cuidados assistenciais durante o trabalho de parto, ao admitir nas maternidades 

portuguesas a participação ativa da família, durante este período. Esta participação 

passou a fazer parte de uma das recomendações conjuntas desta a associação e da 

Ordem dos Enfermeiros, para as práticas promotoras do parto normal (OE/APEO, 2012, 

p. 23). É de realçar também, a forma como a sociedade se tem organizado, no sentido de 

apoiar as famílias, na preparação para a parentalidade e para o parto, oferecendo aulas 

de preparação específicas e direcionadas ao parto, a nível dos agrupamentos de centros 

de saúde, que para além de ajudarem a mulher, na realização das suas atividades de 

vida diária, durante a gravidez, trazem benefícios ao momento do parto para que seja 

vivido de uma forma agradável e feliz (K Yenal & Ü Sevil, 2012).  

O Tempo é para Giger e Davidhizar (2002, p. 185) um aspeto importante da 

comunicação interpessoal. Entendem que os grupos culturais podem ter orientação 

quanto ao passado, ao presente, ou ao futuro. Consideram que os cuidados de saúde 

baseados na prevenção requerem uma orientação no tempo, em termos futuros, na 

medida em que todas as ações preventivas são motivadas pelos futuros ganhos em 

saúde. E como refere Collière (1989, p. 308), referência incontornável do pensamento 

crítico de enfermagem a nível mundial, toda a ação que não tenha um fio condutor 

extraído da situação, e não inserida num tempo preciso dilui-se. 
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Definido pela Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (OE, 2011) 

numa abordagem mais instrumental, o tempo apresenta-se como o ponto, o período, o 

intervalo, ou a duração de uma ocorrência. Contudo, a constituição da realidade como 

realidade de sentido não se apresenta com a mesma significação, pois o tempo é 

construído em função do papel que cada cultura lhe atribui em relação aos seus projetos 

específicos (AC Gonçalves, 1997, p. 134). Enquanto conceito analisado em diversas 

ciências, percebe-se que a sua definição seja difícil e complexa. 

Importa que, na sua prática, o enfermeiro tenha presente que o tempo é uma variável 

cultural, e, como tal, é percecionado por cada parturiente à sua maneira, 

independentemente do tempo do relógio ser o mesmo. O tempo é o resultado do 

funcionamento e da estruturação da ordem social, e as principais diferenças na 

significação do tempo ocorrem quando os grupos sociais medem o tempo referindo-se-

lhe prioritariamente, e isto quer seja ao tempo do relógio ou ao dos acontecimentos 

sociais (Giger & Davidhizar, 1991). A forma como cada parturiente perceciona o tempo 

em trabalho de parto é peculiar a cada uma e o cuidar culturalmente congruente tem em 

consideração os diferentes ritmos, velocidades e comportamentos. Práticas profissionais 

desajustadas da cultura da parturiente podem ser geradoras de ansiedade e medo, 

tornando-se, a mulher mais frágil e vulnerável e propensa a viver sentimentos de 

insegurança (E. Coutinho, 2006; Kitzinger et al., 2006), atribuindo outro significado a esse 

tempo. O aumento dos níveis de catecolaminas gerados por estas situações dão lugar à 

diminuição do fluxo sanguíneo na região pélvica, ao aumento da tensão muscular com 

consequente sensação de dor intensa (Pirdel & Pirdel, 2009, p. 218). Se do tempo 

decorrido em trabalho de parto, em que as contrações uterinas estão mais frequentes e 

intensas, não se verifica evolução da situação, a mulher que está a viver essa situação 

pode sentir-se incapaz e desmotivada (Mendes, 2002, p. 61).  

Kitzinger et al. (2006) alertam para as expectativas defraudadas das parturientes e 

para a excessiva medicalização do parto que marcam estas mulheres para toda a sua 

vida. A vivência desse tempo, em trabalho de parto, fica para sempre na memória das 

mulheres, que o interpretam, de acordo com o seu sentir na altura, sendo que as 

experiências negativas e humilhantes resultam essencialmente de partos dolorosos em 

que os profissionais de saúde não conseguiram entender, a experiência ativa e intensa, 

vivida por aquela mulher/família (Kitzinger, 1996, p. 20).  

Como tal, para evitar este tipo de sentimentos, e que perdurem ao longo de 

gerações, o enfermeiro deve preservar a segurança cultural da pessoa objeto dos seus 

cuidados (Polaschek, 1998), considerando, o cuidar como acompanhar, como estar 

presente e ter tempo necessário, quer, para acompanhar, escutar, observar e apoiar, ou, 

simplesmente ter tempo para estar com (Egan, 1987, 2010).  
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O Controlo Ambiental refere-se à capacidade que a pessoa tem para controlar a 

natureza e os fatores provenientes do ambiente que a rodeia e que o afeta (Giger & 

Davidhizar, 2002). Watson (2002) considera o ambiente nas suas variáveis externas, 

como, os fatores físicos, de segurança e conforto; e nas variáveis internas, como, as 

atividades mentais, espirituais ou culturais que o enfermeiro manipula de modo a fornecer 

um ambiente que dê proteção e segurança, conforto, e apoio ao bem-estar da pessoa. 

Giger e Davidhizar (2002, p. 186) apresentam duas perspetivas no que se refere ao 

controle ambiental por parte dos indivíduos, as pessoas que sentem que conseguem 

controlar o seu ambiente e os fatores que diretamente o influenciam, e que têm um 

“locus” de controlo interno; e aqueles que acreditam na sorte e no azar e, nessa medida, 

entendem o sofrimento como algo inerente à condição humana, que não podem 

controlar, e que têm um locus” de controlo externo. As autoras consideram que uma 

pessoa proveniente de um grupo cultural no qual há menor crença no controlo interno e 

maior no controle externo, pode ter uma visão fatalista na qual a procura de cuidados de 

saúde pode ser considerada como inútil.  

O estudo de Haines (2012) com mulheres australianas e suecas revelou que as 

mulheres suecas encaravam o parto como algo natural, contrariamente às australianas. 

Nos perfis que identificaram concluíram que as mulheres que tinham medo do parto 

apresentaram os resultados mais negativos, incluindo maior número de cesarianas, e 

também os sentimentos mais negativos na gravidez e no pós-parto, e as perceções mais 

pobres da qualidade do pré-natal e durante o parto. 

Um estudo com mulheres iranianas revelou que no geral as mulheres consideraram o 

trabalho de parto uma experiência dolorosa, apesar de que alguns fatores como o ruido, 

o ambiente desconhecido e a falta de privacidade, aumentam a perceção da dor, sendo 

esta também afetada por aspetos ambientais como a disposição e localização dos 

móveis, o espaço existente para a sua movimentação, a luz/luminosidade e sua 

incidência, a temperatura ambiente, e a satisfação de outras necessidades como é o 

caso da alimentação e ingestão de líquidos (Pirdel & Pirdel, 2009). Neste estudo, 

salienta-se a influência das diferenças culturais na perceção da dor considerando ser 

fundamental compreender culturalmente cada mulher e ajudá-la a lidar melhor com a dor 

do parto, melhorando e modificando o ambiente, proporcionando privacidade, evitando 

procedimentos desnecessários e identificando e removendo as fontes de medo ou 

perturbação, os quais são associados à libertação de catecolaminas e por conseguinte 

aumento da dor (Pirdel & Pirdel, 2009, p. 243). Também a livre movimentação da 

parturiente na sala de parto permite melhorar o seu autocontrolo, diminuir a necessidade 

dos analgésicos, reduzir a duração do trabalho de parto, o número de partos cirúrgicos, e 

aumentar a satisfação da mulher (SL Bloom et al., 1998; Pirdel & Pirdel, 2009, p. 221), do 
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mesmo modo que o ambiente calmo provoca diminuição da ansiedade e do número de 

distócicas, o que se traduz na redução do número de cesarianas (Hodnett et al., 2011; 

Hodnett, Stremler, Weston, & McKeever, 2009). De forma a poder diminuir os efeitos 

negativos do ambiente, desde a década de 1970, muitos hospitais têm transformado as 

salas de partos em ambientes esteticamente mais agradáveis dissimulando o 

equipamento médico, de modo a que a parturiente se sinta segura, protegida, apoiada e 

confortável (D. Lowdermilk & S. Perry, 2008), o que se traduz na sua maior capacidade 

em lidar com a dor do trabalho de parto, e evitar procedimentos desnecessários 

geradores de medo e perturbação (Pirdel & Pirdel, 2009, p. 222).  

As Variações Biológicas, particularmente ao nível genético, existem entre indivíduos 

de diferentes grupos raciais, apesar destas diferenças não serem tão reconhecidas como 

o são as culturais, entre as pessoas nos vários grupos étnicos (Giger & Davidhizar, 2002, 

p. 187). O conhecimento geral, destas variações, quanto a um determinado grupo cultural 

específico é um excelente ponto de partida para prover um cuidado culturalmente 

apropriado (Davidhizar & Giger, 2004, p. 48; Giger & Davidhizar, 2002, p. 187). As 

autoras realçam as variações biológicas na perceção da dor, de pessoa para pessoa, 

mas também, em diferentes grupos culturais (Davidhizar & Giger, 2004), pois a 

experiência da dor é profundamente influenciada pelas características culturais de cada 

mulher, pelo seu legado cultural e visão do mundo (Purnell & Paulanka, 2010, p. 54). No 

entendimento destes autores, a dor pode ser percecionada pelos hispânicos como 

sofrimento, estando-lhe associada uma componente emocional; é vista pelos asiáticos 

como uma forma de se redimirem do passado pelo que apresentam grande tolerância à 

dor; e com manifestações do tipo sensorial por parte dos Afro-Americanos (Purnell & 

Paulanka, 2010, p. 54). Estes autores salientam ainda que se manifestam diferenças 

entre indivíduos do Leste e os Ocidentais. A demonstração de comportamentos perante a 

dor em trabalho de parto também se revela diferentemente por mulheres de origem árabe 

que tendencialmente manifestam mais a dor quando comparadas com mulheres 

ocidentais (Rassin, Klug, Nathanzon, Kan, & Silner, 2009, p. 124), e as mulheres Negras, 

Hispânicas e Asiáticas revelam menor necessidade de anestesia epidural do que as 

caucasianas não hispânicas (Rust et al., 2004, p. 456).  

Estas diferenças assentam no facto de que a cultura dos indivíduos gera crenças e 

comportamentos que dão sentido à sua experiência da dor, influenciando a forma como 

esta é expressa, por comportamentos para a evitar ou para a aceitar como parte 

integrante de algumas experiências de vida (Davidhizar & Giger, 2004, p. 49). Neste 

sentido há quem queira viver a experiência do parto da forma mais natural possível, e 

somente admitem recorrer aos métodos não farmacológicos para o alívio da dor, e quem 

pretenda auxílio para o alívio farmacológico solicitando a administração de analgesia 
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epidural (BergstrÖM, Kieler, & WaldenstrÖM, 2010; H. Cetin, N. Gunay, & H.  Dalak, 

2012; Schytt & WaldenstrÖM, 2010). 

No entendimento de Davidhizar e Giger (2004), impõe-se que os enfermeiros sejam 

culturalmente sensíveis às crenças e práticas de saúde e nomeadamente às diferentes 

formas de estar face à dor, pelo que defendem que a abordagem holística da pessoa com 

dor envolve mais do que os aspetos físicos, emocionais, sociais e espirituais da dor mas 

também a sua interpretação no contexto cultural, familiar, de experiências passadas e o 

significado do evento que está a ser vivenciado. Nesse sentido, as autoras, apresentam 

um conjunto de estratégias a utilizar pelo enfermeiro, na avaliação culturalmente 

apropriada da dor, nomeadamente: utilizar escalas que permitam medir a dor; apreciar as 

respostas afetivas à dor, em que as mulheres estoicas, tendem a suportar a dor, e as 

mulheres emotivas tendem a verbalizá-la; mostrar sensibilidade perante os diferentes 

estilos de comunicação, que diferem entre os grupos culturais; reconhecer que a 

manifestação da dor pode não ser aceitável na cultura em que a pessoa se insere; 

compreender que o significado da dor varia entre as culturas, por exemplo, os católicos 

podem interpretar a dor como uma punição de Deus; utilizar o conhecimento das 

variações biológicas de diferentes grupos culturais, raciais e étnicos, na utilização dos 

fármacos, da sua dosagem, do seu metabolismo, dos resultados e efeitos secundários 

derivados da sua utilização salvaguardando a grande variedade de reações mesmo 

dentro de um grupo cultural; e desenvolver a consciência pessoal de valores e crenças 

que possam afetar a dor, já que a orientação pessoal do prestador de cuidados 

relativamente à dor pode influenciar a gestão desta, ao considera-la como parte da 

experiencia do trabalho de parto não adequando, desta forma, a sua intervenção ao que 

é esperado pela parturiente. 

O conhecimento cultural de que os comportamentos, produto de experiências 

passadas e das crenças culturais podem ter um impacto significativo nas manifestações e 

significações que a mulher em trabalho de parto atribui à dor, permitirá ao enfermeiro 

realizar uma prestação eficiente e eficaz dos cuidados de enfermagem.  

Além da teoria de Leininger e da de Giger e Davidhizar, muitas outras teorias de 

enfermagem se têm focalizado na cultura e na sua importância para o desenvolvimento 

da competência cultural. Campinha-Bacote (2002, p. 181) propõe um modelo que 

interpreta a competência cultural como um processo contínuo em que o próprio prestador 

de cuidados reflete sobre os seus próprios valores culturais, e se esforça continuamente 

por ter a capacidade de trabalhar efetivamente dentro do contexto cultural do cliente 

(indivíduo, família e comunidade) e não só para as sociedades e/ou grupos culturalmente 

diversos, por entender que cada família ou indivíduo, podem ter diferentes padrões 

culturais. Nesse sentido, entende que a competência cultural, representada no seu 
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modelo sob a forma de vulcão, que simbolicamente pretende representar a vontade de 

trabalhar com a diversidade cultural e que estimula o processo de desenvolvimento de 

competências culturais, só é possível atingir através de um processo contínuo e dinâmico 

que envolve a integração de cinco estruturas: consciência cultural, habilidade cultural, 

conhecimento cultural, desejo cultural e encontro cultural.  

A Consciência cultural envolve a auto-observação e exploração dos valores e do 

conhecimento cultural e profissional por parte do enfermeiro de modo a permitir-lhe 

reconhecer que todas as pessoas são diferentes. A não consciencialização desse facto 

poderá traduzir-se em imposição cultural do enfermeiro sobre o individuo relativamente 

aos seus próprios valores e padrões comportamentais, como refere Leininger citada por 

Campinha-Bacote (2002, p. 182).  

O Conhecimento cultural caracteriza-se pelo processo de procura e aquisição de 

fundamentos educacionais sobre grupos étnicos e culturais diversificados ao nível das 

crenças associadas à saúde e valores culturais; da incidência e prevalência de doenças; 

e da eficácia dos tratamentos. Há que considerar que ninguém é o estereótipo da sua 

cultura de origem, mas tão-somente uma parte da diversidade que a constitui, com 

experiencias de vida e processos de aculturação específicos de cada um, pelo que se 

requer que o enfermeiro desenvolva a habilidade de acompanhar culturalmente cada 

pessoa individualmente.  

As Habilidades culturais traduzem-se na capacidade de recolher a informação cultural 

relevante considerando a necessidade de ajuda de cada um, e de aprender como 

executar e proceder a uma avaliação física culturalmente baseada.  

Os Encontros culturais pressupõem a capacidade do enfermeiro para interagir com 

clientes de culturas diversas, o que requer capacidade de avaliar as suas necessidades 

linguísticas e o recurso eventual a mediador cultural evitando possíveis erros de 

interpretação.  

O Desejo cultural, passa pela motivação do enfermeiro para desejar, de forma 

autêntica e intencional, tornar-se culturalmente consciente, informado, hábil e 

familiarizado com encontros culturais, no processo de cuidar. Campinha-Bacote (2002, p. 

184) realçam que nessa interação, mais do que o que o enfermeiro sabe, o cliente 

valoriza o que o enfermeiro se importa, mais do que dizer que respeita as suas crenças, 

valores e práticas, o cliente valoriza a sua ação profissional efetiva de respeito desses 

mesmos valores, no que se refere à sua pessoa enquanto ser cultural. O desejo cultural 

pressupõe uma forma genuína de estar aberto e disponível aos outros aceitando as suas 

diferenças e construindo sobre as semelhanças, numa aprendizagem contínua ao longo 

da vida.  
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Também Purnell (2002) e Purnell e Paulanka (2010) aprofundaram estes conceitos 

entendendo que a competência cultural reside no prestador de cuidados e no sistema 

dentro do qual os cuidados são prestados. Entendem que os conhecimentos culturais 

gerais e específicos aliados ao autoconhecimento dos próprios saberes pessoais e 

profissionais, das suas crenças e valores, da capacidade de utilizar a sua ética e 

experiência de vida na interação com os indivíduos culturalmente diferentes são 

determinantes para compreender a cultura, e minimizar as desigualdades de género, 

étnicas e raciais no âmbito dos cuidados de saúde, de modo à prestação dos necessários 

cuidados de saúde, culturalmente competentes, com eficácia, eficiência e qualidade 

(Purnell & Paulanka, 2010, p. 5). É essa consciencialização gradual que permite progredir 

de uma inconsciência incompetente (não estar consciente da falta de conhecimentos 

sobre uma dada cultura), para a incompetência consciente (ter consciência de que se tem 

falta de conhecimentos, sobre outra cultura), e desta para a competência consciente 

(aprender sobre a cultura do cliente verificando ou aferindo generalizações acerca dela, e 

desenvolvendo intervenções culturalmente específicas) e poder alcançar a competência 

inconsciente (prestar, automaticamente, cuidados culturalmente congruentes a clientes 

de culturas diversas) (Purnell & Paulanka, 2010, p. 23). Um dos domínios que estes 

autores apresentam refere-se à “Gravidez e Práticas de Nascimento”, que inclui as 

práticas de fertilidade, as perspetivas sobre a gravidez, as práticas prescritivas, restritivas 

e tabus, relacionados com a gravidez, parto e período pós-parto. Entendem, no que se 

refere à maternidade, que é comum as sociedades apresentarem práticas e crenças 

“prescritivas”, aquelas que não são aconselháveis à mulher que deseje saúde para si e 

para a criança durante a gravidez; as “restritivas”, as quais são aconselháveis à mulher 

para ter um parto e uma criança saudável; e os “tabus”, aquelas práticas que a mulher 

não deve adotar por se entender que se podem tornar maléficas para o filho ou para si 

(Purnell & Paulanka, 2010, p. 47). Os autores entendem que, sempre que tais práticas e 

crenças não se revelem nocivas para a mãe ou para o filho, devem ser respeitadas pelos 

enfermeiros. De um conjunto de questões que preconizam que sejam realizadas pelos 

enfermeiros, para além das que identifiquem as práticas prescritivas, restritivas e tabus 

incluem outras relacionadas com o processo de parto, nomeadamente, relativas às 

reações durante o trabalho de parto, à presença de profissionais ou acompanhante do 

sexo masculino, à posição assumida/preferida no momento do parto, ou ao próprio local 

do parto. 

Em certa medida todos os modelos apresentados nos ajudam a compreender, de 

forma mais plena, o individuo/ parturiente imigrante, enquanto ser único e diferente, 

distinto da sua família e comunidade mas também com similitudes, marcadas pela sua 

vivência cultural.  
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Vários estudos têm contribuído para o desenvolvimento da enfermagem transcultural 

em todo o mundo, mas, não são tantos assim, ao nível da maternidade em Portugal. 

Quem recebe os cuidados espera que o profissional de saúde saiba analisar as suas 

respostas em função da sua cultura para que se sinta confortável durante o período em 

que decorre essa relação (Abreu, 2008). Quando os profissionais se baseiam 

essencialmente na perspetiva etic, não tendo em consideração a perspetiva emic, das 

pessoas, impera o etnocentrismo e, consequentemente, a ausência do cuidar 

culturalmente congruente, encontrando-se nos clientes resultados desfavoráveis 

(Leininger, 1995, p. 102; Leininger & McFarland, 2006). Neste sentido, a autora referencia 

uma quinzena de estudos efetuados ao nível da enfermagem transcultural e os 

contributos valiosos na descoberta de novos conhecimentos possibilitadores de cuidados 

culturalmente congruentes (Leininger, 1997). Destes estudos realçamos os pioneiros, 

nomeadamente, o estudo de Landall (1992), uma enfermeira antropóloga e parteira que 

estudou os cuidados maternais numa aldeia iraniana; o estudo de Bohay (1989, 1991) 

sobre os fenómenos da gravidez e do nascimento dos ucranianos nos Estados Unidos da 

América, revelando que estes estavam profundamente enraizados na sua visão do 

mundo, da religião e expectativas da família; o estudo de Finn (1994), sobre mães afro-

americanas, após o parto hospitalar, revelando diferenças interculturais na forma como 

as mães viam os cuidados de enfermagem; o estudo de uma enfermeira parteira 

(Morgan, 1992) sobre a gravidez e práticas de nascimentos dos Hare Krishna, tendo 

observado crenças e práticas, de cuidado genérico, essencial e adequado à sua 

religiosidade e visão do mundo; tendo esta mesma autora, posteriormente, (Morgan, 

1996) estudado os cuidados pré-natais das mulheres afro-americanas na América, num 

contexto rural e num contexto urbano, tendo identificado quatro temas principais: cuidar 

significando partilhar; cuidar muito influenciado por fatores de estrutura social; o cuidado 

pré-natal profissional visto como essencial e necessário; utilização de práticas e crenças 

de saúde popular tradicional. 

Em Portugal, tanto o estudo de Parreira (1995), como o estudo de E. Coutinho 

(2000), utilizaram o modelo de cuidados culturais de Madeleine Leininger e os seis 

fenómenos culturais de Giger e Davidhizar (1991) ligados ao parto. Ambos os estudos, 

etnográficos, procuraram em diferentes contextos, captar o significado atribuído ao cuidar 

pelos enfermeiros obstetras que cuidam e pelas parturientes que são cuidadas. A partir 

dessa investigação, Parreira et al. (2010) elaborou uma escala de perceção de cuidados 

culturais durante o trabalho de parto, assente na premissa de que o investigador de 

etnoenfermagem deve “…aprender a partir dos fenómenos de enfermagem e dos fatores 

influenciadores dos cuidados e da saúde. A atenção centrada nos fenómenos de 
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enfermagem permite-lhe conhecê-los com o máximo rigor possível e também apreender 

os significados e expressões desses cuidados” (Parreira, 2000, p. 43). 

E. Coutinho (2000) identificou 9 domínios culturais que traduzem os significados 

atribuídos ao cuidar pelos enfermeiros e 7 domínios culturais que traduzem o significado 

que atribuíram as parturientes aos cuidados recebidos. Os temas emergentes dos 

significados atribuídos pelas parturientes aos cuidados que lhes foram prestados, o 

sentir-se ajudada e não se sentir compreendida, parecem caracterizar partes diferentes 

da cultura, e revelam alguma heterogeneidade cultural. O tema sentir-se ajudada vem 

reforçar o tema emergente dos enfermeiros. Alguns domínios das parturientes deixam 

transparecer esta congruência cultural, sobretudo, o domínio cultural “Tipo de atitudes 

dos enfermeiros que a cliente vivenciou como tendo sido cuidada de uma forma 

individualizada; e o domínio cultural “Forma de percecionarem o meio ambiente”, 

podendo concluir-se que os enfermeiros ajudam as parturientes a passar por uma 

experiência fundamental, e as parturientes sentem-se ajudadas pelos enfermeiros. Já do 

tema emergente não se sentir compreendida, transparece uma dificuldade de 

comunicação entre clientes e enfermeiros, atendendo a que o tema emergente dos 

enfermeiros continua a ser o mesmo, e o tema emergente das parturientes é, não se 

sentir compreendida, ilustrada no domínio cultural “Tipo de manifestações expressas 

pelas parturientes por se sentirem incompreendidas na forma de cuidar pelos 

enfermeiros”, nas subcategorias: chorar; sentir medo; ficar irritada; e dizer que não 

adianta queixar-se, e no domínio cultural “Razões para não chamarem os enfermeiros”, 

impossibilitando a prestação de cuidados culturalmente adaptados por parte dos 

profissionais. 

Poderá haver o que Leininger (1991) e Leininger e McFarland (2006) denominam de 

alguma heterogeneidade cultural, implícita nos três temas emergentes, dos enfermeiros e 

parturientes, revelada por alguma falta de sintonia entre uns e outros. Esta diferença, 

pode estar ainda relacionada com uma cultura de enfermagem etnocêntrica, em que os 

profissionais agem de acordo com o que pensam ser melhor para as clientes, através, da 

imposição das suas crenças, e valores, não tendo em consideração (por 

desconhecimento) as crenças, os valores ou os sentimentos das parturientes. Este facto, 

justifica que, se analise a perceção de puérperas imigrantes e portuguesas sobre os 

cuidados de saúde culturais durante o trabalho de parto, tendo como finalidade última, 

adequar as práticas de enfermagem, às suas crenças, valores e práticas, à cultura de 

cada mulher enquanto ser único e diferente. É na descoberta de conhecimentos novos ou 

distintos, que se eleva “a enfermagem para um sol nascente de conhecimento, tanto 

quanto possível das culturas em todo o mundo” (Leininger, 1995; Leininger & McFarland, 

2006). 
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Entendemos ser este cuidar culturalmente congruente que parturientes portuguesas 

e imigrantes procuram durante o trabalho de parto.  
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4 – PARTICIPANTES E MÉTODOS 

Nos últimos anos, em Portugal, assistimos a uma diversificação civilizacional, 

decorrente da presença de imigrantes, transformando a nossa sociedade num mesclado 

cultural. A heterogeneidade característica da presença de pessoas de diversas culturas, 

com particular incidência nas últimas décadas, impõe, não só, adaptações estruturais a 

nível dos países de acolhimento, neste caso concreto de Portugal, mas também, 

transformações de mentalidades, de capacidade de aceitação, de tolerância e de práticas 

de inclusão por parte dos autóctones.  

Apesar dos esforços sociais desenvolvidos para a integração dos imigrantes e 

concretamente da mulher grávida, com um conjunto de medidas, algumas não foram 

interiorizadas e postas em prática. Entendemos que atualmente a imigração ainda tem 

um impacto negativo sobre o acesso e a utilização dos serviços de saúde, condicionando 

dessa forma os cuidados pré-natais. As inúmeras vulnerabilidades a que está associada 

a imigração são determinantes para o não cumprimento do esquema de vigilância pré-

natal emitido pela DGS e que é gratuito para as grávidas, independentemente da sua cor, 

etnia ou religião, do mesmo modo que condiciona a perceção de cuidados culturais no 

parto. 

Assim, definimos neste capítulo os procedimentos metodológicos para dar resposta 

às questões e aos objetivos, descrever o tipo de estudo, as variáveis, o tipo de 

amostragem, o instrumento de recolha de dados utilizado e os procedimentos estatísticos 

efetuados, no sentido de dar a conhecer as estratégias utilizadas para estudar a condição 

das mulheres imigrantes e portuguesas ao nível da vigilância de gravidez e da perceção 

dos cuidados culturais no parto. 

4.1 - OBJETIVOS E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

As recomendações da OMS assim como o atual quadro legislativo português 

preveem a oferta de condições específicas para a realização da vigilância de gravidez por 

forma a promover, na sua base mais elementar, a saúde das populações. Através das 

consultas de vigilância pré-natal, pretende-se rastrear o risco para o desenvolvimento de 

situações problemáticas e doenças, bem como sensibilizar para estilos de vida saudável 

e para a promoção da sua saúde. Definidas as orientações gerais pela tutela, esta 

consciencialização da população para a importância da vigilância pré-natal exige um 

trabalho sério por parte dos profissionais de saúde quer ao nível do conhecimento, 
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quanto à capacidade de resposta adequada às necessidades das pessoas que serve. 

Como tal, é necessário que se planeie adequadamente os cuidados em saúde e 

particularmente em saúde materna e obstétrica, só possível quando primeiramente se 

ouvem as pessoas, se conhece a sua realidade e as suas perceções ao nível da 

maternidade e do parto (Amoros, Callister, & Sarkisyan, 2010).  

As consultas pré-natais periódicas, com início no primeiro trimestre de gravidez para 

além de permitirem avaliar os indicadores de saúde materna proporcionam às mulheres e 

respetiva família um espaço privilegiado para que estes coloquem as suas dúvidas e 

apresentem os seus receios e medos (Cardoso, 1996; Coimbra et al., 2003; Pinto et al., 

2005; Portugal. DGS, 1993; Sikorski et al., 1996; Zampieri & Erdmann, 2010). O 

fenómeno da maternidade e parentalidade, enquanto processos de transição na vida da 

mulher e do casal, exigem adaptações sucessivas e a aceitação gradual aos novos 

papéis esperados pelas diferentes sociedades (E. Coutinho & Parreira, 2011).  

A integração do conhecimento e a apropriação de atitudes ajustadas à nova condição 

advêm de vigilância adequada de gravidez na qual os profissionais de saúde são 

facilitadores de todo o processo (Wilkinson & Callister, 2010). Só pela sua participação 

ativa nas consultas de vigilância, a mulher/ casal poderão identificar as eventuais 

intercorrências e sentirem-se apoiados e seguros (Smythe, 2010).  

Sabendo-se que a adequada vigilância de gravidez reduz o risco da doença e promove 

famílias saudáveis, emergem questões que procuram servir como eixo estruturante do 

estudo e preocupam os profissionais de saúde (Ramos, 2009).  

Esta problemática, até finais do século passado e início deste, não era de grande 

relevância, dado que Portugal era mais um país de emigrantes do que imigrantes. 

Contudo, este fenómeno veio a modificar-se nas últimas décadas o que justifica as 

nossas inquietações pessoais, perante um tema atual e ainda pouco estudado no 

contexto português.  

É neste contexto que delineámos como questões do estudo (i) Qual a prevalência de 

adequada vigilância de gravidez em imigrantes e portuguesas? (ii) Quais os 

determinantes de vigilância de gravidez em imigrantes e portuguesas? (iii) Qual é a 

perceção das mães imigrantes e das mães portuguesas sobre os cuidados culturais, 

durante o trabalho de parto e parto?  

Conscientes dos limites impostos por um estudo desta natureza, tendo em conta as 

interrogações formuladas, definimos os objetivos que lhe poderiam dar resposta: (i) 

quantificar a prevalência de vigilância adequada de gravidez em imigrantes e 

portuguesas, (ii) identificar os fatores determinantes de vigilância adequada de gravidez 

em imigrantes e portuguesas, e (iii) analisar a perceção das mães imigrantes e 

portuguesas sobre os cuidados culturais durante o trabalho de parto e parto.  
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Em Portugal, alguns estudos associam a cultura à maternidade (Castro, 2009; E. 

Coutinho, 2000; E. Coutinho, Parreira, Silva, Pereira, & Chaves, 2009; Parreira, 1995, 

2004, 2007, 2008; Parreira & Coutinho, 2011; Parreira et al., 2010). Este será mais um 

contributo que pretende dar a conhecer as múltiplas implicações que fatores externos, 

como, por exemplo, as variáveis sociodemográficas e habitacionais e variáveis 

obstétricas e contextuais à imigração têm na vigilância de gravidez e na perceção dos 

cuidados culturais. 

Face ao exposto, entendemos que a finalidade deste estudo é a de contribuir para a 

identificação da realidade do país no que se refere à situação da acessibilidade aos 

cuidados pela mulher imigrante na vigilância de gravidez, e à perceção dos cuidados de 

enfermagem transcultural no parto. 

4.2 - TIPO DE ESTUDO 

Realizámos um estudo transversal, parcialmente analisado como caso controlo.  

Numa primeira fase, centra-se na descrição das características demográficas, 

condições habitacionais e aspetos relativos à saúde materna e obstétrica das grávidas 

imigrantes e portuguesas. Partindo das descrições das variáveis referidas, focaliza, de 

seguida, a sua atenção no estudo da vigilância de gravidez procurando analisar a relação 

entre as variáveis envolvidas, no intuito de identificar os determinantes da vigilância de 

gravidez. Numa segunda fase, explora a associação, mediação e predição dos 

determinantes da vigilância de gravidez.  

Concebemos para o efeito o esquema conceptual de base que se apresenta sob a 

forma pictórica na figura 3 e que pretende aclarar as inter-relações das variáveis 

independentes (exógenas) e dependentes (endógenas) da vigilância de gravidez e da 

perceção de cuidados de enfermagem culturais durante o trabalho de parto.  
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Figura 3 – Representação esquemática da relação prevista entre as variáveis 

estudadas na investigação empírica 

 

4.3 - AMOSTRA  

O estudo foi realizado em 32 maternidades/hospitais com maternidade, de Norte a 

Sul do país, no serviço de obstetrícia/internamento de puérperas.  

A amostra é constituída por puérperas imigrantes e portuguesas internadas no 

serviço de puerpério. Recorremos a uma amostragem não probabilística, uma vez que, 

se pretende o acesso rápido a subgrupos restritos, neste caso, as puérperas imigrantes e 

puérperas portuguesas (Marôco, 2010, 2011), sendo a presença de puérperas 

imigrantes, internadas no serviço de puerpério, a determinar a aplicação do questionário. 

Para esse efeito, por cada puérpera imigrante a entrar no estudo e sempre que as 

condições o permitiram foram selecionadas 2 puérperas portuguesas (a que entrou no 

serviço de puerpério imediatamente antes da imigrante e a que ingressou imediatamente 

a seguir). 

A aplicação do questionário efetuou-se entre 1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro 

2011, tendo respondido ao mesmo, um total de 2790 puérperas. Foram considerados 

inválidos 383 (13,72%) questionários sendo 167 (5,98%) de imigrantes e 216 (7,74%) de 

portuguesas, por não terem dado resposta às questões nacionalidade, número de 

consultas, início da primeira consulta e ainda não terem respondido à escala sobre a 

perceção dos cuidados culturais, consideradas variáveis cruciais para este estudo.  

Variáveis contextuais à gravidez 
 Planeamento da gravidez 
 Desejo de engravidar 
 Aceitação da gravidez 
 Consulta pré-concecional 
 Local de vigilância 
 Qualidade da informação recebida nas consultas 
 Morbilidade materna durante a gravidez 
 Internamentos durante a gravidez 
 Consumo de álcool durante a gravidez 
 Consumo de tabaco durante a gravidez 
 Motivos da escolha da maternidade 
 Diagnóstico pré-natal 
 Acompanhante nas consultas 
 Presença do enfermeiro nas consultas 
 Tipo de informação recebida nas consultas 

Variáveis sociodemográficas 
e habitacionais 

 Idade 
 Nacionalidade 
 Local de residência 
 Região que habita 
 Religião 
 Estado civil 
 Habilitações literárias 
 Formação profissional 
 Profissão 
 Situação profissional 
 Rendimento mensal 
 Casa própria 
 Número de assoalhadas 
 Número de pessoas 

residentes 
 Índice de aglomeração 

Variáveis obstétricas  
 Número de filhos 
 Número de gestações 
 Idade gestacional 
 Aumento de peso na gravidez 

Vigilância de gravidez 
•Número consultas de vigilância 

•Início da primeira consulta 

Perceção de cuidados culturais 

Variáveis contextuais ao parto 
 Tipo de parto 
 Peso do recém-nascido 
 Presença de acompanhante 

no parto 
 Preparação para o parto 
 Analgesia epidural 

Variáveis contextuais à imigração 
 Tempo de permanência no país 
 Situação de legalidade 
 Necessidade de intérprete 
 Dificuldades por não ter 

intérprete 
 Imigrar por motivos 

socioeconómicos 
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Assim, a amostra ficou constituída por 2407 puérperas, das quais 753 são imigrantes 

e 1654 portuguesas a que correspondem 86,28% da amostra inicial.  

Não obstante a recusa de quatro unidades de saúde, todos os distritos de Portugal 

continental (18) ficaram representados na amostra.  

Como critérios de inclusão considerámos (i) residir em Portugal há pelo menos 7 

meses; (ii) ter realizado a vigilância do trabalho de parto, parto e puerpério numa 

maternidade portuguesa; (iii) ter pelo menos 24 horas de internamento após o parto; (iv) 

aceitar participar no estudo.  

Constituiu-se uma equipa responsável pela recolha de dados que englobou um a dois 

estudantes de mestrado em saúde materna e obstetrícia, ou enfermeiros especialistas da 

mesma área, do respetivo serviço. Antes do início do processo de recolha de dados, 

foram realizadas três reuniões com todos os membros desta equipa, com o objetivo de 

uniformizar procedimentos. 

Os questionários foram autoaplicados, de preenchimento voluntário e anónimo mas 

sempre que as puérperas manifestavam dificuldade na interpretação das questões, esta 

foi superada por um elemento da equipa de recolha de dados. Solicitou-se à puérpera a 

consulta do Boletim de Saúde da Grávida e do Boletim de Saúde Infantil da criança 

durante a resposta ao questionário para garantir a conformidade dos dados neles 

constantes. Após o preenchimento, foi-lhe ainda, solicitado que colocasse o questionário 

numa caixa especialmente destinada para esse fim, onde, se encontravam outros já 

respondidos até essa data.  

 

4.3.1 - Caraterização sociodemográfica da amostra 

Nesta caracterização sociodemográfica são tidas em conta as seguintes variáveis: 

idade das participantes, proveniência das participantes, estado civil, local de residência, 

crença numa religião, habilitações literárias, profissão, situação profissional, condições de 

habitação, número de assoalhadas, número de pessoas por habitação, índice da 

aglomeração, rendimento mensal familiar, obstáculos para encontrar emprego, e as 

variáveis contextuais à imigração, nomeadamente o tempo de permanência em Portugal, 

a situação de legalidade, o período de tempo que não vai ao país de origem, os motivos 

para emigrar para Portugal, e a necessidade de intérprete durante a gravidez e parto. 

Idade das participantes 
A amostra, como já referido, é constituída por 2407 participantes, sendo que destas, 

1654, a que correspondem 68,7%, são portuguesas, e 753 (31,3%) são imigrantes. As 

estatísticas relativas à idade para o total da amostra revelam, uma idade mínima de 15 
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anos e uma máxima de 45 anos, sendo a média de 29,78 anos com um desvio padrão de 

5,53 anos (cf. Tabela 1) 

As portuguesas são em média mais velhas (X = 29,99 ± 5,42) que as imigrantes (X= 

29,30 ± 5,76dp), com diferenças estatisticamente significativas (UMW=574176,500; p= 

0,002), sendo a associação muito fraca conforme resultados da correlação bisserial por 

ordem de Glass (rg= 0,07). As idades mínimas e máximas são, de 15 e 44 anos e de 16 e 

45 anos para as portuguesas e imigrantes, respetivamente. Os coeficientes de variação 

apresentam uma dispersão moderada para os dois grupos e para o total da amostra e o 

teste de aderência à normalidade de Kolmogorov Smirnov não apresenta uma 

distribuição normal. Quanto aos valores de assimetria notamos que para o total da 

amostra a distribuição tende para uma curva leptocurtica e enviesada à direita embora, 

nas portuguesas, se note uma curva normocurtica e nas imigrantes leptocurtica sem 

enviesamento. 

 

Tabela 1 – Estatísticas relativas à idade  
Idade N Min Max X  d.p. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Nacionalidade 

Portuguesa 1654 15 44 29,99 5,42 18,07 -2,966 -1,916 <0,001 

Imigrante 753 16 45 29,30 5,76 19,65 0,719 -2,977 0,001 

Total 2407 15 45 29,78 5,53 18,57 -2,045 -3,569 <0,001 
 

Representa-se na tabela 2, os grupos de idade relativas aos extremos de vida 

reprodutivas, de acordo com o preceituado pela OMS. Como seria de esperar, a maioria 

das mulheres (83,8%), quer nacionais (83,5%) quer estrangeiras (84,5%), encontram-se 

no grupo etário considerado mais adequado (18 a 35 anos de idade) para engravidar.  

Preocupante é o número de grávidas com menos de 18 anos, que nas imigrantes se cifra 

nos 0,9% e nas portuguesas em 1,3%, e o número de grávidas com idade superior a 35 

anos com 14,6% e 15,2% para imigrantes e portuguesas, respetivamente. Verifica-se 

assim que, as mulheres portuguesas apresentam valores percentuais ligeiramente 

superiores nos extremos da vida reprodutiva mas o teste de qui quadrado não revela 

significância estatística (x2= 0,676; p=0,713) 

Proveniência das participantes 
É notório pelos resultados apresentados na tabela 2, que as zonas do sul do país, e 

grande Lisboa, são as que comportam mais participantes nos dois grupos em estudo. As 

regiões norte e centro do país apresentam no global 35,4% sendo que destas 37,6% são 

portuguesas e 30,5% imigrantes. As diferenças são estatisticamente significativas (x2= 
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75,190; p<0,001), situando-se, entre, as portuguesas do norte e sul do país e imigrantes 

da região da grande Lisboa.  

Estado civil 
Procedeu-se à recodificação desta variável considerando-se apenas dois grupos: as 

mulheres casadas ou a viverem em união de facto, e as solteiras, divorciadas, ou viúvas. 

Dos resultados obtidos e insertos na mesma tabela, observa-se que as mulheres 

portuguesas e imigrantes estão na sua maioria, e com percentagens similares, com o 

estatuto de casadas ou união de facto (67,5% vs 66,8%). Obviamente que também, com 

valores percentuais semelhantes, figuram as que apresentam o estatuto de solteiras, 

divorciadas ou viúvas em ambos os grupos, razão pela qual as diferença não são 

estatisticamente significativas (x2=0,107; p=0,389) 

Local de residência 
Questionadas sobre o local onde residem, nota-se que tanto as mulheres 

portuguesas como as imigrantes escolhem como local preferencial de residência e com 

significância estatística a zona urbana com 58,8% e 72,8%, respetivamente. Na zona 

rural habitam 41,2% das portuguesas e 27,2% das imigrantes também com significância 

estatística neste grupo (x2=43,281; p<0,001), (cf. tabela 2) 

Crença numa religião 
Cerca de oito em cada dez participantes no estudo (cf tabela 2) referem que são 

crentes numa religião contribuindo para este valor os 76,1% das portuguesas e 74,8% 

das imigrantes. Entre as não crentes a maior percentagem recai sobre as imigrantes mas 

o valor de “p” não revela significância estatística (x2=0,468; p=0,263).  

Para as que responderam afirmativamente, solicitou-se que indicassem a religião que 

professavam, tendo-se verificado que a religião católica é a mais praticada pelas 

mulheres portuguesas e imigrantes com 72,7% e 40,7%, respetivamente. Como não 

católicos foram encontrados 13,0% da totalidade da amostra e agnósticas 24,3% com 

valores percentuais mais elevados entre as imigrantes. 

As diferenças entre os grupos são estatisticamente significativas (x2=461,224; p 

<0,001), situando-se as diferenças conforme valores residuais, entre, as que professam a 

religião católica e portuguesas e não católicas e imigrantes. 

Habilitações literárias 
Analisando os resultados relativos às habilitações literárias que para efeito de 

tratamento estatístico foi recodificada considerando-se apenas os grupos apresentados 

na tabela 2, apurou-se que o ensino superior pondera com 41% da amostra. Destes e 
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com significância estatística, 43% dizem respeito, às mulheres portuguesas e 36,9% às 

imigrantes. Nas portuguesas com percentuais iguais (28,5%) figuram as que possuem 

habilitações literárias até ao 9º ano e entre o 10º e 12º ano de escolaridade. De notar 

ainda, o percentual significativo (35,6%) das imigrantes que possuem como habilitações 

literárias o 12º ano. Mostra- se portanto que 59% das inquiridas têm até ao 12º ano de 

escolaridade sendo que destas 57,1% são portuguesas e 63,1% imigrantes com 

significância estatística (x2=7,716; p=0,003)  

Profissão e situação profissional 
Dada a diversidade de profissões consignadas na Classificação Portuguesa das 

Profissões (2010) da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística e que se 

traduziria numa análise com pouco interesse estatístico para o estudo que se está a 

desenvolver, sentiu-se necessidade de reagrupar as diferentes profissões, constituindo-

se desse modo três grupos, que designamos por profissões intelectuais, profissões 

técnicas e profissões não qualificadas. Dos resultados obtidos, (cf tabela 2), extrai-se que 

as mulheres portuguesas têm maioritariamente uma profissão técnica (45,6%) com 

significância estatística e as imigrantes uma profissão não qualificada (61,4%) também 

com significância estatística. Apenas em 7,9% das imigrantes, a atividade profissional 

insere-se em profissões intelectuais.  

No que respeita à formação profissional onde também se consignaram três grupos: 

quadros superiores, quadros técnicos e sem formação, os resultados indicam que cerca 

de 4 em cada participante portuguesa e 5 em cada imigrante não têm formação 

profissional, com diferenças estatísticas para as imigrantes. Os quadros superiores são 

ocupados por 25,5% das portuguesas com significância estatística para este grupo e por 

18,9% das imigrantes.  

Reportando-se à situação profissional atual, (cf tabela 2), apura-se que cerca de sete 

em cada dez das mulheres portuguesas se encontram empregadas, embora um 

percentual de 26,4% esteja numa situação de desemprego. Quanto à situação 

profissional das mulheres imigrantes, sensivelmente metade da amostra, encontra-se 

desempregada. As diferenças entre os grupos são estatisticamente significativas 

(x2=48,768; p <0,001), situando-se as diferenças, entre, as que estão empregadas e de 

nacionalidade portuguesas e não empregadas e imigrantes.  

 

Tabela 2 - Caraterização sociodemográfica da amostra em função da nacionalidade 

Nacionalidade 
Variáveis 

Portuguesa Imigrante Total Residuais  
 

X2 

 
 

p 
n 

(1654) 
%  

(68,7) 
n 

(753) 
% 

(31,3) 
n 

(2407) 
% 

(100,0) Masc Fem 

Grupo etário           
≤ 17 21 1,3 7 0,9 29 1,2 0,7 -0,7 0,676 0,713 
18-35 1382 83,5 636 84,5 2018 83,8 -0,6 0,6   
≥ 36 251 15,2 110 14,6 361 15,0 0,4 -0,4   
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(continuação) 

Nacionalidade 
Variáveis 

Portuguesa Imigrante Total Residuais  
 

X2 

 
 

p 
n 

(1654) 
%  

(68,7) 
n 

(753) 
% 

(31,3) 
n 

(2407) 
% 

(100,0) Masc Fem 

Proveniência           
Norte 318 19,2 80 10,6 398 16,5 5,3 -5,3   
Centro 305 18,4 150 19,9 455 18,9 -0,9 0,9 75,190 <0,001 
Sul 589 35,7 204 27,1 793 33,0 4,1 -4,1   
Grande Lisboa 442 26,7 319 42,4 761 31,6 -7,7 7,7   
Estado civil            
Casada/união de facto  1116 67,5 503 66,8 1619 67,3 0,3 -0,3 0,107 0,389 
Solteira/divorc/viúva 538 32,5 250 33,2 788 32,7 -0,3 0,3   
Local de residência           
Rural 681 41,2 205 27,2 886 36,8 6,6 -6,6 43,281 <0,001 
Urbano 973 58,8 54,8 72,8 1524 63,2 -6,6 6,6   
Crença numa religião           
Sim 1258 76,1 563 74,8 1821 75,7 0,7 -0,7 0,468 0,263 
Não 396 23,9 190 25,2 586 24,3 -0,7 0,7   
Religião professada           
Católica 1202 72,7 306 40,7 1508 62,7 15,1 -15,1   
Não católica 56 3,4 257 34,1 313 13,0 -20,8 20,8 461,224 <0,001 
Agnóstica 396 23,9 190 25,2 586 24,3 -0,7 0,7   
Habilitações literárias           
≤ 9º Ano 472 28,5 207 27,5 679 28,2 0,5 -0,5 13,125 0,001 
10-12º Anos 472 28,5 268 35,6 740 30,8 -3,5 3,5   
Ensino superior 710 43,0 278 36,9 988 41,0 2,8 -2,8   
Profissão           
Prof. intelectuais 352 21,3 60 7,9 412 17,1 8,0 -8,0 180,63 <0,001 
Prof. técnicas 755 45,6 231 30,7 986 41,0 6,9 -6,9   
Sem prof qualificada 547 33,1 462 61,4 1009 41,9 -13,0 13,0   
Sit. Profissional           
Empregada 1217 73,6 375 49,8 1592 66,1 11,4 -11,4 130,639 <0,001 
Desempregada 437 26,4 378 50,2 815 33,9 -11,4 11,4   

 

Condições de habitação 
O acesso a uma habitação condigna e a preços acessíveis é uma condição 

necessária para o funcionamento básico da sociedade e traduz o primeiro passo da 

integração socioeconómica dos imigrantes, (Fonseca 2005). Foi nesse sentido que se 

procurou indagar sobre as condições de habitação das participantes no estudo uma vez 

que está em análise um grupo alargado de imigrantes e portuguesas. 

Uma das primeiras questões colocadas foi saber se viviam em casa própria, 

emprestada ou arrendada, Os resultados apontam que 70% das mulheres portuguesas 

vivem em casa própria enquanto 72,5% das imigrantes habita em casa de outrem, quer 

seja ela emprestada ou arrendada. O valor de qui quadrado é significativo, situando-se as 

diferenças nos dois grupos. 

Por outro lado, das 29,7% portuguesas que vive em casa de outrem, 23,3% paga 

renda e 6,5% vive em casa emprestada enquanto das 72,5% de imigrantes, 66,5% paga 

renda e 6,0% usufrui de casa emprestada.  

Ainda dentro das condições habitacionais, verifica-se que a quase totalidade das 

mulheres portuguesas possui saneamento, eletricidade, casa de banho e água 

canalizada e três em cada quatro dispõem de internet. No que se refere às imigrantes os 

valores percentuais são semelhantes em relação ao saneamento, eletricidade, casa de 

banho e água canalizada mas apenas 66,9% possui internet (cf. tabela 3)  
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Número de assoalhadas 
Fundamental para estudar as condições habitacionais. Importa saber o número de 

assoalhadas e o número de elementos que constituem o agregado familiar, dois aspetos 

que permitem determinar o índice de aglomeração. Quanto ao número de assoalhadas, 

as estatísticas indicam um mínimo de uma assoalhada e um máximo de 10 em ambos os 

grupos sendo a média de 3,83 assoalhadas para as portuguesas e de 3,32 para as 

imigrantes.  

A tabela 3 dá-nos os percentuais relativos ao número de assoalhadas por habitação. 

Cerca de 37,0% da totalidade das participantes no estudo possui habitação com três 

assoalhadas, com percentagem mais elevada entre as imigrantes (41,3%). Com quatro 

ou mais assoalhadas figuram cerca de metade da amostra e neste particular, mais de 

metade são pertença das grávidas portuguesas. Entre grupos, as diferenças são 

estatisticamente significativas (x2=138,922; p <0,001), situadas de acordo com os 

resíduos ajustados entre as que habitam em casas com três ou menos assoalhadas e, 

grupo das imigrantes e casas com quatro ou mais assoalhadas e portuguesas.  

Número de pessoas por habitação 
Pela mesma tabela, observa-se que em cerca de um terço da amostra o número de 

pessoas por habitação é de três, com valor percentual mais elevado nas portuguesas 

(35,6%) do que nas imigrantes (30,4%). Já com quatro ou pelo menos cinco pessoas por 

habitação, denota-se um acréscimo percentual entre as imigrantes que no seu conjunto 

representam 41,0%. As diferenças entre o número de pessoas por habitação e a 

nacionalidade é estatisticamente significativa (x2=11,873; p=0,008) situando-se entre as 

de nacionalidade portuguesa e com três pessoas por habitação e imigrantes e quatro 

pessoas por habitação.  

Índice da aglomeração 
O índice de aglomeração resulta do quociente entre o número de assoalhadas e o 

número de pessoas por habitação. A menor valor do índice de aglomeração corresponde 

mais espaço disponível na habitação para cada pessoa. As estatísticas obtidas indicam 

um score mínimo de 0,7 e um máximo de 8,0 sendo a média de 0,978 ±0,509. Nas 

portuguesas os índices mínimos e máximos são de 0,20 e 5,0 respetivamente a que 

corresponde uma média de 0,90 ±0,41 e nas imigrantes os valores oscilam entre os 0,17 

e 8,0 com média ligeiramente mais elevada (X  = 1,14 ± 0,64).  

A tabela 3, também nos indica que um índice de aglomeração <1 respeita a 75,2% da 

totalidade das inquiridas e 24,8% um índice ≥1. Analisando os resultados em função dos 

grupos, nota-se que, em oito de cada 10 portuguesas, o índice de aglomeração é <1 com 
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significância estatística e, ao invés, em cerca de 4 em cada 10 das imigrantes o índice de 

aglomeração é ≥1 e, também com significância estatística (x2=93,261; p<0,001).  

Rendimento mensal familiar 
No que se refere ao rendimento mensal familiar, e conforme tabela 3, mais de 

metade das famílias portuguesas aufere valores entre 500 e 1500 euros mas somente 

15,9% possui um rendimento mensal superior a 2000 euros. Já para cerca de 70% das 

imigrantes o rendimento mensal familiar é inferior a 1000 euros e 5,2% das famílias 

imigrantes aufere rendimento mensal superior a 2000 euros. Os dados obtidos são 

estatisticamente significativos (x2=231,708; p<0,001) 

Para posterior tratamento estatístico a variável foi recodificada em rendimento mensal 

inferior a 1000 euros e superior a 1000 euros. Infere-se, contudo, que para a maioria das 

mulheres portuguesas o rendimento auferido é superior a 1000 euros mas no caso das 

mulheres imigrantes apenas 31,1% recebe esse valor. 

 

Tabela 3 – Características das condições habitacionais e rendimento familiar  
Nacionalidade 

Variáveis 
Portuguesa Imigrante Total Residuais 

X2 P 
n %  n % n %  Port Imigr 

Habitação           
Casa própria 1162 70,3 207 27,5 1369 56,9 19,6 -19,6   
Emprestada 107 6,4 45 6,0 152 6,3 0,5 -0,5 429,604 <0,001 
Arrendada 385 23,3 501 66,5 886 36,8 -20,4 20,4   
Internet         

14,685 <0,001 Não possui 422 25,5 249 33,1 671 27,9 -3,8 3,8 
Possui 1232 74,5 504 66,9 1736 72,1 3,8 -3,8 
Saneamento         

16,282 <0,001 Não possui 51 3,1 50 6,6 101 4,2 -4,0 4,0 
Possui 1603 96,9 703 93,4 2306 95,8 4,0 -4,0 
Eletricidade         

10,557 0,002 Não possui 4 0,2 10 1,3 14 0,6 -3,2 3,2 
Possui 1650 99,8 743 98,7 2393 99,4 3,2 -3,2 
Casa de banho         

7,134 0,011 Não possui 5 0,3 9 1,2 14 0,6 -2,7 2,7 
Possui 1649 99,7 744 98,8 2393 99,4 2,7 -2,7 
Água canalizada         

17,920 <0,001 
 Não possui 12 0,7 22 2,9 34 1,4 -4,2 4,2 

Possui 1642 99,3 731 97,1 2373 98,6 4,2 -4,2 
Nº de assoalhadas         

138,922 <0,001 
≤2 Assoalhadas 129 7,8 167 22,2 296 12,3 -10,0 10,0 
3 Assoalhadas 575 34,8 311 41,3 886 36,8 -3,1 3,1 
4 Assoalhadas 608 36,8 188 25,0 796 33,1 5,7 -5,7 
≥5 Assoalhadas 342 20,6 87 11,5 429 17,8 5,4 -5,4 
Nº de pessoas por habitação         

11,873 0,008 
≤2 Pessoas 490 29,6 208 27,6 698 29,0 1,0 -1,0 
3 Pessoas 588 35,6 229 30,4 817 34,0 2,5 -2,5 
4 Pessoas 374 22,6 204 27,1 578 24,0 -2,4 2,4 
≥5 Pessoas 202 12,2 112 14,9 314 13,0 -1,8 1,8 
Índice de aglomeração          93,261 <0,001 
<1 1338 80,9 470 62,5 1809 75,2 9,7 -9,7 
≥1 316 19,1 283 37,5 598 24,8 -9,7 9,7 
Rendimento familiar         

231,708 <0,001 

<500 € 173 10,5 211 28,0 384 16,0 -10,9 10,9 
500-1000 € 454 27,4 308 40,9 762 31,6 -6,6 6,6 
1001-1500 € 460 27,8 127 16,9 587 24,4 5,8 -5,8 
1501-2000 € 304 18,4 68 9,0 372 15,5 5,9 -5,9 
>2000 € 263 15,9 39 5,2 302 12,5 7,4 -7,4 

 



72 

Obstáculos para encontrar emprego 
Questionadas sobre os obstáculos para encontrar emprego, 242 puérperas que 

representam 15,20% da totalidade da amostra, afirmaram que, a pouca oferta foi o 

principal motivo, quer para as portuguesas como para as imigrantes, (cf tabela 4). 

Relevantes são os 40,1% de mulheres imigrantes que apontam como obstáculo para a 

empregabilidade a discriminação e os 10,9% pelo facto de residirem longe do local de 

emprego.  

Tabela 4 - Obstáculos para encontrar emprego 
Nacionalidade 

Variáveis 
Portuguesa Imigrante Total Residuais 

X2 P 
n %  n % n %  Port Imigr 

Discriminação 23 17,4 44 40,1 67 27,7 -3,9 3,9 
  Pouca oferta 100 75,8 49 44,5 149 61,6 5,0 -5,0 

Não ter formação 5 3,8 4 3,6 9 3,7 0,1 -0,1 Não aplicável 
Barreira linguística 0 0,0 1 0,9 1 0,4 Não aplicável   
Residir longe 4 3,0 12 10,9 16 6,6 -2,5 2,5 

Total 132 100,0 110 100,0 242 100,0     

 

Ainda na continuação da questão anterior, quando interrogadas acerca dos motivos da 

discriminação, as portuguesas indicam em primeiro lugar o facto de estarem grávidas 

(25,9%), de possuírem formação excessiva (21,7%) e a existência de patrões 

desconfiados (17,4%), como se verifica na tabela 5. Nas imigrantes o principal motivo 

apontado para a discriminação é o de se encontrarem em situação ilegal com 40,9%, ser 

imigrante com 29,5% e ainda a raça/etnia com 13,6% (cf tabela 5). 

 
Tabela 5 - Motivos para a discriminação 

Nacionalidade 
Obstáculos à discriminação 

Portuguesa Imigrante Total 
n %  n % Nº %  

Por estar casada 1 4,4 - 0,0 1 1,5 
Por ser mulher 2 8,7 - 0,0 2 3,9 
Por estar grávida 6 25,9 4 9,1 10 14,9 
Por ser imigrante - 0,0 13 29,5 13 19,4 
Pela raça/etnia 2 8,7 6 13,6 8 11,9 
Por ser brasileira - 0,0 1 2,3 1 1,5 
Por patrões desconfiados 4 17,4 1 2,3 5 7,46 
Por formação excessiva 5 21,7 1 2,3 6 8,9 
Dizerem que é velha 1 4,4 - 0,0 1 1,5 
Por ter filhos 1 4,4 - 0,0 1 1,5 
Por estar ilegal 1 4,4 18 40,9 19 28,4 
Total  23 100,0 44 100,0 67 100,0 

 

Caracterização das variáveis contextuais à imigração 

Foram considerados o tempo de permanência em Portugal e a situação de 

legalidade, o período de tempo que não vai ao país de origem os motivos para emigrar 

para Portugal, e a necessidade de intérprete durante a gravidez e parto para completar a 

caracterização das imigrantes. 
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Tempo de permanência em Portugal 
Revelam as estatísticas que o tempo médio de permanência, das imigrantes, em 

Portugal, se situa nos 73,9 meses, cerca de seis anos, com um coeficiente de variação a 

apresentar uma dispersão bastante elevada, de 90,2%. Tal facto, leva a que os valores 

de assimetria e curtose se traduzam numa curva leptocúrtica e enviesada à esquerda 

com um teste de aderência à normalidade de Kolmogorov Smirnov (p <0,001) a 

apresentar significância estatística. 

Efetuou-se a recodificação desta variável, (cf tabela 6) considerando-se dois grupos, 

o primeiro que engloba todas as imigrantes com tempo de permanência em Portugal até 

5 anos a que correspondem 57,0% e o segundo com tempo superior a 5 anos (43,0%). 

Acresce ainda referir que se registaram 2,3% de casos omissos.  

 

Tabela 6 – Tempo de permanência em Portugal  
 Total 

Variáveis n 
(737) 

% 
(100) 

Tempo de permanência no país em meses   
≤ 12 Meses 92 12,5 

13-60 Meses 328 44,5 
≥ 61 Meses 317 43,0 

Tempo de permanência no país em anos   
≤5 Anos 420 57,0 
>5 Anos 317 43,0 

 

 
Situação de legalidade 

As participantes imigrantes foram ainda questionadas sobre a sua situação de 

legalidade em Portugal. Verificou-se que das inquiridas, 20,1% são imigrantes ainda em 

situação irregular, sendo que 29,4% residem no país há menos de 5 anos e 7,4% há mais 

de 5 anos.  

Período de tempo que não vai ao país de origem 
Entre as várias questões colocadas à imigrante, procurou-se saber, há quanto tempo 

não vai ao país de origem. Provavelmente, a conjuntura económica, origina que cerca de 

5 em cada 10 imigrantes não o faça há mais de um ano, ocorrência que se verifica com 

maior prevalência (66,5% vs. 52,9%) nas que residem em Portugal há mais de cinco 

anos, com significância estatística (x2= 13,754; p<0,001 (cf. tabela 7).  

Motivos para emigrar para Portugal 
Na mesma tabela 7, também se indicam os motivos que originaram a emigração para 

Portugal. Os resultados apenas se reportam às respostas afirmativas das imigrantes. 

Como seria previsível, o motivo principal porque emigraram para Portugal foi de ordem 

socioeconómica (57,8%), o que ocorreu provavelmente numa fase em que Portugal 
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atravessava uma conjuntura económica favorável, razão pela qual levou a que 61,1% se 

encontre neste país há mais de 5 anos.  

O estar próximo de familiares, também motivou 54,8% das imigrantes sendo que 

destes 59,2% residem em Portugal há menos de 5 anos.  

O terceiro motivo invocado por 44,1% respeita ao facto de terem boas referências de 

Portugal, encontrando-se valores percentuais similares (44,5% vs 43,5%) nos dois grupos 

em estudo (cf. tabela 7).  

Tabela 7 - Variáveis contextuais à imigração 
Nº Anos a residir 

 
Variáveis contextuais à imigração 

≤ 5 Anos > 5 Anos Total Residuais 
X2 P 

n %  n % n %  ≤ 5 
Anos 

> 5 
Anos 

Tempo a que não vai ao seu país         
 

13,754 
 

<0,001 ≤ 12 Meses 198 47,1 106 33,5 304 41,3 3,7 -3,7 
>12 Meses 222 52,9 210 66,5 432 58,7 -3,7 3,7 
Motivos para imigrar           
Motivos socioeconómicos 232 55,2 194 61,1 426 57,8 -1,6 1,6 2,631 0,105 
Próximo de familiares 249 59,2 155 48,8 404 54,8 2,8 -2,8 7,873 0,005 
Referências positivas de Portugal 187 44,5 138 43,5 325 44,1 0,3 -0,3 0,072 0,789 
Melhor sistema de saúde 8 1,9 4 1,3 12 1,6 0,7 -0,7 Não aplicável 
Fugir à guerra no seu país 1 0,2 1 0,3 2 0,3 Não aplicável Não aplicável 
Enviam dinheiro para o seu país 136 32,4 121 38,3 257 34,9 -1,7 1,7 2,772 0,096 

 
 

Necessidade de intérprete durante a gravidez e parto 
É compreensível que algumas das imigrantes tenham sentido dificuldades no domínio 

da língua portuguesa dado o tempo de permanência em Portugal. Como consequência 

mais imediata regista-se a insegurança demonstrada, pois este obstáculo constitui um 

entrave no estabelecimento de diálogo e na compreensão do que é explanado pelos 

profissionais de saúde. Este facto, levou-nos a questionar sobre a necessidade de 

intérprete em algum momento da gravidez e parto. Das 97,8% que responderam à 

questão, para 9 em cada 10 imigrantes esse problema não se observou e entre as 8,8% 

que tiveram necessidade de intérprete, 11,8% residiam há menos de 5 anos em Portugal. 

As diferenças ente os grupos são estatisticamente significativas, situando-se nas que não 

necessitaram de interprete e residiam em Portugal há mais de 5 anos e nas que 

careceram e residem há menos de 5 anos.  

Para as que sentiram necessidade de intérprete, a 84,6% não lhes foi facultada essa 

possibilidade com valores similares acima de 80,0% em ambos os grupos. O teste de 

Fisher não revela significância estatística. 

Ainda em relação a estas, a maioria (61,8%) afirmou ter havido dificuldades, 

sobressaindo como a mais apontada, o facto de não compreenderem os profissionais e 

por isso a necessidade da presença do marido como intérprete. Assinala-se que mais de 

metade deste grupo não especificou o tipo de dificuldade (cf. tabela 8).  
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Tabela 8 – Necessidade de intérprete durante a gravidez e parto  
Nº Anos a residir 

Interprete  

≤ 5 Anos > 5 Anos Total Residuais 
X2 P 

n %  n % n %  ≤ 5 
Anos 

> 5 
Anos 

Necessidade intérprete         
11,558 0,001 Não 370 88,2 302 95,3 672 91,2 -3,4 3,4 

Sim 50 11,8 15 4,7 65 8,8 3,4 -3,4 
Facultado intérprete         

Fisher 0,585 Não 42 84,0 13 86,7 55 84,6 -0,3 0,3 
Sim 8 16,0 2 13,3 10 15,4 0,3 -0,3 
Dificuldades por não ter intérprete         

Fisher 0,614 Não 16 38,1 5 38,5 21 38,2 0,0 0,0 
Sim 26 61,9 8 61,5 34 61,8 0,0 0,0 
Dificuldades sentidas por não ter 
intérprete         

Não aplicável 

Não compreender os profissionais 8 30,8 3 37,5 11 32,4 -0,4 0,4 
Tristeza por não conseguir dizer o 
que queria 1 3,8 0 0,0 1 2,9 0,6 -0,6 

O marido ter que ir para traduzir 1 3,8 0 0,0 1 2,9 0,6 -0,6 
Não saber o que se passava consigo 
nem conseguir colocar as suas 
dúvidas  

1 3,8 0 0,0 1 2,9 0,6 -0,6 

Não especificadas 15 57,8 5 62,5 20 58,9 -0,2 0,2 
 

Em síntese:  

A amostra em estudo é constituída por 2407 participantes sendo que 1654 são de 

nacionalidade portuguesa e 753 Imigrantes. Apresentam uma idade mínima de 15 anos e 

uma máxima de 45 sendo com uma média de idade de 29,78 anos e desvio padrão de 

5,53 anos. As portuguesas (X= 29,99 ± 5,42 anos) são mais velhas que as imigrantes ( X

=29,30 ± 5,76 anos). O grupo etário mais prevalente de ambos os grupos situa-se nos 18-

35 anos, considerado o mais adequado para engravidar. 

São essencialmente provenientes da zona sul do país e grande Lisboa, mas a 

percentagem das provenientes das regiões do norte e centro do país é também 

significativa (35,4%)  

Mais de 65% são casadas ou em união de facto, residem em zona urbana e 

professam na sua quase totalidade uma religião que para 70,7% das portuguesas e 

40,7% das imigrantes é a católica.  

Ambos os grupos têm como habilitações literárias na sua maioria o ensino superior, 

no entanto, a posse de habilitações entre o 10º e 12º de escolaridade é mais evidente 

nas imigrantes. 

A maioria das portuguesas (45,6%) exerce uma profissão técnica e 61,4% das 

imigrantes uma profissão não qualificada, sendo que metade se encontra desempregada.  

As mulheres portuguesas vivem a sua maioria em casa própria, enquanto 72,5% das 

imigrantes habita em casa de outrem, seja ela emprestada ou arrendada. De qualquer 

modo, a quase totalidade das portuguesas e imigrantes possuem saneamento, 

eletricidade, casa de banho e água canalizada mas é maior a percentagem de 

portuguesas que dispõem de internet, quando comparadas com as imigrantes 
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Para 63,5% das imigrantes as habitações possuem até três assoalhadas enquanto 

para 57,3% das portuguesas o número é de quatro ou mais assoalhadas. No geral, em 

ambos os grupos, o número de pessoas por habitação é de três, mas denota-se um 

maior percentual nas imigrantes com quatro ou mais habitantes, o que se reflete no 

índice da aglomeração que é <1 para 80% das portuguesas, e ≥1 para 40% das 

imigrantes. 

Para a maioria das portuguesas (62,1%) o rendimento mensal familiar é superior a 
1000 euros mas somente 31,1% das imigrantes aufere esse valor. 

Quando às imigrantes, residem em Portugal há menos de 5 anos, 57,0% das 

imigrantes e, destas, 58,7% não vão ao país de origem há mais de um ano. 

Os motivos socioeconómicos, para emigrar para Portugal foram apontados por 57,8% 

das imigrantes, a reunificação familiar por 54,8%, e as boas referências de Portugal por 

44,1%. Registámos que 20,1% se encontra em situação irregular com percentagem mais 

significativa entre as que se encontram no país há menos de 5 anos. 

A necessidade de intérprete durante a gravidez e parto foi registada em 8,8% das 

inquiridas e, destas, a 84,6% não lhes foi facultada essa possibilidade sendo que 61,8% 

sentiu dificuldades para compreender os profissionais. 

 

4.4. – VARIÁVEIS  

Em qualquer estudo, a natureza do problema de investigação é que determina as 

variáveis em estudo, bem como o método de recolha de dados, e as ainda as estratégias 

de análise estatística a efetuar, (Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006; 

Sampieri, Fernández, & Baptista, 2008).  

Nesse sentido, e considerando o tipo de estudo em causa, elaborou-se e utilizou-se 

um instrumento de recolha de dados que permitiu obter informação relativamente às 

variáveis dependentes, vigilância de gravidez e  perceção de cuidados culturais no parto, 

e a variáveis independentes do tipo, sociodemográficas e habitacionais,  contextuais à 

gravidez, contextuais ao parto, contextuais à imigração, e variáveis obstétricas. 

Variáveis dependentes: 
Vigilância de gravidez  

Perceção de cuidados culturais no parto 

 
Variáveis independentes: 

Variáveis sociodemográficas e habitacionais - idade, nacionalidade, local de 

residência, região que habita, religião, estado civil, habilitações literárias, formação 
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profissional, profissão, situação profissional, rendimento mensal, casa própria, número de 

assoalhadas, número de residentes em casa, índice de aglomeração;  

Variáveis contextuais à gravidez - consulta pré-concecional, planeamento da gravidez, 

local de vigilância, qualidade da informação recebida na gravidez, tipo de informação, 

morbilidade materna durante a gravidez, internamentos durante a gravidez, consumo de 

tabaco durante a gravidez, consumo de álcool durante a gravidez, motivos da escolha da 

maternidade, diagnóstico pré-natal, acompanhante nas consultas, presença do 

enfermeiro nas consultas;  

Variáveis contextuais ao parto - tipo de parto, peso do recém-nascido, presença de 

acompanhante no parto, preparação para o parto, analgesia epidural;  

Variáveis contextuais à imigração - tempo de permanência no país, estado 

documental, necessidade de intérprete, dificuldades por não ter intérprete; 

Variáveis obstétricas - número de filhos, número de gestações, idade gestacional, 

aumento de peso na gravidez. 

Optou-se pela construção de um questionário que desse resposta às dimensões 

sociodemográficas, de vigilância de gravidez, e obstétricas. Incluíram-se duas escalas, 

uma que avaliasse a qualidade de informação, Escala de Qualidade de Informação (EQI), 

e outra, a perceção de cuidados culturais, durante o trabalho de parto e parto, Escala de 

Perceção de Cuidados Culturais (EPCC). Como tal, o instrumento de recolha de dados 

final é constituído por quatro partes que correspondem aos aspetos a investigar. A 

primeira permite a caracterização sociodemográfica da amostra, a segunda possibilita 

caracterizar a vigilância de gravidez, a terceira procura obter dados referentes aos 

aspetos obstétricos e a quarta parte, dados relativos à perceção de cuidados culturais. 

A construção das três primeiras partes assentou na revisão da literatura efetuada e 

entrevistas exploratórias. Após a sua elaboração, procedeu-se à validação semântica e 

de conteúdo. O questionário foi objeto de um pré-teste realizado a doze integrantes da 

população em estudo e da sua validação por um grupo de especialistas e investigadores 

na área. As sugestões fornecidas levaram à reformulação de duas questões, uma relativa 

ao rendimento familiar e a outra à situação de legalidade.  

Variáveis sociodemográficas 
As vinte e oito primeiras questões destinam-se à obtenção de informação acerca da 

nacionalidade, idade, estado civil, local de residência, se é crente numa religião e em 

caso afirmativo qual, habilitações literárias, formação profissional e profissão atual, 

situação profissional atual e no caso de se encontrar empregada se encontrou obstáculos 

para arranjar emprego, podendo de seguida explicitar esses mesmos obstáculos.  
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São também feitas questões relativas às condições da habitação, tais como, se vive em 

casa própria, emprestada ou alugada, se tem internet, saneamento, eletricidade, casa de 

banho, água canalizada, rendimento mensal do agregado familiar, número de 

assoalhadas e número de pessoas que residem em casa, dois aspetos fundamentais 

para determinar o índice de aglomeração.  

Termina esta parte do questionário com perguntas apenas para a mulher imigrante 

que designamos como variáveis contextuais à imigração e com as quais se procura saber 

há quanto tempo reside em Portugal, os motivos que a levaram a imigrar para Portugal, o 

estado documental, a necessidade de interprete durante a gravidez e parto e em caso 

afirmativo se foi facultado, e se houve dificuldades acrescidas caso não tenha sido 

facultado.  

Variáveis de Vigilância de gravidez 

A segunda parte do questionário integra 23 questões que permitem a caracterização 

da vigilância de gravidez. Têm como finalidade recolher informação sobre se a gravidez 

foi planeada, quem desejou o filho, se fez consulta de vigilância durante a gravidez, e 

para quem respondeu afirmativamente, o local onde realizou as consultas, quando 

realizou a primeira consulta e no contexto da gravidez atual, o número de consultas 

realizadas antes (consulta pré-concecional) e durante a gravidez.  

Para quem não fez consultas ou não fez as desejadas, questionou-se sobre os 

motivos para esse impedimento. Também se questionou se teve problemas de saúde 

antes e durante a gravidez e para quem respondeu afirmativamente qual ou quais os 

problemas em causa.  

Procurou-se ainda saber se durante a gravidez esteve internada e em caso afirmativo 

a causa do internamento, bem como se tomou medicação nesse período. Finalmente, 

algumas questões foram direcionadas para aspetos relativos a consultas de vigilância de 

gravidez, como, a entrega ou não do Boletim de Saúde da Grávida, a presença do 

enfermeiro na consulta, o tipo de informação fornecida na consulta e a opinião sobre essa 

informação, terminando com a procura de informação em relação a hábitos tabágicos, 

alcoólicos, a realização do diagnóstico pré-natal, aumento de peso durante a gravidez, 

exames realizados e quem a acompanhou às consultas durante a gravidez. Ainda foram 

questionadas sobre os motivos que as levaram a escolher o hospital/ maternidade.  

Variáveis obstétricas e contextuais ao parto 

Esta componente do questionário é composta por 7 questões e comporta aspetos 

relativos a gravidezes anteriores e gestação atual. Assim, questionou-se sobre o número 

de gravidezes anteriores, o número de filhos incluindo o atual, a idade dos filhos, o tipo 
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de parto, aumento de peso na gravidez, o peso do recém-nascido ao nascimento, a 

duração da gestação, o planeamento da gravidez, reportando-se estes dados ao filho 

atual, e filhos anteriores em caso da mãe ser multípara.  

Para a gravidez/parto atual, ainda se procurou saber se o filho chorou logo a seguir 

ao nascimento, se teve acompanhamento de familiares e em caso afirmativo quem a 

acompanhou, se fez preparação para o parto e neste pressuposto o método utilizado, e 

finalmente se fez analgesia durante o trabalho de parto.  

ESCALAS 
Foram duas, as escalas que utilizámos neste estudo. A Escala de Qualidade de 

Informação (EQI), e a Escala de Perceção de cuidados culturais (EPCC). Pelo 

conhecimento que possuíamos da escala de perceção em cuidados culturais durante o 

trabalho de parto e parto construída e validada para a população portuguesa por Parreira 

et al. (2010) entendemos que a mesma daria resposta a algumas das nossas 

preocupações, pelo que, solicitamos autorização para a sua aplicação.  

Escala de Qualidade de Informação (EQI) 

A diversidade cultural, do grupo em estudo, a acessibilidade reduzida das imigrantes 

ao sistema de saúde, são situações que colocam quer os clientes quer os profissionais 

de saúde numa posição de vulnerabilidade aos cuidados. 
Nessa perspetiva, para avaliar a qualidade de informação elaborámos um instrumento de 

recolha de dados construído em escala de diferencial semântico ou escala de Osgood. 

Neste tipo de escala, existe um espaço semântico de dimensionalidade desconhecida em 

que o sujeito faz uma eleição entre as alternativas dadas. É uma escala bipolar tendo em 

cada extremo dois adjetivos opostos (positivo e negativo).  

Inicialmente, constituída por 22 itens, apenas 14 afirmações foram mantidas na 

escala, já que 8 adjetivos foram eliminados por peritos em semântica e linguística por 

apresentarem significado sematológico semelhante. Em cada afirmação, a magnitude de 

resposta situa-se num intervalo de 10 pontos (1 a 10), sendo que, quanto menor a 

cotação maior a qualidade de informação. O item 8 foi cotado inversamente. Somados, 

todos os itens, a cotação mínima é de 14 e a máxima de 140.  

Efetuámos o estudo psicométrico da escala determinando as estatísticas de cada um 

dos itens e procedemos à análise de consistência interna (cf. Tabela 9). Registaram-se 

35 casos omissos a que correspondem 1,5% da totalidade da amostra, valor percentual 

muito aquém do aludido por Pestana e Gageiro (2005), (20,0%) para se proceder ao 

estudo dos casos omissos.  
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Os índices mínimos e máximos para cada um dos itens, situam-se entre 1 e 10 e os 

valores médios oscilam entre os 3,54 no item insatisfatória/satisfatória e os 4,92 no item 

profunda/superficial, podendo pois afirmar-se que os dados estão bem centrados. 

A correlação item total dá-nos um valor entre o fraco (r= 0,060) no item 

insatisfatória/satisfatória e o bom no item orientadora/ desorientadora (r= 0,939) com uma 

variância explicada de 93,9%. Os valores de alfa podem considerar-se de muito bons já 

que todos são superiores a 0,90 sendo o alfa global de 0,970. Por opção metodológica, 

não procedemos ao estudo de validade do constructo através da análise fatorial, 

trabalhando apenas com o resultado global da mesma como se de escala unifatorial se 

tratasse, dado que para o estudo em causa e, face às características da amostra 

pareceu-nos mais adequado, avaliar no seu todo a qualidade de informação.  

 
Tabela 9 - Estudo psicométrico para a qualidade de informação  

Variáveis Mínimo  Máximo  X  DP Correlação 
item total (r) r2 α Cronbach 

Adequada/inadequada 1 10 4,37 3,39 0,920 0,890 0,966 
Útil/inútil 1 10 4,32 3,41 0,927 0,929 0,965 
Orientadora/desorientadora 1 10 4,43 3,28 0,939 0,913 0,965 
Pertinente/inoportuna 1 10 4,61 3,14 0,909 0,867 0,966 
Necessária/desnecessária 1 10 4,34 3,40 0,922 0,913 0,966 
Específica/genérica 1 10 4,69 3,11 0,849 0,743 0,967 
Suficiente/insuficiente 1 10 4,75 3,12 0,836 0,754 0,967 
Insatisfatória /satisfatória 1 10 3,54 3,16 0,060 0,017 0,982 
Agradável/constrangedora 1 10 4,48 3,15 0,908 0,849 0,966 
Profunda/superficial 1 10 4,92 3,81 0,761 0,669 0,969 
Clara e objetiva/confusa 1 10 4,56 3,14 0,909 0,853 0,966 
Eficaz/ineficaz 1 10 4,55 3,13 0,933 0,891 0,965 
Simples/complexa 1 10 4,59 3,05 0,834 0,723 0,967 
Completa/incompleta 1 10 4,75 3,16 0,838 0,773 0,967 

 
Terminámos o estudo da qualidade de informação fazendo referência às estatísticas 

(cf. tabela 10). Como se nota os índices mininos e máximos são de 14 e 140 tanto para 

as portuguesas como para as imigrantes. Os valores de assimetria e curtose indiciam 

curvas leptocurticas e enviesadas à esquerda e o teste de aderência à normalidade 

indica-nos que a distribuição não é normal. Os coeficientes de variação apresentam uma 

dispersão alta tanto para os dois grupos em estudo como para a totalidade da amostra. 

Pela tabela 10 ainda é possível verificar que as portuguesas consideram ter percecionado 

melhor qualidade de informação (X= 61,61 ± 37,46) que as imigrantes ( X = 63,24 ± 

38,67) sendo que o teste de UMW apresenta diferenças estatísticas significativas (UMW 

= 555738,500; p= 0,005) 

Tabela 10 – Estatísticas relativas à qualidade de informação 
 Min Max X  D.P. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Portuguesa 14 140 61,61 37,46 60,80 10,716 -7,0041 <0,001 
Imigrante 14 140 63,24 38,36 60,65 5,788 -5,066 <0,001 

Total global 14 140 62,97 37,79 60,01 12,080 -8,760 <0,001 
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Dada a distribuição apresentar elevada assimetria e curtose, estabelecemos grupos 

de corte com base na fórmula “Mediana ±0,25 intervalo interquartilico (iiq) ”, sendo os 

grupos classificados de boa, razoável e má qualidade de informação conforme se segue: 

 

Nesta classificação, a utilização do termo boa refere-se à qualidade da informação 

recebida durante as consultas de vigilância de gravidez, em que a mulher foi alvo de 

cuidados culturalmente apropriados, a utilização da expressão razoável refere-se à 

qualidade da informação recebida durante as consultas de vigilância de gravidez, em que 

a mulher umas vezes foi, e outras vezes não foi, alvo de cuidados culturalmente 

apropriados, a utilização do termo má refere-se à qualidade da informação recebida 

durante as consultas de vigilância de gravidez, em que a mulher não foi alvo de cuidados 

culturalmente apropriados.  

 

Escala de Perceção de cuidados culturais (EPCC) 
A escala de perceção de cuidados culturais é um instrumento psicométrico de 

autorresposta, construído e validado para a população portuguesa por (Parreira et al., 

2010) e que se destina a avaliar aspetos relacionados com a individualização dos 

cuidados numa dimensão cultural como forma de respeitar a singularidade da pessoa e o 

reconhecimento das suas diferenças. Tem subjacente na sua construção e organização 

as variáveis do modelo de competência cultural de Giger e Davidhizar (2002) organização 

social, significado do tempo durante o parto, espaço, controlo do meio ambiente, e a 

comunicação.  

Compreende 58 afirmações elaborados numa escala ordinal tipo Likert, possuindo 

cada uma cinco alternativas de resposta, sendo que a sua cotação se processa por 

ordem crescente, isto é, a primeira opção de resposta em cada item é cotada de 1 e a 

última de 5 atendendo ao seguinte critério: (1) discordo em absoluto, (2) discordo 

parcialmente; (3) nem concorda nem discorda; (4) concordo parcialmente; (5) concordo 

em absoluto. Os itens 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 57 são cotados inversamente ou seja, o 

(1) corresponde a concordo em absoluto e o (5) a discordo em absoluto. A Escala foi 

validada pela autora para a população portuguesa apresentando o coeficiente de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) de 0,87 o que é considerado de ótimo e um alfa de Cronbach de 

0,89, também classificado segundo Pestana e Gageiro (2005) de bom. 

 Boa - (≤ Md-0,25 iiq) 
 Razoável – (> Md-0,25 iiq < Md+0,25 iiq) 
 Má - ( Md+0,25 iiq) 
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Os itens encontram-se distribuídos por 13 dimensões ou fatores conforme se pode 

visualizar no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Designação dos fatores e itens correspondentes 
 Fatores Itens 

1 Atendimento personalizado (comunicação) 1, 2, 3, 4, 5, 41, 42, 43, 45 
2 Despersonalização na prestação dos cuidados (comunicação) 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 
3 Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação 

(comunicação) 
6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12 

4 Organização social 48, 49. 50, 51 e 52 
5 Significado do tempo durante o parto 30, 31, 32 e33 
6 Espaço 53, 54, 55 e 56 
7 Meio ambiente 36, 37, 38, 39 e 40 
8 Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios 

(comunicação) 
25, 26, 27, 28 e 29 

9 Medo de morrer - (comunicação) 13, 14, 14 e 16 
10 Apoio personalizado (comunicação) 44, 46 e 47 
11 Importância do espaço na privacidade e na comunicação 57 e 58 
12 Sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do 

uso de aparelhos e utensílios (comunicação) 
24 e 28 

13 Influências exteriores sobre o tempo durante o parto. 34 e 35 
 
 

Resultados psicométricos 
Depois de concedida a devida autorização pelo autor da escala para a sua utilização, 

procedemos ao estudo exploratório para a amostra em estudo através da avaliação de 

algumas das suas propriedades psicométricas, mais concretamente, os estudos de 

fiabilidade e estudos de validade.  

A fiabilidade avalia até que ponto um procedimento de medição produz a mesma 

resposta independentemente da forma e da altura em que é aplicado. É usado para 

refletir o erro da medida (Rosado, Pereira, Fonseca, & Branco, 2006). Diz respeito à 

coerência das respostas obtidas em medições repetidas e ao grau de independência dos 

resultados relativamente a circunstâncias acidentais em que ocorre a medição.  

Existem várias formas de averiguar a fiabilidade de um método: fiabilidade inter-

observador; fiabilidade intra-observador; consistência interna e formas paralelas de 

fiabilidade (Rosado et al., 2006). 

A consistência interna foi a utilizada no nosso estudo e refere-se ao grau de 

uniformidade e de coerência entre as respostas dos inquiridos a cada um dos itens que 

compõem a escala. Por outras palavras, corresponde à medida que todos os itens de 

uma escala avaliam aspetos de um mesmo atributo ou conceito e não a diferentes 

conceitos.  

Para a avaliação da consistência interna determinamos o coeficiente alfa de 

Cronbach que permite estimar a forma como os diversos itens se complementam na 

avaliação dos diferentes aspetos de um fator pertencentes a uma mesma dimensão e à 

determinação do coeficiente de bipartição ou método das metades (split-half). Este 

coeficiente divide os itens de uma escala em dois grupos e examina a correlação dentro 
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de cada grupo e entre os dois grupos, isto é, procura comprovar se uma das metades dos 

itens da escala é tão consistente a medir o constructo como a outra metade.  

A validade consiste na certificação de que os instrumentos utilizados garantem que 

se atinjam resultados coerentes e passiveis de serem aceites numa determinada 

investigação, ou seja, representa a extensão de que o instrumento avalia o que se propõe 

avaliar.  

Existem diversos critérios sobre os quais a validade pode ser avaliada, 

nomeadamente, a validade de constructo, validade de conteúdo e a validade de critério 

(Silva, 2005). Dentro destas, a mais utilizada é a validade de constructo, e para a sua 

determinação utiliza-se a análise fatorial dos itens e dos resultados, que é o método que 

tem revelado maior uso e reconhecimento entre os diversos autores. A análise fatorial é, 

um conjunto de técnicas estatísticas que procura explicar a correlação entre as variáveis 

observáveis simplificando os dados através da redução do número de variáveis 

necessárias para os descrever (Pestana & Gageiro, 2005). Decidimos para este estudo 

não efetuar a análise fatorial mantendo por esse facto a estrutura obtida pela autora da 

escala.  

Analisando os resultados concernentes à fiabilidade, a tabela 11, mostra-nos as 

estatísticas (médias e desvios padrão) e as correlações obtidas entre cada item, o que 

nos permite visualizar o modo como cada item se combina com o valor global. Olhando 

para os valores de alfa de Cronbach estes poderão classificar-se de muito bons pois 

oscilam entre 0,919 e 0,923 com um alfa para o global da escala de 0,921. 

Reportando-nos aos coeficientes de correlação “item total corrigido”, o item 47 

“Apoiaram e incentivaram a presença do meu marido” é o que se apresenta mais 

problemático dado que o valor mínimo é de (r=-0,052) e explica 5,8% da variabilidade, 

não se revelando por isso homogéneo face a outros itens, pelo que, deveria ser retirado 

se se procedesse ao estudo fatorial da escala. A correlação máxima é obtida no item 23 

(r=0,607). “Não explicarem e parecer-lhes que eu já sabia tudo” apresentando 61,2% da 

sua variabilidade. Os valores médios e respetivos desvios padrões dos diversos itens, 

permitem-nos dizer que se encontram bem centrados, com exceção do item 30 cujo valor 

médio é de 2,30 “Para mim nunca mais chegava a hora” ligeiramente abaixo do 

esperado.  

O coeficiente de bipartição ou método das metades revela para a primeira metade 

valores de alfa de Cronbach iguais (r=0,922), aos da globalidade da escala (r=0,921) 

verificando-se contudo mais fraco para a segunda (r=0,834) (cf. tabela 11). A 

percentagem de variância explicada alcançada através do coeficiente de determinação 

(r2) indicam que o item 31 “As horas pareciam dias” é o que apresenta maior 

variabilidade, explicando 83,8%.  
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Tabela 11 – Estatísticas e Consistência Interna dos itens  
Nº 
Item Itens Média Dp 

Correlaçã
o item 
total 

r2 α sem 
item 

1 As enfermeiras foram simpáticas 4,50 0,807 0,491 0,649 0,920
2 Tinha necessidade de falar com alguém e a enfermeira escutou os meus problemas 4,03 1,174 0,346 0,358 0,921
3 As enfermeiras foram sempre carinhosas 4,36 0,903 0,530 0,742 0,920
4 As enfermeiras foram compreensivas 4,42 0,861 0,530 0,775 0,920
5 As enfermeiras souberam ajudar 4,54 0,810 0,482 0,651 0,920
6 Fiquei ansiosa 2,96 1,497 0,451 0,614 0,920
7 Senti medo 3,11 1,468 0,474 0,746 0,919
8 Senti-me insegura 3,27 1,426 0,516 0,705 0,919
9 Fiquei nervosa 2,97 1,470 0,466 0,635 0,920
10 Senti-me revoltada 4,08 1,256 0,539 0,478 0,919
11 Imaginava o meu filho em perigo 3,77 1,409 0,510 0,495 0,919

12 Por não compreender os termos técnicos, em relação à minha situação ficava 
apreensiva 

3,65 1,403 0,498 0,493 0,919

13 Ouvi dizer que ia para o bloco com urgência e sem me explicarem porquê 4,46 1,055 0,480 0,660 0,920
14 Vi uma movimentação rápida dos profissionais e não me explicavam nada 4,39 1,099 0,502 0,798 0,919
15 Ouvi chamar o médico de urgência e não me explicavam nada 4,46 1,034 0,491 0,802 0,920
16 Pensei que ia morrer quando me picaram a veia e colocaram um frasco do soro 4,34 1,189 0,405 0,452 0,920
17 O sofrimento não era valorizado 4,15 1,207 0,592 0,606 0,919
18 Falavam-me com desdém 4,40 1,026 0,585 0,781 0,919
19 Falavam-me com ironia 4,44 1,004 0,591 0,803 0,919
20 Não tinham respeito por mim como pessoa 4,49 0,977 0,563 0,758 0,919
21 Por questionar e não obter resposta às questões 4,36 1,059 0,601 0,711 0,919
22 A enfermeira examina-me, vem o médico volta a examinar 3,99 1,336 0,484 0,439 0,919
23 Não explicarem e parecer-lhes que eu já sabia tudo 4,25 1,144 0,607 0,612 0,919
24 O uso de aparelhos e utensílios transmitiram-me segurança 3,88 1,244 0,283 0,366 0,921
25 Os aparelhos e utensílios provocaram-me medo 3,89 1,288 0,458 0,621 0,920
26 Os aparelhos e utensílios provocaram-me incómodo 3,58 1,344 0,429 0,524 0,920
27 Os aparelhos e utensílios provocaram-me nervosismo 3,60 1,356 0,460 0,605 0,920
28 Os aparelhos e utensílios transmitiram-me tranquilidade 3,52 1,320 0,280 0,378 0,921
29 Os aparelhos e utensílios provocaram-me angústia 3,90 1,251 0,492 0,554 0,919
30 Para mim nunca mais chegava a hora 2,30 1,447 0,239 0,673 0,922
31 As horas pareciam dias 2,55 1,529 0,323 0,838 0,921
32 Cada minuto parecia uma eternidade 2,55 1,512 0,315 0,802 0,921
33 Um dia parecia uma semana 2,73 1,564 0,332 0,731 0,921
34 O humor da enfermeira ajuda a aliviar o tempo de espera 3,85 1,296 0,181 0,237 0,922
35 Acreditei que as fases da lua influenciaram o tempo para que se desse o parto 3,22 1,533 0,140 0,115 0,923
36 Senti um calor horrível na enfermaria 3,48 1,440 0,310 0,274 0,921
37 Em relação ao meio ambiente queria dormir e não podia pelo barulho que se fazia 3,75 1,328 0,405 0,641 0,920
38 Sentia necessidade de descansar e não conseguia 3,30 1,431 0,367 0,477 0,920
39 O ambiente era muito barulhento, a luz durante a noite incomodava-me 3,92 1,268 0,405 0,638 0,920
40 Era incomodada pelos gemidos das outras parturientes 3,89 1,326 0,371 0,414 0,920
41 Gostei da forma como fui tratada pelas enfermeiras 4,45 0,878 0,493 0,647 0,920
42 Gostei da forma como fui atendida 4,41 0,880 0,562 0,743 0,919
43 Recebi muito apoio quando precisava 4,30 0,974 0,527 0,685 0,919
44 Molharam-me os lábios quando tinha sede 3,56 1,509 0,292 0,279 0,921
45 Foram simpáticas nos momentos difíceis 4,34 0,963 0,552 0,652 0,919
46 Senti a mão da enfermeira a segurar-me 3,72 1,428 0,356 0,367 0,921
47 Apoiaram e incentivaram a presença do meu marido 3,00 1,414 -0,052 0,058 0,924
48 Conhecem os equipamentos sociais/recursos da minha área de residência 3,05 1,433 0,248 0,621 0,921
49 Conhecem o meio ou lugar onde eu morava 2,77 1,405 0,243 0,719 0,922
50 Conheciam a minha estrutura familiar 2,71 1,404 0,245 0,705 0,921
51 Valorizaram o meu ambiente familiar 2,97 1,418 0,307 0,673 0,921
52 Conhecem a organização dos serviços de saúde da minha área 2,95 1,405 0,257 0,640 0,921
53 O espaço respeitou a minha intimidade 4,27 0,969 0,508 0,660 0,920
54 O espaço transmitiu-me um sentimento de segurança 4,28 0,924 0,570 0,747 0,919
55 O espaço assegurou a minha autonomia 4,17 0,969 0,552 0,720 0,919
56 Foi respeitado o meu espaço e assegurada a minha identidade pessoal 4,25 0,960 0,529 0,644 0,919
57 A falta de privacidade foi um dos resultados da falta de espaço 3,43 1,498 0,190 0,134 0,922
58 O espaço para mim é muito importante para comunicar com a enfermeira 3,92 1,149 0,199 0,236 0,922

Coeficiente Split Half Primeira metade = 0,922 
Segunda metade = 0,834 

Coeficiente alpha Cronbach global 0,921  

 
Na tabela 12, apresentamos os parâmetros de validade e de precisão das dimensões 

da perceção dos cuidados culturais  

Em relação ao Fator 1 – Atendimento personalizado que pretende medir aspetos 

que se referem à atenção que as enfermeiras deram às parturientes na prestação dos 

cuidados, assim como à satisfação que estas sentiram por essa atenção e apoio, obtêm-

se valores de alfa de Cronbach classificados de bons a muito bons, uma vez que, oscilam 
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entre os (r=0,827) nos itens 3, e 4 e (r=0,922) no item 2 “tinha necessidade de falar com 

alguém e a enfermeira escutou os meus problemas” (cf. Tabela 12). Salienta-se que o 

item 4 “As enfermeiras foram compreensivas” é o que está mais correlacionado com o 

atendimento personalizado (r=0,786) e o que exprime maior variabilidade em relação aos 

restantes itens com 76,7% sendo o menor o item 2 “Tinha necessidade de falar com 

alguém e a enfermeira escutou os meus problemas” com um valor de r=0,507.  

Analisando o fator 2 designado por Despersonalização na prestação dos cuidados 
que mede vários sentimentos em que a parturiente afirma sentir-se ansiosa e 

desrespeitada, devido ao facto, de não ser informada do que se passa e ser tratada sem 

respeito ou com desdém, ou de o seu sofrimento não ser valorizado, (Parreira, 2010) 

nota-se que o item 19,” Falavam-me com ironia” é o que apresenta maior valor 

correlacional (r=0,839) explicando 79,6% da sua variabilidade. Quanto à consistência da 

dimensão, os alfas de Cronbach ao oscilarem entre 0,902 no item 4 e 0,931 no item 22 “A 

enfermeira examina-me, vem o médico volta a examinar “ são classificados de muito 

bons (cf. tabela 12). O item com menor correlação é o item 22 (r=0,583), sendo também 

este, aquele que apresenta menor variabilidade (38,2%). 

O fator 3 Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação mede vários 

sentimentos negativos vivenciados pelas parturientes, por falta de explicação dos 

profissionais. Os resultados com menor expressão são obtidos no item 10 “Senti-me 

revoltada” cujo valor correlacional é de r=0,548 explicando 38,1% da sua variabilidade. O 

item com maior valor correlacional é o item 7 “Senti medo” com um r de 0,807 exprimindo 

cerca de 90,0% da variabilidade através dos restantes itens da dimensão. Quanto à 

consistência interna obtiveram-se valores de alfa a oscilarem entre 0,867 no item 7 “Senti 

medo” e 0,897 no item 10 “Senti-me revoltada” que podem classificar-se de bons  

O Fator 4 – Organização social tem em vista avaliar o conhecimento por parte dos 

enfermeiros dos recursos existentes na área de residência, meio social e familiar da 

parturiente. O item que mais se correlaciona com os restantes é o item 48 (r=0,642) que 

diz respeito a “Conhecem o meio ou lugar onde eu morava” com cerca de 71,0% da 

variabilidade deste item a ser traduzido pelos restantes, o que comprova a forte 

correlação e importância dos seus resultados para esta dimensão. Os valores de alfa de 

Cronbach a oscilarem entre 0,888 no item 48 e 0,906 no item 47 “Os equipamentos 

sociais/recursos da minha área de residência” são concordantes com uma boa 

consistência interna 

Para o Fator 5 – Significado do tempo durante o parto que mede a perceção que 

as parturientes têm do tempo durante o trabalho de parto, obtivemos valores de alfa entre 

bons e muito bons a oscilarem entre r= 0,897 no item 31“As horas pareciam dias” e r= 

0,937 no item 30 “Para mim nunca mais chegava a hora “. O item 31 (r=0,911) é o que 
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apresenta melhores resultados globais nesta dimensão e o que traduz a maior 

variabilidade em relação aos restantes itens com 83,3%. Já o que traduz menor 

correlação (r= 0,786) e de menor variabilidade (65,7%) é o item 30. 

Reportando-nos ao Fator 6 – Espaço que procura medir a capacidade do enfermeiro 

em assegurar e respeitar o espaço próprio, a autonomia e a intimidade da parturiente, 

notamos que o maior valor de correlação se situa no item 53 (r=0,846), sendo também 

este que mais consegue exprimir a maior variabilidade (72,4%) em relação aos restantes 

itens. O item que apresenta menor correlação é o item 55 (r= 0,782), explicando 61,3% 

da variabilidade. Quanto à consistência interna dada pelos valores de alfa de Cronbach 

podem classificar-se de muito bons, uma vez que o menor é de 0,883 no item 53 e o 

maior é 0,904 no item 55. 

O Fator 7 – Meio ambiente visa medir o incómodo ou bem-estar das parturientes 

pelo meio envolvente, pelas condições ambientais (temperatura, luz, ruído) na box 

/enfermaria, obtêm-se valores de alfa classificados de bom uma vez que oscilam entre os 

0,759 no item 37 “Queria dormir e não podia, pelo barulho que se fazia”, e 0,844 no item 

36 “Senti um calor horrível na enfermaria” (cf. Tabela 12). O item 37 é o que está mais 

correlacionado com o atendimento personalizado (r=0,766) sendo também este o que 

exprime maior variabilidade com 62,6 %. O item com menor correlação é o item 36 (r= 

0,472) com uma variabilidade de 24,3%.  

Em relação ao Fator 8 – Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos 
e utensílios que procura avaliar os sentimentos causados pelo uso de aparelhos e 

utensílios durante o trabalho de parto sem que tenha qualquer explicação para a sua 

utilização, o item que mais se correlaciona com os restantes é o item 25 (r=0,771) “Os 

aparelhos e utensílios provocaram-me medo” com cerca de 60,0% da variabilidade e o 

que menos se correlaciona é o item 26 “Os aparelhos e utensílios provocaram-me 

incomodo” (r= 0,696) que explica 49,6% da variabilidade total. Os valores de alfa de 

Cronbach a oscilarem entre 0,822 no item 25 e 0,852 no item 26 revelam boa 

consistência interna. 

Nos quatro itens que constituem o Fator 9 – Medo de morrer (comunicação) – que 

medem os sentimentos face a situações em que a parturiente pensou que ia morrer, 

obtivemos valores de alfa bons, situados, entre r= 0,842 no item 14 “Vi uma 

movimentação rápida dos profissionais e não me explicavam nada” e r= 0,927 no item 16 

“Pensei que ia morrer quando me picaram a veia e colocaram um frasco de soro”. Numa 

análise aos valores correlacionais, o item 16 (r=0,637) é o que apresenta menor resultado 

global nesta dimensão com a menor variabilidade em relação aos restantes itens (40,7%) 

enquanto o item 15 “Ouvi chamar o médico de urgência e não me explicavam nada “ é o 

que traduz maior correlação (r= 0,854) e de maior variabilidade com 79%.  
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O fator 10, Apoio personalizado que mede a satisfação com o apoio que a 

parturiente obteve das enfermeiras do ponto de vista humano, incluindo a permissão e 

incentivo à presença do marido é constituído por 3 itens. Tendo em consideração os 

valores correlacionais, a percentagem de variância explicada e os valores de consistência 

interna obtidos através do alfa de Cronbach, notamos que este fator deveria ser retirado 

da escala, uma vez que pode acarretar problemas de validação. A sua manutenção tal 

como já foi referido para outras situações análogas, deve-se ao facto de optarmos por 

manter os fatores da escala original. 

De igual modo este problema de validação é colocado para o fator 11 que avalia a – 

Importância do espaço na privacidade e na comunicação; fator 12 que procura medir 

os sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e 

utensílios e o fator 13 que avalia as influências exteriores sobre o tempo durante 
parto, não sendo aplicável a determinação do índice de alfa de Cronbach. Neste último 

fator, os valores correlacionais são baixos, com uma percentagem de variância explicada 

de 2,7%. Apesar de apresentarem valores de alfa global inferiores ao recomendado por 

Pestana e Gageiro (2005) e Marôco (2010, 2011), optamos por incluí-los no estudo da 

relação da perceção dos cuidados culturais com outras variáveis.  
 

Tabela 12 - Consistência Interna dos itens por dimensão  
Itens Correlação 

Item/total(r) 
r2   

Fator 1 – Atendimento personalizado (comunicação)    
1 As enfermeiras foram simpáticas 0,740 0,638 0,901 
2 Tinha necessidade de falar com alguém e a enfermeira escutou os meus problemas 0,507 0,314 0,922 
3 As enfermeiras foram sempre carinhosas 0,779 0,730 0,897 
4 As enfermeiras foram compreensivas 0,786 0,767 0,897 
5 As enfermeiras souberam ajudar 0,713 0,639 0,902 
41 Gostei da forma como fui tratada pelas enfermeiras 0,688 0,625 0,904 
42 Gostei da forma como fui atendida 0,751 0,727 0,899 
43 Recebi muito apoio quando precisava 0,707 0,660 0,902 
45 Foram simpáticas nos momentos difíceis 0,714 0,612 0,902 
Fator 2 – Despersonalização na prestação dos cuidados (comunicação)    
17 O sofrimento não era valorizado 0,736 0,565 0,911 
18 Falavam-me com desdém 0,822 0,772 0,903 
19 Falavam-me com ironia 0,839 0,796 0,902 
20 Não tinham respeito por mim como pessoa 0,820 0,741 0,904 
21 Por questionar e não obter resposta às questões 0,814 0,697 0,903 
22 A enfermeira examina-me, vem o médico volta a examinar 0,583 0,382 0,931 
23 Não explicarem e parecer-lhes que eu já sabia tudo 0,753 0,586 0,909 
Fator 3 – Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação (comunicação)    
6 Fiquei ansiosa 0,714 0,600 0,879 
7 Senti medo 0,807 0,733 0,867 
8 Senti-me insegura 0,805 0,696 0,868 
9 Fiquei nervosa 0,735 0,621 0,876 
10 Senti-me revoltada 0,548 0,381 0,897 
11 Imaginava o meu filho em perigo 0,628 0,470 0,889 
12 Por não compreender os termos técnicos, em relação à minha situação ficava apreensiva 0,645 0,454 0,887 
Fator 4 – Organização social    
48 Conhecem os equipamentos sociais/recursos da minha área de residência 0,733 0,604 0,906 
49 Conhecem o meio ou lugar onde eu morava 0,824 0,714 0,888 
50 Conheciam a minha estrutura familiar 0,805 0,692 0,891 
51 Valorizaram o meu ambiente familiar 0,771 0,649 0,898 
52 Conhecem a organização dos serviços de saúde da minha área 0,782 0,618 0,896 
Fator 5 – Significado do tempo durante o parto    
30 Para mim nunca mais chegava a hora 0,786 0,657 0,937 
31 As horas pareciam dias 0,911 0,833 0,897 
32 Cada minuto parecia uma eternidade 0,885 0,795 0,906 
33 Um dia parecia uma semana 0,822 0,712 0,927 
Fator 6 – Espaço    
53 O espaço respeitou a minha intimidade 0,795 0,641 0,900 
54 Transmitiu-me um sentimento de segurança 0,846 0,724 0,883 
55 Assegurou a minha autonomia 0,828 0,698 0,888 
56 Foi respeitado o meu espaço e assegurada a minha identidade pessoal 0,782 0,613 0,904 



88 

(continuação) 
Itens Correlação 

Item/total(r) 
r2   

Fator 7 – Meio ambiente    
36 Senti um calor horrível na enfermaria 0,472 0,243 0,844 
37 Queria dormir e não podia, pelo barulho que se fazia 0,766 0,626 0,759 
38 Sentia necessidade de descansar e não conseguia 0,642 0,434 0,795 
39 O ambiente era muito barulhento; a luz durante a noite incomodava-me 0,745 0,614 0,768 
40 Era incomodada pelos gemidos das outras parturientes 0,558 0,364 0,818 
Fator 8 – Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios (comunicação)    
25 Os aparelhos e utensílios provocaram-me medo 0,771 0,595 0,822 
26 Os aparelhos e utensílios provocaram-me incómodo 0,696 0,496 0,852 
27 Os aparelhos e utensílios provocaram-me nervosismo 0,749 0,561 0,830 
29 Os aparelhos e utensílios provocaram-me angústia 0,702 0,510 0,848 
Fator 9 – Medo de morrer- (comunicação)    
13 Ouvi dizer que ia para o bloco com urgência e sem me explicarem porquê 0,784 0,639 0,867 
14 Vi uma movimentação rápida dos profissionais e não me explicavam nada 0,849 0,790 0,842 
15 Ouvi chamar o médico de urgência e não me explicavam nada 0,854 0,790 0,843 
16 Pensei que ia morrer quando me picaram a veia e colocaram um frasco de soro 0,637 0,407 0,924 
Fator 10-Apoio personalizado (comunicação)    
44 Molharam-me os lábios quando tinha sede 0,318 0,190 -0,011a 
46 Senti a mão da enfermeira a segurar-me 0,312 0,190 0,022 
47 Apoiaram e incentivaram a presença do meu marido 0,003 <0,001 0,606 
Fator 11 – Importância do espaço na privacidade e na comunicação    
57 A falta de privacidade foi um dos resultados da falta de espaço 0,155 0,024 Não aplicável 58 O espaço para mim é muito importante para comunicar com a enfermeira 0,155 0,024 
Fator 12 – Sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e 
utensílios    

24 O uso de aparelhos e utensílios transmitiram-me segurança 0,547 0,299 Não aplicável 28 Os aparelhos e utensílios transmitiram-me tranquilidade 0,547 0,299 
Fator 13 – Influências exteriores sobre o tempo durante parto    
34 O humor da enfermeira ajuda a aliviar o tempo de espera 0,165 0,027 Não aplicável 35 Acreditei que as fases da lua influenciaram o tempo para que se desse o parto 0,165 0,027 

 
 

Na tabela 13 comparamos os resultados da consistência interna obtidos na escala de 

perceção de cuidados culturais entre a amostra utilizada no nosso estudo e os da escala 

original. Assim, no fator 1, os valores de split-half são inferiores quer na primeira quer na 

segunda metade em relação ao alfa de Cronbach global para esta dimensão, mas, não 

deixam de se constituírem ainda como bons indicadores da consistência interna. Nota-se 

que o valor global de alfa desta dimensão do nosso estudo apresenta índice igual ao da 

escala original.  

Quanto ao fator 2 o alfa total para esta dimensão pode considerar-se de muito bom 

ao obter um valor de 0,921, que é ligeiramente superior ao da escala original, e os 

valores de split-half, oscilam entre o muito bom e o bom, pois situam-se na primeira 

metade em 0,916 e na segunda metade em 0,808.  
Também no fator 3, o alfa total é classificado de muito bom, com um índice de 0,896, 

que é ligeiramente superior ao da escala original, e os valores de split-half, estão 

compreendidos entre o muito bom e o bom, na medida em que se situam na primeira 

metade em 0,913 e na segunda em 0,783. 

No fator 4 o coeficiente de alfa de Cronbach indica-nos uma boa consistência interna, 

em relação ao coeficiente de split-half (0,877) para a primeira metade (0,830), para a 

segunda sendo de muito bom para o coeficiente alfa global (0,915), valor muito superior 

ao obtido na escala original  
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No fator 5, os valores do coeficiente de bipartição seguem a tendência para o muito 

bom tanto na primeira como na segunda metade, bem como o coeficiente alfa global 

(0,937) bastante próximo aliás, ao obtido na escala original (0,95)  

Já no fator 6, os índices de consistência interna da dimensão, da primeira metade do 

coeficiente de split-half e do coeficiente global são muito bons, encontrando-se alguma 

divergência face ao valor global do coeficiente alfa (0,918) pois na escala original, o valor 

obtido situou-se nos 0,95. 

Quanto ao fator 7, denota-se pelo coeficiente de bipartição de split-half valores 

considerados razoáveis ao situarem-se em 0,746 na primeira metade e 0,734 na segunda 

metade com um valor global inferior ao da escala original.  

No que se refere ao fator 8, composto por 4 itens o valor global de alfa de Cronbach 

apresenta um índice classificado de bom, similar ao alfa da escala original, os 

coeficientes de bipartição são bastante razoáveis tanto na primeira como na segunda 

metade.  

Reportando-nos ao fator 9, o coeficiente de bipartição split-half, revela na primeira 

metade, um valor de alfa de 0,869, e na segunda, um valor ligeiramente inferior (0,752), 

com um alfa global de 0,832 mais baixo do que o da escala original. 

Os fatores 10, 11 e 13, apresentam no nosso estudo valores globais de alfa de 

Cronbach inferiores aos da escala original, enquanto o fator 12 revela um valor mais 

elevado, mas, não apresenta coeficientes de bipartição dado que possui apenas dois 

itens.  
 
Tabela 13 – Alfa de Cronbach por fatores da escala perceção de cuidados culturais 

 
Dimensões 

 
Nº 

itens 

Alfa de Cronbach  
Alfa global  

(original 
(Split-half) Alfa 

global 
 Parte 1 Parte 2 

1-Atendimento personalizado (comunicação) 9 0,884 0,907 0,913 0,91 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados (comunicação) 7 0,916 0,808 0,921 0,88 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação 
(comunicação) 7 0,913 0,783 0,896 0,88 

4- Organização social 5 0,877 0,830 0,915 0,87 
5-Significado do tempo durante o parto 4 0,890 0,897 0,937 0,95 
6- Espaço 4 0,867 0,847 0,918 0,95 
7- Meio ambiente 5 0,746 0,734 0,832 0,95 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios 
(comunicação) 4 0,785 0,775 0,873 0,88 

9-Medo de morrer (comunicação) 4 0,869 0,752 0,899 0,84 
10-Apoio personalizado (comunicação) 3 --- --- 0,347 0,71 
11- Importância do espaço na privacidade e na comunicação 2 --- --- 0,353 0,71 
12- Sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do 
uso de aparelhos e utensílios (comunicação) 2 --- --- 0,706 0,69 

13-Influências exteriores sobre o tempo durante parto 2 --- --- 0,389 0,37 
Perceção global de cuidados culturais 58 0,922 0,834 0,921 0,89 

 

Terminamos o estudo da validade com a apresentação da matriz de correlação entre 

os diversos fatores e o valor global da escala. Para Marôco (2010, 2011), as correlações 

não devem ser demasiado elevadas pois esta ocorrência indica-nos que os itens são 
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redundantes, sendo preferível existir uma correlação moderada entre si, facto que revela 

uma sensibilidade a facetas diferentes do mesmo constructo.  

Pelos resultados obtidos, que se apresentam na tabela 14, verifica-se que as 

correlações entre as treze dimensões e o seu valor global são na sua quase totalidade 

positivas e significativamente correlacionadas, mostrando-se apenas negativas no que se 

refere ao fator 5 vs fatores 6, 10 e 11. Quanto às correlações existentes entre as 

diferentes dimensões e o valor global, notamos que estas oscilam entre o moderado 

(r=0,313) com o fator 13 e o elevado (r=0,720) com o fator 2. Perante estes resultados, 

aferimos que a maiores índices nos fatores em que a correlação é positiva e menores nos 

fatores em que é negativa, maiores os índices com os quais os fatores se correlacionam. 

 
Tabela 14 - Matriz de Correlação de Pearson entre dimensões e a perceção dos cuidados 
culturais 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 

F2 0,477**             
F3 0,244** 0,438**            
F4 0,207** 0,031 0,070**           
F5 0,019 0,139** 0,311** 0,065**          
F6 0,624** 0,414** 0,223** 0,242** -0,005         
F7 0,252** 0,325** 0,255** 0,017 0,201** 0,288**        
F8 0,211** 0,369** 0,424** 0,045* 0,207** 0,243** 0,275**       
F9 0,275** 0,581** 0,390** -0,024 0,102** 0,244** 0,272** 0,351**      
F10 0,409** 0,155** 0,077** 0,250** -0,001 0,344** 0,069** 0,078** 0,041*     
F11 0,290** 0,231** 0,112** 0,083** -0,009 0,377** 0,180** 0,187** 0,148** 0,146**    
F12 0,248** 0,134** 0,174** 0,158** 0,001 0,308** 0,088** 0,286** 0,110** 0,170** 0,189**   
F13 0,273** 0,210** 0,111** 0,058** 0,019 0,191** 0,138** 0,130** 0,165** 0,136** 0,139** 0,122**  

Ftotal 0,672** 0,720** 0,670** 0,350** 0,378** 0,626** 0,527** 0,578** 0,564** 0,371** 0,358** 0,363** 0,313** 

ns p > 0,05 *  p<0,05  ++ p<0,01                    *** p  0,001 

Uma vez que a autora não apresenta grupos de coorte, e dado que a amostra é 

enviesada à direita e leptocúrtica, com base na fórmula, “mediana (Md) ± 0,25 intervalo 

interquartilico (iiq)”, classificámos a perceção global dos cuidados culturais, em: 

 

Nesta classificação, a utilização do termo “cuidados inapropriados” reporta-se às 

situações vividas durante o trabalho de parto, em que a mulher não se sentiu alvo de 

cuidados culturalmente apropriados. O termo “cuidados indiferentes” evidencia as 

situações vividas durante o trabalho de parto, nas quais a mulher umas vezes se sentiu, e 

outras vezes não se sentiu alvo de cuidados culturalmente apropriados. Por fim, o termo 

“cuidados apropriados” refere-se às situações vividas durante o trabalho de parto, em 

que a mulher se sentiu alvo de cuidados culturalmente apropriados. Com a adoção desta 

classificação pretendemos mantermo-nos fiéis à terminologia dos cuidados culturalmente 

 Perceção de cuidados inapropriados - (≤ Md-0,25 iiq) 
 Perceção de cuidados indiferentes – (> Md-0,25 iiq <Md+0,25 iiq) 
 Perceção de cuidados apropriados - ( Md+0,25 iiq) 
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apropriados, apresentada pelas autoras que dão suporte teórico à escala utilizada (Giger 

& Davidhizar, 1991, 2002, 2007). 

 

4.4.1 – Critérios de operacionalização de variáveis 

Para minimizar divergências interpretativas procedemos à operacionalização das 

variáveis conforme se discrimina na tabela 15: 
 

Tabela 15 - Critérios de operacionalização de variáveis 
Variáveis 

sociodemográficas Indicadores Critérios 

Idade 
(pergunta aberta) 

<18 Anos Extremo inferior da idade reprodutiva de risco - DGS 

18– 35 anos 18 -35 Anos - idade reprodutiva recomendada pela OMS e 
DGS 

>35 Anos Extremo superior da idade reprodutiva de risco - DGS 

Nacionalidade Portuguesa Considera-se imigrante a participante que não possui 
nacionalidade portuguesa Imigrante 

 
 
Vigilância gravidez 

Vigiada ou vigilância adequada de gravidez 
(VAG) 

>= 6 Consultas e Primeira consulta antes fim primeiro 
trimestre - DGS 

Não vigiada ou vigilância inadequada da 
gravidez 

<6 Consultas e Primeira consulta antes ou após primeiro 
trimestre e> = 6 consultas e Primeira consulta após 
primeiro trimestre - DGS 

Local de residência 
(aldeia, vila, cidade) 

Rural Rural – as que residem em aldeias 
Urbano Urbano - as residentes em cidades ou vilas 

Região 

Grande Lisboa  
Classificação de acordo com as NUTs II (2011), 
agrupando Alentejo e Algarve em Sul 

Norte  
Centro  
Sul 

Religião 
Católica  Os que professam religião católica 
Não católica  Qualquer religião não católica 
Agnóstica Não professam qualquer religião 

Estado civil 
 

Casada/União de facto  Solteira/Divorciada/ Viúva 

Habilitações literárias ≤12º Ano Até conclusão do ensino secundário 
> 12º Ano Grau de licenciado, mestre e doutor 

Profissão 

Profissões intelectuais  Grupos 0, 1, e 2 da Classificação Portuguesa das 
Profissões 2010 

Profissões técnicas  Grupos 3, 4, 5, 6, 7, e 8 da Classificação Portuguesa das 
Profissões 2010 

Sem profissão qualificada Domésticas e Grupo 9 da Classificação Portuguesa das 
Profissões 2010 

Situação profissional Empregada   Desempregada 

Rendimento mensal ≤1000 Euros  > 1000 Euros 

Habitação 
Própria 

 Emprestada  
Alugada 

Número de assoalhadas 

≤2 Assoalhadas 

 3 Assoalhadas 
4 Assoalhadas 
≥5 Assoalhadas 

Número de pessoas 
residentes 

≤2 Pessoas 

 3 Pessoas  
4 Pessoas 
≥5 Pessoas 

Índice de aglomeração <1 <1 pessoa por assoalhada 
≥1 >= 1 pessoa por assoalhada 

Variáveis contextuais à gravidez 

Planeamento da gravidez Gravidez não planeada  Não planeou a gravidez atual ou planeou mas não para 
esta altura  

Gravidez planeada Lowdermilk & Perry (2008) 

Consulta pré-concecional Não fez consulta 
Fez consulta 

Lowdermilk & Perry (2008), (Sperb et al., 2002), DGS 
Circular Normativa n.º 2/DSMIA de 16.01.2006 da 
Direcção-Geral da Saúde 

Desejo de engravidar Gravidez não desejada Lowdermilk & Perry (2008) Gravidez desejada 
Aceitação da gravidez (pelo 
pai da criança e família) 

Não aceita  Lowdermilk & Perry (2008) Aceita 

Local de vigilância Sistema público  Centro de saúde, Maternidade/Consulta externa. DGS 
(1993)  

Sistema privado Clínicas privadas/Médico particular/outras 
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(continuação) 
Variáveis 

sociodemográficas Indicadores Critérios 

Qualidade da informação 
recebida nas consultas Escala de 10 pontos de diferencial semântico: 

Calculada através da Md± 0,25 iiq 
Boa 
Razoável 
Má 

Morbilidade materna 
durante a gravidez 

Não   
Sim Patologia obstétrica. Lowdermilk & Perry (2008) 

Internamentos durante a 
gravidez 

Não  Lowdermilk & Perry (2008) Sim 
Consumo de álcool durante 
a gravidez 

Não Lowdermilk & Perry (2008) Sim 
Consumo de tabaco 
durante a gravidez 

Não Lowdermilk & Perry (2008) Sim 

Motivos da escolha da 
maternidade 

Área de residência 

 
Aconselhamento profissional  
Qualidade dos cuidados 
Situação de emergência 
Proximidade da família 

Diagnóstico pré-natal Não Lowdermilk & Perry (2008) Sim 
Acompanhante nas 
consultas 

Não  Lowdermilk & Perry (2008) Sim 
Presença do enfermeiro 
nas consultas 

Não  Lowdermilk & Perry (2008) Sim 
Tipo de informação 
recebida nas consultas 

Temas educacionais aconselhados pela 
Direção Geral de Saúde Efetuados pelo enfermeiro ou pelo médico 

Variáveis Obstétricas 

Número de filhos 
Um filho  

 Dois filhos 
Três filhos ou mais 

Número de gestações 
Uma gestação  

 Duas gestações  
Três gestações ou mais 

Idade gestacional <37semanas  Prematuro (Mendes da Graça, 2012) 
De termo(Mendes da Graça, 2012) ≥37semanas 

Aumento de peso na 
gravidez 

<7kg  
 
Lowdermilk & Perry (2008) 7-18kg 

> 18kg 
Variáveis contextuais à imigração 
Tempo de permanência em 
Portugal 

≤5 Anos  > 5 Anos 

Situação de legalidade Regular  Irregular 

Necessidade de intérprete Não  Sim 
Dificuldades por não ter 
intérprete 

Não  Sim 

Motivos para imigrar 

Motivos socioeconómicos 

 
Próximo de familiares 
Referências positivas de Portugal 
Melhor sistema de saúde 
Fugir à guerra no seu país 

Vigilância de gravidez 
Número consultas de 
vigilância 

<6consultas  DGS (1993) ≥6consultas 

Início da primeira consulta Até ao fim do 1º trimestre DGS (1993) Após 1º trimestre 

Vigilância adequada da 
gravidez 

VAG ou GV ≥6consultas e início da primeira consulta até ao fim do 1º 
trimestre 

Não VAG ou Não GV <6consultas, ou, início da primeira consulta após 1º 
trimestre 

Variáveis contextuais ao parto 

Tipo de parto 
Eutócico  
Fórceps/ventosa 
Cesariana 

Lowdermilk & Perry (2008) 

Peso do recém-nascido 
<2500g 
2500-3999  
≥4000g 

Lowdermilk & Perry (2008) 

Presença de 
acompanhante no parto 

Não  Lowdermilk & Perry (2008) Sim 

Preparação para o parto 
Não  

Sim Método psicoprofilático ou outro. Lowdermilk & Perry 
(2008) 

Analgesia epidural Não Lowdermilk & Perry (2008) Sim 
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(continuação) 
Variáveis 

sociodemográficas Indicadores Critérios 

Perceção de cuidados culturais (Parreira, 2010) 
Atendimento personalizado (comunicação) 

Cálculo através da Md± 0,25 iiq 
 
 

Cuidados Inapropriados 
Cuidados Indiferentes 
Cuidados Apropriados 

Despersonalização na prestação dos cuidados (comunicação) 
Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação (comunicação) 
Organização social 
Significado do tempo durante o parto 
Espaço 
Meio ambiente 
Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios 
(comunicação) 
Medo de morrer - (comunicação) 
Apoio personalizado (comunicação) 
Importância do espaço na privacidade e na comunicação 
Sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de 
aparelhos e utensílios (comunicação) 
Influências exteriores sobre o tempo durante o parto 

 

4.5 - PROCEDIMENTOS LEGAIS E ÉTICOS 

No desenrolar das diferentes fases da pesquisa, procurámos pautar todas as atitudes 

e procedimentos por um rigoroso atendimento do que é eticamente correto em 

investigação. Nesse sentido, o protocolo de pesquisa foi previamente submetido à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e à comissão de ética das 

maternidades e Hospitais envolvidos no estudo, aos quais, garantimos o cumprimento 

escrupuloso dos princípios gerais de ética em investigação.  

A todas as participantes foram fornecidas as informações necessárias e solicitada a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Foi assegurado o seu 

anonimato e a confidencialidade dos dados e respeitada a sua autonomia. Foram ainda 

informadas de que a sua participação era totalmente livre, podendo desistir do estudo em 

qualquer momento e que por essa participação não usufruiriam de qualquer 

ganho/benefício nem incorreriam em nenhuma perda/malefício. 

4.6 - ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Efetuada a recolha de dados, procedemos primeiramente a uma primeira análise 

inicial de todos os questionários, por forma, a eliminarmos aqueles que se encontrassem 

incompletos ou mal preenchidos, ao que se seguiu a sua codificação e tabulação de 

modo a prepararmos o tratamento estatístico. 

Para a análise de dados recorremos à estatística descritiva e analítica. Com a 

estatística descritiva determinámos frequências absolutas e percentuais, algumas 

medidas de tendência central como médias e medidas de dispersão como amplitude de 

variação, coeficiente de variação e desvio padrão, para além de medidas de assimetria e 

curtose, de acordo com as características das variáveis em estudo.  
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No estudo de relação entre duas variáveis de natureza nominal, aplicámos os valores 

residuais em detrimento do teste de qui quadrado, dado que em muitas das variáveis em 

estudo, o tamanho das subamostras não permitia o uso do referido teste. Para Pestana e 

Gageiro (2003, p. 141) o uso dos valores residuais em variáveis nominais torna-se mais 

potente que o teste de qui quadrado na medida em que “(...) os resíduos ajustados na 

forma estandardizada informam sobre as células que mais se afastam da independência 

entre as variáveis”, ou “(...) os valores elevados dos resíduos indiciam uma relação de 

dependência entre as duas variáveis”. A interpretação dos resíduos ajustados necessita 

de um número mínimo de oito elementos tanto no total da linha como na coluna. 

 

Para o coeficiente de variação os resultados obtidos deverão ser interpretados de 

acordo com Pestana e Gageiro (2005), do seguinte modo:  

 
Coeficiente de variação Classificação do Grau de dispersão 
0% - 15% Dispersão baixa 
16% - 30% Dispersão moderada 
> 30% Dispersão alta 

 

No que respeita à estatística inferencial, fizemos uso da estatística paramétrica, e 

não paramétrica.  

A utilização de testes paramétricos exige a verificação simultânea de duas condições, 

a primeira é que as variáveis de natureza quantitativa possuam distribuição normal e a 

segunda que as variâncias populacionais sejam homogéneas caso se estejam a 

comparar duas ou mais amostras populacionais (Marôco, 2011). Contudo, como referem 

Marôco (2011) e Pestana e Gageiro (2005) os testes paramétricos são robustos à 

violação do pressuposto da normalidade, desde que, as distribuições não sejam 

extremamente enviesadas ou achatadas e que as dimensões das amostras não sejam 

extremamente pequenas. 

Foi com base neste último pressuposto que a estatística não paramétrica se utilizou 

como alternativa aos testes paramétricos, isto é, só recorremos a estes testes quando o 

quociente entre o número de elementos que constituem a amostra maior com a menor foi 

superior a 1,5 (Pestana & Gageiro, 2005). Estes testes são menos potentes que os 

correspondentes testes paramétricos deduzindo-se daí que a possibilidade de rejeitar H0 

é muito menor.  

Assim, quanto à estatística paramétrica e não paramétrica destacam-se: 
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Testes t de Student ou teste de U-Mann Whitney (UMW) - para comparação de 

médias ou ordenações médias (mean rank) de uma variável quantitativa em dois grupos 

de sujeitos diferentes e quando se desconhecem as respetivas variâncias populacionais; 

Análise de variância e teste de Kruskall Wallis (KW) - para comparação de médias de 

uma variável quantitativa (variável endógena) em três ou mais grupos de sujeitos 

diferentes (variável exógena - qualitativa), isto é, analisa o efeito de um fator na variável 

endógena, testando se as médias ou ordenações médias da variável endógena em cada 

categoria do fator são ou não iguais entre si. Todavia, quando se testa a igualdade de 

mais de duas médias e, dependendo da natureza nominal ou ordinal do fator, recorre-se 

habitualmente aos testes post-hoc, para saber quais as médias ou ordenações médias se 

diferenciam entre si (Pestana & Gageiro, 2005).  

Análise de variância multivariada (Manova) a dois fatores fixos – É uma 

extensão da anova a um fator assumindo os mesmos pressupostos desse modelo, ou 

seja, os dados dentro de cada célula são independentes e provêm de populações 

normais com variâncias iguais (Pestana & Gageiro, 2005). Com as manovas é possível 

analisar o efeito de interação, isto é, o efeito único resultante da combinação do fator A 

com o fator B.  

Teste de qui quadrado (X2) - para o estudo de relações entre variáveis nominais. 

Aplica-se a uma amostra em que a variável nominal tem duas ou mais categorias 

comparando as frequências observadas com as que se esperam obter no universo, para 

se inferir sobre a relação existente entre as variáveis. Quando há relação entre as 

variáveis, os resíduos ajustados estandardizados situam-se fora do intervalo -1,96 e 1,96, 

para p=0,05 (Pestana & Gageiro, 2005, pp. 127, 128, 131). Determinou-se ainda a 

magnitude de associação entre as variáveis com recurso aos Odds Ratio (OR) e 

respetivos intervalos de confiança a 95%. Construiu-se ainda um modelo de 
regressão logística pelo método de stepwise.  

Na análise estatística utilizámos os seguintes valores de significância: 

p < 0,05 * - diferença estatística significativa 

p < 0 .01** - diferença estatística bastante significativa 

p < 0,001 *** - diferença estatística altamente significativa 

p  ≥ 0,05 n.s. – diferença estatística não significativa 

Acresce referir que em algumas das variáveis em estudo detetamos não respostas 

(“missings”) que nunca atingiram os 20%, valor limite recomendado por (Pestana & 

Gageiro, 2005) para se proceder a análise específica, pelo que não procedemos ao seu 

tratamento uma vez que tais percentagens, dada a dimensão da amostra, não irão 

enviesar os resultados finais. 
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A apresentação dos resultados efetuou-se com o recurso de tabelas e gráficos, onde 

se apresentam os dados mais relevantes. Omitiu-se nas mesmas o local, a data e a 

fonte, uma vez que todos os dados foram colhidos através do instrumento de colheita de 

dados aplicado às mulheres parturientes portuguesas e imigrantes. A descrição e análise 

dos dados procuraram obedecer à ordem por que foi elaborado o instrumento de colheita 

de dados.  

O tratamento estatístico foi processado através do programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 20,0 (2011) para Windows.  

Passaremos no subcapítulo seguinte à discussão dos métodos. 

4.7 – DISCUSSÃO DOS MÉTODOS 

A estratégia metodológica utilizada teve em consideração o tipo de estudo e os 

objetivos traçados. Tais objetivos levaram-nos a selecionar uma amostra suficientemente 

ampla que conseguisse traduzir resultados fiáveis e a eleger como instrumentos de 

medição questionários de autorresposta, que são os mais adequados para se estudar no 

mais curto espaço de tempo um grande número de participantes.  

Das 37 instituições de saúde públicas portuguesas convidadas a participar no estudo, 

quatro delas recusaram a participação e uma não criou condições para que a recolha de 

dados se efetuasse. Apesar de todos os distritos de Portugal continental (18) estarem 

exibidos na amostra, nem todos o estão de forma representativa, o que nos impediu de 

tratar a informação por distrito. 

Acresce referir que em algumas das variáveis em estudo detetámos não respostas 

(“missings”) que nunca atingiram os 20,0%, valor limite recomendado por Pestana & 

Gageiro (2007) para se proceder à sua análise específica, pelo que não procedemos ao 

seu tratamento uma vez que tais percentagens, dada a dimensão da amostra, não irão 

enviesar os resultados finais. 

Considerando as investigações posteriores ao desenvolvimento do modelo teórico de 

cuidados culturais em enfermagem, na dimensão das variações biológicas, na qual as 

autoras passam a incluir a dor (Davidhizar & Giger, 2004), entendemos ser uma limitação 

da escala de perceção de cuidados culturais, por nós adotada, a não inclusão das 

variações biológicas, concretamente em perguntas relativas à valorização da dor por 

parte do enfermeiro.  

Não obstante termos realizado um pré-teste para avaliar a adequabilidade do 

instrumento de recolha de dados aos objetivos do estudo, entendemos que as barreiras 

linguísticas, e culturais não foram de todo ultrapassadas.  
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Em todas as situações do dia-a-dia nunca deixamos transparecer completamente 

aquilo que somos e sentimos. Quando adotamos determinado papel social, assumimos 

uma determinada imagem durante a interação. É evidente, que este estudo podia ser 

complementado com um estudo qualitativo, que permitisse clarificar algumas 

interrogações que se colocam com estes resultados. 

Por outro lado, há ainda a considerar as limitações que encontramos quando 

trabalhamos com o público em geral e neste particular com mulheres imigrantes, algumas 

delas em situação irregular. Assim, os resultados dependem da honestidade e 

sinceridade da respondente, isto é, as suas respostas podem ser dirigidas mais a 

condutas desejáveis e não tanto às que na realidade acontecem. Optamos, no entanto, 

pela construção de um questionário que desse resposta às dimensões 

sociodemográficas, obstétricas e de vigilância de gravidez e à escolha de uma escala de 

perceção de cuidados culturais durante o parto.  

Face à problemática em análise, o estudo delineado para esta pesquisa, é 

transversal. Este tipo de pesquisa tem como limitações o viés da prevalência, o período 

em que foram colhidos os dados e a presença de variáveis extrínsecas que pode levar à 

dificuldade de interpretação.  

O tipo de amostragem, não probabilística, utilizado, impossibilita a generalização dos 

resultados a outras populações. Esta, só seria possível se tivéssemos recorrido a uma 

amostra que fosse representativa e proporcional das participantes portuguesas e 

imigrantes, apesar de todos os distritos portugueses estarem representados, carecendo 

de confirmação em outros estudos do mesmo âmbito. 

Outra preocupação presente desde o início do estudo foi a de obviar os 

enviesamentos nos resultados obtidos, controlando, nomeadamente, as variáveis ditas 

“concorrentes” ou “parasitas”. Temos consciência que tal nem sempre foi conseguido pois 

é quase impossível dispor, em meio institucional, de condições que permitam recolher a 

informação em completa paridade, pelo que reconhecemos não terem sido reunidas as 

condições para poder afirmar que os dados obtidos foram adequadamente controlados.  

Apesar das eventuais limitações consideramos que os resultados obtidos nos 

permitem adquirir um conhecimento mais real sobre a problemática da vigilância de 

gravidez e a perceção do cuidado cultural a mulheres portuguesas e imigrantes. Constitui 

um contributo valioso ao nível da prevenção primária, já que a sua divulgação poderá 

sustentar uma análise dos fatores determinantes da vigilância de gravidez; comparar 

indicadores de saúde materno-infantil em imigrantes e portuguesas; quantificar a 

influência das variáveis contextuais à imigração na acessibilidade aos cuidados de saúde 

materna; analisar a relação entre a vigilância adequada de gravidez e a perceção de 

cuidados culturais durante o trabalho de parto. A gravidez, o parto e o nascimento são 
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acontecimentos intensos na vida das mulheres e das suas famílias devendo ser 

compreendidos no contexto sociocultural envolvente. 

Após estas considerações, iniciamos no capítulo seguinte a apresentação e análise 

dos resultados. 
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5 - RESULTADOS 

O propósito deste capítulo é descrever e explicar o fenómeno em estudo através da 

descrição, análise e interpretação dos resultados obtidos referentes aos dados recolhidos 

no trabalho de campo. 

O processo de análise que agora se inicia está estruturado para dar resposta aos 

diferentes objetivos definidos.  

 

5.1.-DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES CONTEXTUAIS À GRAVIDEZ, 

PARTO E OBSTÉTRICAS  

Neste subcapítulo apresenta-se uma análise descritiva das variáveis independentes 

que não foram consideradas na caracterização da amostra, nomeadamente, variáveis 

contextuais à gravidez, variáveis obstétricas, e variáveis contextuais ao parto. 

5.1.1 - Caracterização das variáveis contextuais à gravidez 

As variáveis neste subcapítulo incluídas respeitam os motivos para a escolha da 

maternidade, o planeamento da gravidez, o diagnóstico pré-natal, sistema de saúde e 

local de vigilância de gravidez, presença do enfermeiro nas consultas da gravidez, 

presença de acompanhante nas consultas de vigilância pré-natal, morbilidade materna 

durante a gravidez, internamento durante a gravidez, toma de micronutrientes durante a 

gravidez, consumo de tabaco durante a gravidez, consumo de bebidas alcoólicas, 

qualidade de informação, tipo de informação recebida 

 
Motivos para a escolha da maternidade 

Coloca-se à gravida, principalmente para quem pela primeira vez é parturiente, o 

problema da escolha da maternidade. Como se observa pela tabela 16, são vários os 

motivos invocados pelas participantes portuguesas e imigrantes na escolha da 

maternidade. A área de residência é focada por 63,5% das portuguesas, e por 73,7% das 

imigrantes com significância estatística para este grupo. O segundo motivo mais invocado 

é a qualidade de cuidados com 19,6% sendo que a maior percentagem (22,2%) e com 

significância estatística recai entre as portuguesas. Salienta-se ainda, o aconselhamento 

profissional com 12,2% para a totalidade das participantes no estudo e com valores 
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percentuais similares nos dois grupos. Menos referenciados são as situações de 

emergência e a proximidade de família que no seu conjunto perfazem 1,5%. O teste de 

qui quadrado revela a relação entre as variáveis em estudo. (x2=28,79; p<0,001). 

 

Tabela 16 – Motivos para a escolha da maternidade 
Nacionalidade 

Motivos  
Portuguesa Imigrante Total Residuais X2 P 

n %  n % n %  Port Imigr 

Área de residência 1049 63,5 554 73,7 1603 66,7 -4,9 4,9 

28,79 <0,001 
Aconselhamento profissional 209 12,7 85 11,3 294 12,2 0,9 -0,9 
Qualidade dos cuidados 367 22,2 103 13,7 470 19,6 4,9 -4,9 
Situação de emergência 22 1,3 7 0,9 29 1,2 0,8 -0,8 
Proximidade da família 5 0,3 3 0,4 8 0,3 -0,4 0,4 

Total 1652 100,0 752 100,0 2404 100,0     

 

Planeamento da gravidez 

A gravidez é em simultâneo um tempo de transformação biológica e pessoal que 

coloca a mulher em contacto com sentimentos, comportamentos e significados. Um 

aspeto fundamental para estudar o fenómeno da maternidade é saber se a gravidez foi 

ou não planeada. Questionadas sobre o assunto, os percentuais indicam que 45,3% das 

mulheres imigrantes e 30,9% das portuguesas não planearam a sua gravidez, o que se 

traduz em 35,4% para a totalidade da amostra, contrapondo com 54,6% que a 

planearam. São as portuguesas que em maior percentagem planeiam a gravidez 

(69,1%), com diferenças entre grupos (x2=46,860; p<0,001) situados de acordo com os 

resíduos ajustados entre as imigrantes que não fizeram o planeamento e as portuguesas 

que a planearam (cf. tabela 17).  

 

Diagnóstico pré-natal 
Na sequência dos cuidados a ter durante a vigilância de gravidez, questionamos as 

grávidas sobre a realização do diagnóstico pré-natal. Registamos, na mesma tabela, que 

cerca de dois terços da amostra (75,6%) fizeram diagnóstico pré-natal e 24,4% não o 

realizaram. Quando comparados os dois grupos, observa-se que esta tendência se 

mantem para as portuguesas e imigrantes, uma vez que 79,6% e 66,8% realizaram 

respetivamente o diagnóstico pré natal, o que confere uma probabilidade de cerca de 2 

para 1 com um intervalo de confiança a 95% entre 1,60 e 2,35. Encontramos significância 

estatística (x2=46,159; p<0,001) que se situa, entre as imigrantes que não realizaram o 

diagnóstico pré-natal e as portuguesas que o realizaram.  

 

Sistema de saúde e local de vigilância de gravidez 
No estudo do fenómeno da vigilância de gravidez ainda consideramos importante 

saber qual o sistema de saúde procurado e o local onde decorreu a vigilância de 
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gravidez. Em relação ao sistema de saúde, as estatísticas indicam que 83,3% das 

imigrantes recorreram ao sistema de saúde público e 9,0% ao privado. Relativamente às 

portuguesas, o valor registado foi de 49,3% para as que recorreram ao sistema público e 

de 33,5% ao sistema privado. Repare-se que cerca de seis em cada 10 participantes do 

total das inquiridas recorreu ao sistema público, contrapondo-se com 26,0% que optaram 

pelo sistema privado, com diferenças estatisticamente significativas ente grupos 

(x2=246,318; p<0,001) que se situam, de acordo com os resíduos ajustados, nas 

imigrantes que recorrem ao sistema público e nas portuguesas que recorrem ao sistema 

privado e misto (cf. tabela 17) 

 

Tabela 17- Planeamento da gravidez, realização diagnóstico pré-natal e local e vigilância 
de gravidez 

Nacionalidade Portuguesa Imigrante Total Residuais 
X2 P Variáveis  n %  n % n %  Port Imigr 

Planeamento gravidez         
46,860 <0,001 Não planeada 511 30,9 341 45,3 852 35,4 -6,8 6,8 

Planeada 1143 69,1 412 54,7 1555 54,6 6,8 -6,8 
Realização diag. Pré-natal           
Não 337 20,4 250 33,2 587 24,4 -6,8 6,8 46,159 <0,001 
Sim 1317 79,6 503 66,8 1820 75,6 6,8 -6,8 
Sistema de saúde          

246,318 <0,001 
Sistema público 810 49,3 608 83,3 1418 59,8 -15,6 15,6 
Sistema privado 551 33,5 66 9,0 617 26,0 12,6 -12,6 
Sistema misto 282 17,2 56 7,7 338 14,2 6,1 -6,1 

 

Presença do enfermeiro nas consultas da gravidez 
Analisamos a presença do enfermeiro nas consultas de vigilância de gravidez tendo-

se apurado que esta ocorreu em 77,1% da amostra, conforme tabela 18. Entre as 

portuguesas, a prevalência foi de 71,7% e nas imigrantes de 89,3% com significância 

estatística (x2=88,893; p<0,001). Os resíduos ajustados indicam que as diferenças se 

situam entre as portuguesas sem a presença de enfermeiro e nas imigrantes com a 

presença de enfermeiro.  

 

Presença de acompanhante nas consultas de vigilância pré-natal 
Também se procurou saber se as grávidas tiveram a presença de acompanhante nas 

consultas durante a gravidez. Cerca de oito em cada 10 (83,8%) informou que não teve 

acompanhante contrapondo com 16,2% que responderam afirmativamente. Esta 

tendência, permanece, quando comparados os grupos separadamente, com diferenças 

significativas (x2= 75,349; p<0,001), localizadas entre as que tiveram presença de 

companheiro e imigrantes e, as que não tiveram e portuguesas (cf. tabela 18). 
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 Tabela 18 – Presença de enfermeiro e de acompanhante nas consultas de gravidez  
Nacionalidade Portuguesa Imigrante Total Residuais 

 
X2 P 

Variáveis n 
(1643) 

%  
(69,2) 

n 
(730) 

% 
(30,7) 

n 
(2373) 

% 
(100,0) Port Imigr 

Enfermeiro         
88,893 <0,001 Não 465 28,3 78 10,7 543 22,9 9,4 -9,4 

Sim 1178 71,7 652 89,3 1830 77,1 -9,4 9,4 
Acompanhante         

75,349 <0,001 Não 1449 88,2 540 74,0 1989 83,8 8,7 -8,7 
Sim 194 11,8 190 26,0 384 16,2 -8,7 8,7 

*Classe de referência 

Morbilidade materna durante a gravidez 
Os resultados insertos na tabela 19 revelam que, 66,0% da totalidade da amostra não 

teve morbilidade materna durante a gravidez. Entre as que referiram problemas cujo 

percentual representam 34,0%, são portuguesas 33,3% e imigrantes 35,7%. Pelo teste 

de qui quadrado e resíduos ajustados, as diferenças não são estatisticamente 

significativas. 

 

Tabela 19 – Ocorrência de morbilidade materna 
Nacionalidade Portuguesa Imigrante Total Residuais 

X2 P 
Morbilidade n %  n % n %  Port Imigr 
Não 1104 66,7 484 64,3 1588 66,0 1,2 -1,2 

1,407 0,235 
Sim 550 33,3 269 35,7 819 34,0 -1,2 1,2 
Total 1654 100. 753 100,0 2407 100,0     

 

Quanto aos problemas de saúde mais prevalentes nos dois grupos em estudo, 

destacam-se as infeções urinárias (22,9%), a diabetes (14,1%) e a hipertensão (13,3%). 

Como menos frequentes figuram a rubéola, infeções vaginais e toxoplasmose (cf. tabela 

20) 

 
Tabela 20 – Morbilidade materna durante a gravidez 

Nacionalidade 
 

Portuguesa Imigrante Total 

Morbilidade materna mais frequente n % n % n % 
Diabetes 102  8,3 42  12,5 144  14,1 

Hipertensão 88 7,1 47  14,1 135  13,3 
Ameaça abortamento 68  5,5 20  6,0 88  8,7 
Ameaça de Parto Prematuro (APP) 70  5,6 26  7,7 96  9,5 
Toxoplasmose 64  5,2 14  4,1 78  7,7 
Rubéola 11  0,9 7  2,0 18 1,8 
Vómitos abundantes 76  6,1 53 15,9 129  12,7 
Infeções urinárias 140 11,3 93  27,9 233  22,9 
Infeções vaginais 54 4,4 23  6,8 77  7,6 

 
 

Internamento durante a gravidez 
A tabela 21 faz referência aos internamentos ocorridos durante a gravidez, notando-

se que a quase totalidade da amostra (88,2%) não sofreu processo de internamento, com 
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percentuais semelhantes tanto para as portuguesas (88,8%) como imigrantes (87,1%). 

Em 11,8% ocorreu necessidade de internamento mas as diferenças entre grupos não são 

estatisticamente significativas (x2=1,335; p=0,248).  

Tabela 21- Internamento durante a gravidez  
Nacionalidade 

Internamento  
Portuguesa Imigrante Total Residuais 

X2 p 
n %  n % n % Port Imig 

Não 1468 88,8 656 87,1 2124 88,2 1,2 -1,2 
1,335 0,248 

Sim 186 11,2 97 12,9 283 11,8 -1,2 1,2 
Total 1654 100,0 753 100,0 2407 100,0     

 

Toma de micronutrientes durante a gravidez 

A toma de micronutrientes durante a gestação verificou-se em 95,8% das participantes no 

estudo com valores percentuais similares nas mulheres portuguesas (97,3%) e imigrantes 

(92,4%). As diferenças entre grupos são estatisticamente significativas (x2=29,981; 

p<0,001), e situam-se de acordo com os resíduos ajustados nas imigrantes que não 

tomaram micronutrientes e nas portuguesas que os tomaram (cf. tabela 22) 

 

Tabela 22- Toma de micronutrientes durante a gravidez 
Nacionalidade 

Micronutrientes  
Portuguesa Imigrante Total Residuais X2 p 
n %  n % n % Port Imig 

Não 45 2,7 57 7,6 102 4,2 -5,5 5,5 
29,981 <0,001 

Sim 1609 97,3 696 92,4 2305 95,8 5,5 -5,5 

Total 1654 100,0 753 100,0 2407 100,0     

*Classe de referência 

Quando indagámos sobre os micronutrientes que tomavam, configurou-se tanto para as 

portuguesas como para as imigrantes o ferro (86,2% vs 84,3%) e o ácido fólico (82,2% vs 

72,4%). As vitaminas e o cálcio ainda foram utilizados mas em menores percentagens 

nos dois grupos (cf. tabela 23).  

 

Tabela 23- Toma de micronutrientes durante a gravidez em função da nacionalidade 
Nacionalidade 

Micronutrientes 

Portuguesa Imigrante Total 

n % n % Nº %  

Ferro 1387 86,2 587 84,3 1974 85,6 

Ácido fólico 1323 82,2 504 72,4 1827 79,3 

Magnésio 693 43,1 204 29,3 897 38,9 

Cálcio 281 17,5 135 19,4 416 18,0 

Vitaminas 509 31,7 241 34,7 750 32,6 

Outros 415 25,8 153 22,0 568 24,6 

 
Consumo de tabaco durante a gravidez 

Revela a tabela 24 que, cerca de 9 em cada 10 das auscultadas não consumiu 

tabaco durante a gravidez, sendo maior a percentagem entre as imigrantes (90,6%) do 

que entre as portuguesas (84,2%). O teste de qui quadrado indica um valor de p 
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significativo (x 2 = 17,552; p<0,001) localizado entre as que não fumaram e imigrantes e 

as que fumaram e portuguesas.  

 

Tabela 24 – Consumo de tabaco durante a gravidez 
Consumo tabaco 

Portuguesas Imigrantes Total  Residuais 
X2 p n % n % n % Port  Imig 

Não 1393 84,2 682 90,6 2075 86,2 -4,2 4,2 
17,552 <0,001 

Sim 261 15,8 71 9,4 332 13,8 4,2 -4,2 
Total 1654 100,0 753 100,0 332 100,0     

*Classe de referência 

Para as consumidoras que no seu conjunto representam 13,8% da amostra, as 

estatísticas indicam para a totalidade da amostra e para as mulheres portuguesas um 

consumo mínimo de 1 e um máximo de 40 cigarros, sendo a média de 5,46 ± 3,830. Nas 

imigrantes, o consumo mínimo foi de 1 e o máximo de 20. Em suma, as portuguesas 

foram em média mais consumidoras ( X  = 5,60 ± 3,894) que as imigrantes (X  = 4,96 ± 

3,567) com diferenças estatísticas significativas (UMW = 7950,500; p = 0,064) (cf. tabela 

25) 

 

Tabela 25 – Estatísticas relativas ao número de cigarros consumidos 
Número de cigarros  

Nacionalidade 
N Min Max X  D.P. CV (%) Sk/erro K/erro 

Portuguesa 261 1 40 5,60 3,894 69,53 22,59 79,14 

Imigrante 71 1 20 4,96 3,567 71,91 5,64 6,55 

Total 332 1 40 5,46 3,830 70,14 23,09 77,28 

 

Não obstante, a análise anterior evidenciar diferenças estatísticas para o grupo das 

portuguesas fumadoras, procurou-se ainda saber o número de cigarros consumidos. 

Consideraram-se três grupos homogéneos, tendo por base, as frequências absolutas e 

que representam as fumadoras com menos de quatro cigarros por dia, as que fumam de 

4 a 5 cigarros e as que fumam seis ou mais cigarros. Dos resultados obtidos e insertos na 

tabela 26, observa-se que 34% das participantes consumiram de 4 a 5 cigarros e igual 

percentagem 6 ou mais cigarros Quando comparamos os grupos observamos que, 36,4% 

das mulheres portuguesas consumiram 6 ou mais cigarros por dia e 34,5% entre 4 a 5 

cigarros por dia. Nas mulheres imigrantes, o maior valor percentual (42,2%) recai 

naquelas que consumiram 3 ou menos cigarros e 32,4% entre 3 a 4 cigarros. O teste de 

qui quadrado não apresenta significância estatística entre o número de cigarros 

consumidos e nacionalidade, mas, os resíduos ajustados, indicam diferenças que recaem 

nas mulheres imigrantes que consumiram até três cigarros por dia.  
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Tabela 26 - Número de cigarros consumidos 
Número de cigarros 

Portuguesas Imigrantes Total  Residuais 
X2 p n % n % n % Port  Imig 

≤3 Cigarros 76 29,1 30 42,2 106 32,0 -2,1 2,1 
5,089 0,079 4-5 Cigarros 90 34,5 23 32,4 113 34,0 0,3 -0,3 

≥6 Cigarros 95 36,4 18 25,4 113 34,0 1,7 -1,7 
 Total  261 100,0 71 100,0 332 100,0     

 

Consumo de bebidas alcoólicas 

De igual forma, procurou-se também saber os hábitos das grávidas relativamente ao 

consumo de bebidas alcoólicas. Insertos os resultados na tabela 27, constatamos que 9 

em cada 10 das grávidas não ingeriu bebidas alcoólicas, mas entre as que ingeriram, a 

maior percentagem ocorreu entre as imigrantes (12,0% vs 6,6%) com significância 

estatística (x2=19,617; p<0,001), verificadas sobretudo nas mulheres portuguesas que 

não consumiram e nas imigrantes que consumiram.  

Quanto à frequência do consumo de bebidas alcoólicas, 57,8% das portuguesas 

consumiram algumas vezes e 42,2% todos os dias. Nas imigrantes, 28,9% consumiram 

todos os dias e 71,1% algumas vezes. As diferenças não são suficientemente elevadas 

para produzir significância estatística.  

 

Tabela 27 – Consumo de bebidas alcoólicas e frequência de consumo 
 

Portuguesas Imigrantes Total  Residuais 
X2 p n % n % n % Port  Imig 

Ingestão de bebidas         
19,617 <0,001 Não 1545 93,4 663 88,0 2208 91,7 4,4 -4,4 

Sim 109 6,6 90 12,0 199 8,3 -4,4 4,4 
Total  1654 100,0 753 100,0 2407 100,0     
Frequência de consumo         

3,784 0,052 
Todos os dias 46 42,2 26 28,9 72 36,2 1,9 -1,9 
Algumas vezes 63 57,8 74 71,1 127 63,8 -1,9 1,9 
Total 109 100,0 90 100,0 199    

 

Qualidade de informação 
A tabela 28 faz referência às estatísticas relativas à qualidade de informação. Como 

se nota, os índices mínimos e máximos são de 14 e 140 tanto para as portuguesas 

quanto para as imigrantes. Os valores de assimetria e curtose indiciam curvas 

platicurticas e enviesadas à esquerda e o teste de aderência à normalidade indica-nos 

que a distribuição não é normal. Os coeficientes de variação apresentam uma dispersão 

alta para os dois grupos em estudo e para a totalidade da amostra. Pela tabela, ainda é 

possível verificar que as portuguesas consideram ter percecionado melhor qualidade de 

informação (X  = 61,61 ± 37,46) que as imigrantes ( X  = 63,24 ± 38,67) sendo que o teste 

de UMW apresenta significância estatística (UMW = 555738,500; p= 0,005). 
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Tabela 28 – Estatísticas relativas à qualidade de informação 

 Min Max M  D.P. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Portuguesa 14 140 61,61 37,46 60,80 10,716 -7,0041 <0,001 
Imigrante 14 140 63,24 38,36 60,65 5,788 -5,066 <0,001 

Valor global 14 140 62,97 37,79 60,01 12,080 -8,760 <0,001 

 

Os resultados revelam que 35,8% percecionou a qualidade de informação que foi 

transmitida como boa, sendo que, destes, e com diferenças significativas, 38,1% são 

portuguesas e 30,5% imigrantes. Entre as que percecionaram a qualidade de informação 

como razoável e má os valores percentuais para a globalidade da amostra são similares 

(31,7% vs 32,5%), mas, neste particular, as maiores percentagens recaem nas 

imigrantes, o que é indicador de terem uma perceção menos favorável da qualidade de 

informação transmitida, sendo que, as diferenças estatísticas são significativas para as 

imigrantes no que se refere à informação razoável (cf. tabela 29).  

 

Tabela 29 - Qualidade de informação prestada 
Nacionalidade 

Qualidade informação 
Portuguesa Imigrante Total Residuais 

X2 P 
n %  n % n %  Port Imigr 

Boa  626 38,1 223 30,5 849 35,8 3,6 -3,6 

12,758 0,002 
Razoável  499 30,4 254 34,8 753 31,7 -2,1 2,1 
Má 517 31,5 253 34,7 770 32,5 -1,5 1,5 

Total 1642 100,0 730 100,0 2372 100,0   

 

Tipo de informação recebida 

A educação para a saúde, durante a gravidez, é uma atividade prioritária por parte 

dos profissionais de saúde e, mais concretamente pelos enfermeiros, no sentido não só 

de promoverem estilos de vida saudável e identificarem fatores de risco gravídico o mais 

precocemente possível, mas também o de permitirem a vivência em segurança de uma 

gravidez saudável e sem intercorrências por parte da mulher/casal.  

Pelo facto de uma parte das grávidas fazer consultas de vigilância de gravidez no 

sistema privado, somente 1830 mulheres, distribuídas por 1178 portuguesas e 652 

imigrantes tiveram a presença do enfermeiro na consulta. Os dados apresentados na 

tabela 30, respeitam à informação fornecida pelo médico e pelo enfermeiro, nas consultas 

em que ambos estiveram concomitantemente presentes. Considerando os temas 

propostos pela DGS em 1993, verificou-se diferenças estatisticamente significativas no 

tipo de informação fornecida pelo médico e enfermeiro na totalidade dos temas, com 

exceção para os temas direitos da grávida e envolvimento familiar. Observou-se uma 

significância marginal nos temas, analgesia epidural e enxoval do bebé.  

Numa análise mais pormenorizada é notório que o médico incidiu com maior 

acuidade sobre a vigilância na gravidez, atividade sexual, crescimento fetal e atividade 
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física e repouso, enquanto por parte do enfermeiro se registou uma maior prevalência na 

educação para a saúde em relação à alimentação, alterações físicas, consumo de álcool 

e tabaco, aumento de peso durante a gravidez, direitos da grávida, vestuário e calçado, 

desconforto gravídico, prevenção de varizes, náuseas, vómitos e azia, preparação para a 

amamentação, envolvimento familiar, trabalho de parto, analgesia epidural, enxoval, 

banho, segurança e transporte do bebé, exercícios de recuperação pós-parto e consulta 

de revisão puerperal. 

 

Tabela 30- Tipo de informação prestada pelo enfermeiro e pelo médico 
Nacionalidade Portuguesa Imigrante Total Residuais 

X2 p  
 
Informação na gravidez 

n % n % n %  Port Imigr 

Vigilância         
16,965 <0,00

1 Médico 285 42,9 123 18,5 408 61,4 4,1 -4,1 
Enfermeiro 139 20,9 118 17,7 257 38,6 -4,1 4,1 

Alimentação         
12,776 <0,00

1 Médico 245 27,4 98 11,0 343 38,4 3,6 -3,6 
Enfermeiro 328 36,7 222 24,9 550 61,6 -3,6 3,6 

Alterações físicas         
8,331 0,004 Médico 199 24,0 75 9,0 274 33,1 2,9 -2,9 

Enfermeiro 347 41,9 208 25,1 555 66,9 -2,9 2,9 
Álcool         

13,174 <0,00
1 Médico 205 24,8 78 9,4 283 34,3 3,6 -3,6 

Enfermeiro 324 39,2 219 26,5 543 65,7 -3,6 3,6 
Tabaco         

12,496 <0,00
1 Médico 213 25,4 84 10,0 297 35,5 3,5 -3,5 

Enfermeiro 321 38,4 219 26,2 540 64,5 -3,5 3,5 
Atividade sexual         

14,960 <0,00
1 Médico 288 36,8 106 13,6 394 50,4 3,9 -3,9 

Enfermeiro 233 29,8 155 19,8 388 49,6 -3,9 3,9 
Aumento de peso          

10,278 0,001 Médico 254 32,2 96 12,2 350 44,4 3,2 -3,2 
Enfermeiro 271 34,3 168 21,3 439 55,6 -3,2 3,2 

Direitos da grávida          
0,108 0,743 Médico 146 27,2 73 13,6 219 40,9 0,3 -0,3 

Enfermeiro 207 58,6 110 20,5 317 59,1 -0,3 0,3 
Crescimento fetal         

13,002 <0,00
1 Médico 352 44,1 141 17,7 493 61,8 3,6 -3,6 

Enfermeiro 180 22,6 125 15,7 305 38,2 -3,6 3,6 
Atividade física/repouso         

15,266 <0,00
1 Médico 307 39,1 118 15,0 425 54,1 3,9 -3,9 

Enfermeiro 213 27,1 148 18,8 361 45,9 -3,9 3,9 
Vestuário e calçado         

10,118 0,001 Médico 141 19,3 46 6,3 187 25,6 3,2 -3,2 
Enfermeiro 340 46,6 203 27,8 543 74,4 -3,2 3,2 

Desconfortos gravídicos         
13,113 <0,00

1 Médico 214 27,6 66 8,5 280 36,1 3,6 -3,6 
Enfermeiro 316 40,8 179 23,1 495 63,9 -3,6 3,6 

Prevenção de varizes         
16,204 <0,00

1 Médico 203 29,1 59 8,5 262 37,5 4,0 -4,0 
Enfermeiro 274 39,3 162 23,2 463 62,5 -4,0 4,0 

Náuseas, vómitos e azia         
7,129 0,008 Médico 246 30,3 107 13,2 353 43,4 2,7 -2,7 

Enfermeiro 279 34,3 181 22,3 460 56,6 -2,7 2,7 
Preparação amamentar         

7,631 0,006 Médico 100 11,8 31 3,6 131 15,4 2,8 -2,8 
Enfermeiro 460 54,1 260 30,6 720 84,6 -2,8 2,8 

Envolvimento familiar         
3,408 0,065 Médico 106 18,1 43 7,3 149 25,4 1,8 -1,8 

Enfermeiro 275 46,8 163 79,1 438 74,6 -1,8 1,8 
Trabalho de parto         

4,218 0,040 Médico 191 26,6 79 11,0 270 37,6 2,1 -2,1 
Enfermeiro 284 39,5 165 22,9 449 62,4 -2,1 2,1 
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(continuação) 
Nacionalidade Portuguesa Imigrante Total Residuais 

X2 p  
 
Informação na gravidez 

n % n % n %  Port Imigr 

Analgesia epidural         
3,815 0,051 Médico 229 30,0 94 12,3 323 42,3 2,0 -2,0 

Enfermeiro 283 37,0 158 20,7 441 57,7 -2,0 2,0 
Enxoval e roupa do bebé         

3,786 0,052 Médico 64 6,9 22 2,4 86 9,2 1,9 -1,9 
Enfermeiro 540 58,0 305 32,8 845 90,8 -1,9 1,9 

Banho do bebé         
4,406 0,038 Médico 48 5,4 14 1,6 62 7,0 2,1 -2,1 

Enfermeiro 532 59,8 296 33,3 828 93,0 -2,1 2,1 
Seguraç. e transporte do 
bebé         

0,181 0,670 Médico 46 6,1 21 2,8 67 8,9 0,4 -0,4 
Enfermeiro 452 60,2 232 30,9 684 91,1 -0,4 0,4 

Exercícios pós-parto         
1,733 0,188 Médico 65 11,9 24 4,4 89 16,3 1,3 -1,3 

Enfermeiro 301 55,1 156 28,6 457 83,7 -1,3 1,3 
Consulta puerperal         

17,012 <0,00
1 Médico 237 35,5 82 12,3 319 47,8 4,1 -4,1 

Enfermeiro 206 30,9 142 21,3 348 52,2 -4,1 4,1 

 

Como síntese aos resultados obtidos podemos dizer: 

Os principais motivos apresentados para a escolha da maternidade foram a área de 

residência em 63,5% das portuguesas e em 73,7% das imigrantes e a qualidade de 

cuidados de saúde com 22,2% e 13,7%, respetivamente. 

Não efetuaram Planeamento da gravidez, 45,3% das imigrantes e 30,9% das 

portuguesas mas, o Diagnóstico pré-natal foi realizado em 79,6% das portuguesas e 

66,8% das imigrantes. 

Mais de 83,0% das imigrantes e 49,0% das portuguesas recorreram ao sistema de 

saúde público, para vigiar a gravidez, e 50,7% das portuguesas e 16,7% das imigrantes 

ao sistema privado e misto. Regista-se que 83,8% da totalidade das inquiridas não teve 

presença de acompanhante nas consultas de vigilância pré-natal, mas a presença do 

enfermeiro nas consultas de gravidez, ocorreu em 77,1% da amostra correspondendo a 

71,7% das portuguesas e 89,3% das imigrantes. 

A morbilidade materna durante a gravidez foi diagnosticada em 33,3% das 

portuguesas e 35,7% das imigrantes, tendo surgido um processo de internamento em 

11,8% com valores percentuais similares em ambos os grupos.  

A toma dos micronutrientes durante a gravidez ocorreu para a quase totalidade das 

inquiridas e no que se refere ao consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas 10,0% e 

8,3% respetivamente, da totalidade da amostra consumiram essas substâncias com 

pendor mais acentuado em relação ao tabaco para as portuguesas e ao álcool para as 

imigrantes.  

Quanto à qualidade de informação 39,2% das portuguesas considerou-a boa e 34,9% 

das imigrantes, razoável. O médico informou mais sobre temas como a vigilância na 

gravidez, (42,9% portuguesas vs 18,5% imigrantes) atividade sexual (36,8% vs 13,6%), 
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crescimento fetal (44,1% vs 17,7%) e atividade física e repouso (39,1% vs 15,0%), 

enquanto por parte do enfermeiro se registou uma maior prevalência na educação para a 

saúde em relação à alimentação (20,9% vs 17,7%), alterações físicas (41,9% vs 25,1%), 

consumo de álcool (39,2% vs 26,5%), tabaco (38,4% vs 26,2%), aumento de peso 

durante a gravidez (34,3% vs 21,3%), direitos da grávida (58,6% vs 20,5% imigrantes, 

vestuário e calçado (46,6% vs 27,8%), desconforto gravídico (40,8% vs 23,1%), 

prevenção de varizes (39,3% vs 23,2%) náuseas, vómitos e azia (34,3% vs 22,3%), 

preparação para a amamentação (54,1% vs 30,6%), envolvimento familiar (46,8% vs 

79,1%), trabalho de parto (39,5% vs 22,9%), analgesia epidural (37,0% vs 20,7%), 

enxoval (58,0% vs 32,8%), banho (59,8% vs 33,3%), segurança e transporte do bebé 

(60,2% vs 30,9%), exercícios de recuperação pós-parto (55,1% vs 28,6%) e consulta de 

revisão puerperal (30,9% vs 21,3% respetivamente para portuguesas e imigrantes.  

5.1.2 – Caracterização das variáveis obstétricas  

A idade gestacional, o número de gestações e número de filhos, e o aumento 

ponderal durante a gestação, foram as variáveis obstétricas consideradas nesta 

caracterização. 

Idade gestacional 
Analisando as estatísticas da idade gestacional, apura-se que, o tempo mínimo foi de 

24 semanas e o máximo de 42 semanas, sendo a média de 38,76 ± 1,869. As 

portuguesas apresentam em média uma idade gestacional inferior (X = 38,71 ± 1,799) 

face às imigrantes (X = 38,89 ± 2,015), com diferenças estatísticas significativas (UMW= 

491430,500; p= 0,001). Os coeficientes de variação mostram uma dispersão moderada 

para os dois grupos e para o total da amostra e o teste de aderência à normalidade de 

Kolmogorov Smirnov não apresenta uma distribuição normal. Quanto aos valores de 

assimetria e curtose, a distribuição tende para curvas leptocurticas e enviesadas à direita 

(cf. tabela 31). 

Tabela 31 – Estatísticas relativas idade gestacional atual   
 Idade gestacional atual 

Nacionalidade 
N Min Max X  D.P. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Portuguesa 1566 24 42 38,71 1,799 4,64 -33,17 73,04 <0,001 

Imigrante 689 26 42 38,89 2,015 5,18 -26,27 55,53 <0,001 

Total 2255 24 42 38,76 1,869 4,82 -42,13 92,77 <0,001 

 

Refere a literatura que, uma idade gestacional inferior a 37 semanas é considerada 

de pré-termo e entre 37 até 42 semanas de termo. Assim, e como complemento da 

análise da tabela anterior, registamos na tabela 32 a idade gestacional em semanas. 
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Para a quase totalidade da amostra (92,2%), a idade gestacional ocorreu com 37 

semanas ou mais e, apenas em 6,8% com menos de 37 semanas. Quando comparamos 

os grupos em estudo, observamos igual tendência para as portuguesas (91,8%) e 

imigrantes (93,2%). O teste de qui quadrado (x2=1,231; p=0,267) e os resíduos ajustados 

não revelam significância estatística. 

 

Tabela 32- Idade gestacional em função da nacionalidade 

Nacionalidade 
Idade gestacional 

Portuguesa Imigrante Total Residuais 
X2 P n 

(1654) 
%  

(68,7 
n 

(753) 
% 

(31,3) 
n 

(2407) 
% 

(100,0) Port Imigr 

<37 Semanas 128 8,2 47 6,8 175 7,8 1,1 -1,1 
1,231 0,267 

≥ 37 Semanas 1437 91,8 642 93,2 2079 92,2 -1,1 1,1 

 

Número de gestações e número de filhos 
Detalhamos na tabela 33, o número de gestações e o número de filhos. Para o 

número de gestações anteriores, observa-se que 38,9% das imigrantes esteve grávida 

uma vez, 33,1% duas e 28,0% três. Já no que concerne às portuguesas, o número de 

gestações para 48,0% foi de uma, 32,2% duas e 19,8% três gestações. Será pois de 

reparar que em cerca de 50% das mulheres portuguesas o número de gestações foi de 

apenas uma, enquanto que, as imigrantes apresentam valores percentuais mais elevados 

com duas e três gestações. As diferenças são significativas (x2= 24,581; p<0,001) 

situando-se precisamente nas portuguesas com uma gestação e imigrantes com três ou 

mais gestações.  

Em relação ao número de filhos e como seria de esperar face aos resultados 

anteriores são as imigrantes que apresentam maior percentual para dois e três filhos 

(36,5% vs 13,7%) e as portuguesas para um filho (54,5% vs 49,8%), relevando também 

aqui significância estatística (x2=24,581; p<0,001). 
 
Tabela 33 – Número de gestações e número de filhos 

Nacionalidade 
Variáveis 

Portuguesa Imigrante Total Residuais 
X2 P n 

1634 % n 
735 % n 

2369 % Port Imigr 

Número gestações         

24,581 <0,001 
1 Vez 784 48,0 286 38,9 1070 44,1 4,1 -4,1 
2 Vezes 526 32,2 243 33,1 769 32,5 -0,4 0,4 
≥ 3 Vezes 324 19,8 206 28,0 530 22,4 -4,4 4,4 
Número de filhos          

5,288 0,071 
1 Filho 891 54,5 366 49,8 1257 53,1 2,1 -2,1 
2 Filhos 557 34,1 268 36,5 825 34,8 -1,1 1,1 
≥3 Filhos 186 11,4 101 13,7 287 12,1 -1,6 1,6 

 

Aumento ponderal durante a gestação 
Se em situação normal é importante controlar devidamente o peso durante a gravidez 

os esforços de todos, profissionais e clientes, deverão tornar-se ainda maiores a fim de 

evitar algumas complicações. Por exemplo, um aumento de peso insuficiente poderia ser 
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associado a um quadro de restrição de crescimento intrauterino, pelo contrário, um 

aumento excessivo poderia dar origem a uma diabetes gestacional e/ou causar distócias 

durante o parto por macrossomia fetal. Claro que, o aumento ponderal ideal na gestação 

leva em consideração o IMC pré-concecional da grávida, particularidade que no nosso 

estudo não foi possível efetuar. De qualquer modo, procuramos saber o aumento 

ponderal da grávida. É um dado auto reportado, que se obteve tendo em consideração a 

questão “quanto aumentou de peso durante a gravidez?”  

De acordo com as estatísticas obtidas, como dados insertos na tabela 34, na amostra 

global, o aumento de peso oscilou entre um mínimo de zero quilos e um máximo de 30 

quilos (X= 10,98 ± 6,416). As mulheres portuguesas tiveram em média um aumento de 

peso inferior (X = 10,97 ± 6,111) às imigrantes (X = 11,00 ± 7,044), mas as diferenças 

não são estatisticamente significativas (UMW 617252,000;p=0,728). Os coeficientes de 

variação apresentam uma dispersão moderada para os dois grupos e para o total da 

amostra e o teste de aderência à normalidade de Kolmogorov Smirnov não mostra uma 

distribuição normal. Quanto aos valores de curtose, notamos que para totalidade da 

amostra e grupos em estudo a distribuição tende para uma curva leptocurtica e apenas 

enviesada à direita no grupo das portuguesas. Os coeficientes de variação aduzem 

dispersões elevadas. 
 

Tabela 34 – Estatísticas relativas ao aumento de peso na gravidez   
Aumento de peso  

Nacionalidade 
Min Max X  D.P. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Portuguesa 0 30 10,97 6,111 55,70 -3,21 -2,53 <0,001 

Imigrante 0 30 11,00 7,044 64,03 1,04 -2,58 <0,001 

Total 0 30 10,98 6,416 58,43 1,50 -3,25 0,001 

 

Dada a amplitude de variação encontrada que se situa nos 30kg, para uma melhor 

interpretação dos resultados efetuamos o seu agrupamento em classes que se 

configuram na tabela 35. Os resultados mostram que para, 67,8% do total das 

participantes o aumento de peso se cifrou entre 7 a 18 kg, 20,8% teve um aumento de 

peso inferior a 7 kg e 11,4% mais de 18 kg. Quando comparadas as mulheres 

portuguesas com as imigrantes, verificamos que em ambas houve maior incidência no 

aumento de peso entre 7 kg e 18 kg, com 69,8% e 63,5% respetivamente. Menores 

percentuais foram encontrados para aumentos ponderais superiores a 18 kg. As 

diferenças entre grupos são significativas (x2=14,157; p=0,001) situadas nas portuguesas 

com aumento ponderal entre 7 kg e 18 kg e nas imigrantes com aumentos de peso 

superior a 18 kg (cf. tabela 35). 
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Tabela 35 - Aumento ponderal em função da nacionalidade  
Nacionalidade 

 
Aumento ponderal  

Portuguesa Imigrante Total Residuais 
X2 P n 

(1654) 
%  

(68,7 
n 

(753) 
% 

(31,3) 
n 

(2407) 
% 

(100,0) Port Imigr 

<7 Kg 336 20,3 165 21,9 501 20,8 -0,9 0,9 
14,157 0,001 7-18 Kg 1155 69,8 477 63,5 1632 67,8 3,1 -3,1 

> 18 Kg 163 9,9 110 14,6 273 11,4 -3,4 3,4 

 

Como síntese às variáveis obstétricas ressalta-se: 

A quase totalidade da amostra tem uma idade gestacional de termo, com um 

aumento ponderal de 7-18kg em 69,8% das portuguesas e 63,5% das imigrantes  

O Número de gestações ocorreu uma vez em 48,0% das portuguesas e 38,9% das 

imigrantes, e 3 ou mais vezes em 19,8% das portuguesas e 28,0% das imigrantes. Mais 

de metade da amostra das portuguesas (54,5%) e quase metade das imigrantes 

(49,8%) têm apenas um filho.  

5.1.3 – Caracterização das variáveis contextuais ao parto  

As variáveis contextuais ao parto consideradas foram o tipo de parto, o peso do filho 

ao nascimento, o primeiro choro logo após o nascimento, o acompanhamento no parto, 

quem acompanhou no parto, porque não teve companhia no parto, a preparação para o 

parto, o método de preparação para o parto e a analgesia no trabalho de parto. 

 
Tipo de parto 

O nascimento de uma criança pode ocorrer de vários modos, mas, o ideal é que não 

seja necessário grande intervencionismo médico, permitindo que a mulher e a família 

vivam o parto de uma forma natural. Das respostas obtidas apuramos que 57,7% da 

amostra teve um parto eutócico, com percentuais similares encontradas nas portuguesas 

(57,7% vs 60,0%), não sendo significativas as diferenças (x2= 2,503; p= 0,114).  

Não obstante os resultados anteriormente apresentados, procuramos comparar os 

partos eutócicos com os diferentes tipos de parto distócico, tendo-se verificado que, 3 em 

cada 10 mulheres tanto portuguesas como imigrantes tiveram parto por cesariana (cf. 

tabela 36). Por fórceps/ventosa ocorreram nas portuguesas 13,4% e nas imigrantes 

9,3%, sendo as diferenças estatisticamente significativas (x2= 8,201; p= 0,017). 

 

Tabela 36 - Tipo de parto em função da nacionalidade  
Nacionalidade Portuguesa Imigrante Total Residuais 

X2 p 
Tipo de parto n 

1654 
% 
 

n 
753 

% 
 

n 
2407 

% 
 Port Imigr 

Eutócico 936 56,6 452 60,0 1388 57,7 -1,6 1,6 
Distócico  718 43,4 301 40,0 1019 42,3 1,6 -1,6 
Eutócico 936 56,6 452 60,0 1388 57,7 -1,6 1,6 

8,201 0,017 Fórceps/Ventosa  221 13,4 70 9,3 291 12,1 2,8 -2,8 
Cesariana  497 30,0 231 30,7 728 30,2 -0,3 0,3 
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Peso do filho ao nascimento 
As estatísticas relativas ao peso do filho atual ao nascimento indicam, para a 

totalidade da amostra, um peso mínimo de 650 gramas e um máximo de 5480 gramas, 

sendo a média de 3202,87g ± 525,145 (cf. tabela 37). Os filhos das mulheres 

portuguesas têm em média um peso de 3177,25 gramas com desvio padrão de 501,809 

gramas e os filhos das imigrantes um peso médio mais elevado que se cifra nos 3260,93 

gramas com desvio padrão de 570,668 gramas. Entre o peso ao nascer dos filhos das 

portuguesas e imigrantes as diferenças são estatisticamente significativas (UMW = 

488574,500; p <0,001). Os coeficientes de variação apresentam dispersões moderadas 

pois situam-se entre 15% a 30%. Acresce referir que apenas se consideraram 2270 

casos, o que representa 94,30% da totalidade da amostra. 

 

Tabela 37 – Estatísticas relativas ao peso do filho   
         Peso do filho  

Nacionalidade 
N Min Max X  d.p. CV (%) 

Portuguesa 1575 650 5480 3177,25 501,809 15,79 

Imigrante 695 800 5430 3260,93 570,668 17,50 

Total 2270 650 5480 3202,87 525,145 16,39 

 

De acordo com a literatura, uma criança de baixo peso é aquela que nasce com peso 

inferior a 2500 g, com peso normal quando se situa entre os 2500 a 3999 g e 

macrossómico com peso igual ou superior a 4000g. A tabela 38 dá-nos indicações sobre 

o peso do filho ao nascer, tendo em consideração estes três grupos. Observa-se que 

87,3% da totalidade da amostra teve um filho com peso normal (> = 2500 e <4000 g) a 

que correspondem 88,8% e 84,0% de mães portuguesas e imigrantes. Regista-se que 

4,4% das mães tiveram filhos macrossómicos sendo estas mais prevalentes entre as 

imigrantes e de baixo peso 8,3%, com valores percentuais semelhantes em ambos os 

grupos. As diferenças são significativas (x2=17,640; p<0,001) situando-se, nas 

portuguesas com filhos de peso normal e nas imigrantes com filhos macrossómicos. 

 

Tabela 38 – Peso de nascimento  

Nacionalidade 
 

Peso de nascimento 

Portuguesa Imigrante Total Residuais 
X2 P n 

1575 % n 
695 % n 

2270 % Port Imigr 

<2500 g 126 8,0 62 8,9 188 8,3 -0,7 0,7 
17,640 <0,001 ≥ 2500<4000 g 1398 88,8 584 84,0 1982 87,3 3,1 -3,1 

≥ 4000 g 51 3,2 49 7,1 100 4,4 -4,1 4,1 

 
Parto e nascimento 

Quisemos ainda obter informações sobre variáveis com impacto no nascimento, 

nomeadamente, choro do filho ao nascimento, acompanhamento durante o parto, pessoa 
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significativa que acompanhou no parto, motivo de não ter acompanhante durante o parto, 

se fez preparação para o parto e qual o método utilizado e, por fim, se fez analgesia 

durante o trabalho de parto.  

No que se refere ao choro do filho, os dados indicam que a quase totalidade dos 

bebes choraram ao nascimento (93,9%), com valores percentuais acima de 90,0% para 

ambos os grupos.  

Em relação ao facto de ter acompanhamento durante o parto, apuramos que este 

ocorreu em 74,1% das mulheres portuguesas e em 61,6% das imigrantes, sendo que a 

pessoa significativa que mais acompanhou o parto foi o marido/companheiro, com 

valores percentuais similares nos dois grupos. O motivo mais apontado tanto pelas 

portuguesas como imigrantes para não ter acompanhamento esteve relacionado com o 

parto ter sido instrumentado.  

Quando analisamos a frequência de curso de preparação para o parto, deparamo-

nos com 72,1% das portuguesas e 78,8% das imigrantes a não frequentarem esse curso 

e das que o frequentaram, 88,5% das portuguesas e 85,9% das imigrantes utilizou o 

Método Psicoprofilático.  

Finalmente, quanto à utilização de analgesia no trabalho de parto, os resultados 

indicam que 66,7% das portuguesas e 61,1% das imigrantes fez analgesia (cf. tabela 39), 

com significância estatística para as portuguesas que fizeram analgesia e imigrantes que 

não fizeram analgesia. 

 

Tabela 39 – Variáveis contextuais ao parto  
Nacionalidade 

Variáveis 
Portuguesa Imigrante Total Residuais   

n %  n % n %  Port Imig X2 P 

Primeiro choro logo após o nascimento 1654  753  2407      
Não 91 5,5 55 7,3 146 6,1 -1,7 1,7 2,950 0,086 
Sim 1563 94,5 698 92,7 2261 93,9 1,7 -1,7   
Acompanhamento no parto 1654  753  2407      
Não 429 25,9 289 38,4 718 29,8 -6,2 6,2 38,272 <0,001 
Sim 1225 74,1 464 61,6 1689 70,2 6,2 -6,2   
Quem acompanhou no parto 1304  476  1780      
Marido/companheiro 1076 82,5 392 82,4 1468 82,5 1,8 -1,8 3,329 0,068 
Mãe/sogra/pai/sogro 127 9,7 41 8,6 168 9,4 0,9 -0,9 0,881 0,348 
Outro familiar/amigo 101 7,8 43 9,0 144 8,1 -0,7 0,7 0,451 0,502 
Porque não teve companhia no parto 392  258  650      
Parto instrumentado 234 59,7 121 46,9 355 54,6 3,2 -3,2   
Constrangimentos do serviço 9 2,3 13 5,0 22 3,4 -1,9 1,9 23,528 <0,001 
Constrangimentos da mulher 65 16,6 30 11,7 95 14,6 1,7 -1,7   
Constrangimentos marido/ acompanhante 84 21,4 94 36,4 178 27,4 -4,2 4,2   
Preparação para o parto 1654  753  2407      
Não 1193 72,1 593 78,8 1786 74,2 -3,4 3,4 11,858 0,001 
Sim 461 27,9 160 21,2 621 25,8 3,4 -3,4   
Método de Preparação para o parto 305  92  397      
Psicoprofilático 270 88,5 79 85,9 349 87,9 0,7 -0,7 0,469 0,494 
Outro método 35 11,5 13 14,1 48 12,1 -0,7 0,7   
Analgesia no trabalho de parto 1654  753  2407      
Não 534 32,3 293 38,9 827 34,4 -3,2 3,2 10,072 0,002 
Sim 1120 67,7 460 61,1 1580 65,6 3,2 -3,2   
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Em síntese: 

O parto eutócico ocorreu em 56,6% das portuguesas e em 60,0% das imigrantes. 

Dos partos distócicos o mais prevalente foi a cesariana registada em 30,0% das 

portuguesas e 30,7% das imigrantes. Assinala-se que fizeram analgesia no trabalho de 

parto 67,7% das portuguesas e 61,1% das imigrantes, e 74,1% das portuguesas e 61,6% 

das imigrantes tiveram acompanhante durante o parto, na sua maioria pelo 

marido/companheiro, embora não tenham feito preparação para o parto em 72,1% das 

portuguesas e 78,8% das imigrantes. Quem fez preparação para o parto utilizou o 

método psicoprofiláctico.  

O peso do filho ao nascimento situou-se entre 2500 e 4000 g em 88,8% das 

portuguesas e 84,0% das imigrantes.  

5.2 - VIGILÂNCIA DE GRAVIDEZ 

Neste subcapítulo, apresentamos inicialmente a análise descritiva relacionada com a 

vigilância de gravidez para posteriormente se apresentarem os resultados obtidos com a 

prevalência e determinantes da vigilância, terminando com a perceção dos cuidados 

culturais, dando assim resposta às questões de investigação formuladas. 

5.2.1 - Caracterização da vigilância de gravidez 

Analisam-se as variáveis contextuais à vigilância de gravidez como início das 

consultas, número de consultas e os motivos para não fazer vigilância (cf. tabela 40). 

 
Início da primeira consulta 

A vigilância e acompanhamento da gravidez e parto conferem as condições ideais ao 

desenvolvimento quer da mulher quer do feto relativamente à vida gestacional. O início 

das consultas de vigilância de gravidez deve ocorrer o mais precocemente possível, 

sobretudo, no decurso do primeiro trimestre. Ao questionarem-se as participantes no 

estudo sobre quando iniciaram a vigilância de gravidez, 93,4% das mulheres portuguesas 

e 81,8% das imigrantes informaram que ocorreu até ao fim do primeiro trimestre e 6,6% 

vs 18,2% após o primeiro trimestre. As diferenças entre os grupos são significativas (x2= 

74,071; p<0,001) situando-se entre as que iniciaram e de nacionalidade portuguesa e que 

não iniciaram e imigrantes.  

 

Número de consultas de vigilância 
Revelam as estatísticas, que o número de consultas de vigilância de gravidez, para 

as portuguesas, ocorreu entre zero e 12 consultas, correspondendo-lhe uma média de 
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6,2 consultas. As imigrantes fizeram entre zero e 10 consultas com uma média de 4 

consultas, enquanto para a totalidade da amostra o número mínimo e máximo oscilou 

entre as 0 e 12 sendo a média de 5,5 consultas. Os coeficientes de variação apresentam 

dispersões moderadas e os valores de assimetria e curtose traduzem curvas leptocúrtica 

e enviesadas à esquerda enquanto o teste de aderência à normalidade de kolmogorov 

Smirnov indica que a distribuição não é normal.  

 

Tabela 40 – Estatísticas relativas ao total de consultas de vigilância de gravidez   
          Consultas N Min Max X   D.P. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Portuguesa 1643 0 12 6,2 1,394 22,4. 63,733 166,84 <0,001 

Imigrante 730 0 10 4,0 1,140 28,5 43,833 105,11 <0,001 

Total 2373 0 12 5,5 1,292 23,4 77,54 204,09 <0,001 

 
Preconiza a Direção Geral de Saúde que o número mínimo de consultas de vigilância 

de gravidez deve ser de pelo menos 6. Ao analisarmos o número de consultas efetuadas 

encontramos algumas oscilações nos dois grupos, uma vez que, o valor percentual das 

grávidas imigrantes que fez menos de seis consultas é o dobro comparativamente às 

gravidas portuguesas. Quanto às que fizeram vigilância de gravidez são similares os 

valores percentuais encontrados entre as portuguesas e imigrantes, mas, denota-se 

significância estatística (x2=35,388; p<0,001), revelando os resíduos ajustados que se 

localiza nas imigrantes com menos de 6 consultas e nas portuguesas com seis ou mais 

consultas (cf. tabela 41).   

Consulta pré-concecional  
A consulta pré-concecional assume uma importância vital porquanto determina em 

que medida a mulher/casal podem prevenir algumas complicações maternas e fetais, 

pela promoção de estilos de vida saudáveis e pela toma de determinados micronutrientes 

como é o caso do ácido fólico, que tomado dois meses antes da interrupção dos métodos 

contracetivos e até às primeiras 12 semanas de gravidez, pode reduzir o risco de 

deficiências do tubo neural. Por outro lado também pode indiciar a preocupação parental 

com a realização de uma vigilância adequada da gravidez. É de salientar que a 

prevalência de consulta préconcecional foi superior nas portuguesas (31,0% vs 12,5%; 

p<0,001). 

 

Vigilância de gravidez 
Menciona a literatura que uma vigilância adequada de gravidez ou gravidez vigiada é 

aquela que tem pelo menos 6 consultas e devendo a primeira ocorrer, senão antes, pelo 

menos durante o primeiro trimestre de gravidez. Daí que sejam preocupantes os dados 

obtidos, uma vez que 13,2% das portuguesas, e mais do dobro (28,3%) das imigrantes 
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ou seja, 17,9% da amostra não fizeram vigilância adequada de gravidez. As diferenças 

encontradas são significativas (x2 =79,545; p<0,001), centradas nas portuguesas com 

gravidez vigiada e imigrantes com gravidez não vigiada.  

 

Tabela 41 – Início da vigilância de gravidez número de consultas e vigilância de gravidez 
em função da nacionalidade   
 

Nacionalidade Portuguesa Imigrante Total Residuais 
X2 P 

Variáveis n %  n %  n %  Port Imig. 
Consulta pré concecional         

93,722 <0,001 Fez consulta 512 31,0 94 12,5 606 25,2 9,7 -9,7 
Não fez consulta 1142 69,0 659 87,5 1801 74,8 -9,7 9,7 
Início das consultas           
Até 1º trimestre 1534 93,4 597 81,8 2131 89,8 8,6 -8,6 

74,071 <0,001 
Após 1º trimestre 109 6,6 133 18,2 242 10,2 -8,6 8,6 
Consultas durante gravidez         

35,388 <0,001 <6 137 8,3 121 16,6 258 10,9 -5,9 5,9 
≥ 6 1506 91,7 609 83,4 2115 89,1 5,9 -5,9 
Vigilância de gravidez         

79,545 <0,001 Vigiada 1435 86,8 540 71,7 1975 82,1 8,9 -8,9 
Não vigiada 219 13,2 213 28,3 432 17,9 -8,9 8,9 

 

 
Motivos para não fazer vigilância de gravidez 

Ainda no seguimento da questão anterior procurou-se saber os motivos que levaram 

as participantes no estudo a não fazer vigilância de gravidez. Os resultados da tabela 42 

apenas respeitam às respostas afirmativas. Como reparamos são diversificados os 

motivos apontados pelas portuguesas para a escassez de consultas, indo desde 

constrangimentos socioeconómicos (60,2%) a constrangimentos com o sistema de saúde 

(58,5%), o não sentirem necessidade (52,2%) e à falta de informação (50,0%).  

Esta disparidade também é visível nas imigrantes podendo neste grupo realçar-se os 

constrangimentos culturais (69,4%), a falta de informação (50,0%), o não sentir 

necessidade (47,8%) e os constrangimentos com o sistema de saúde (41,5%). Os 

constrangimentos culturais (X2=24,757; p<0,001); a falta de informação (x2=13,484; 

p=<0,001) e não sentir necessidade de ir às consultas (x2=5,970; p=0,015), apresentam 

significâncias estatísticas que são encontradas apenas nas grávidas imigrantes. 

 

Tabela 42 - Motivos para não fazer consultas ou não fazer as que desejaria   
Nacionalidade Portuguesa Imigrante Total Residuais 

X2 P 
Motivos n 

(1654) 
%  

(68,7 
n 

(753) 
% 

(31,3) 
n 

(2407) 
% 

(100) Port Imigr 

Constrangimentos culturais 11 30,6 25 69,4 36 100 -5,0 5,0 24,757 <0,001 
Falta de informação 40 50,0 40 50,0 80 100 -3,7 3,7 13,484 <0,001 
Constrangimentos com o sistema de 
saúde 38 58,5 27 41,5 65 100 -1,8 1,8 3,268 0,071 

Não sentir necessidade 
24 52,2 22 47,8 46 100 -2,4 2,4 5,970 0,015 

Constrangimentos socioeconómicos 56 60,2 37 39,8 93 100 -1,8 1,8 3,252 0,071 
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Em síntese: 

A quase totalidade das portuguesas e 81,8% das imigrantes iniciaram a vigilância de 

gravidez antes do fim do 1º trimestre, com valores percentuais similares para ambos os 

grupos para quem realizou seis ou mais consultas. 

A vigilância de gravidez foi adequada para 86,8% das portuguesas e 71,7% das 

imigrantes. Para as que não fizeram vigilância de gravidez os motivos invocados foram 

constrangimentos socioeconómicos, falta de informação, constrangimentos com o 

sistema de saúde, não sentir necessidade, e constrangimentos culturais. 

 

5.2.2. – Prevalência de vigilância adequada da gravidez 

Considerando a primeira questão de investigação, iniciámos esta análise, dando 

resposta ao primeiro objetivo, que consiste em quantificar a prevalência de Vigilância 

Adequada da Gravidez (VAG), em portuguesas e imigrantes. Analisámos cada grupo 

individualmente e procedemos à comparação dos grupos, entre si, para cada variável 

independente em estudo. A prevalência de VAG (cf. tabela 43) foi superior nas 

portuguesas (86,8% vs. 71,7%, p <0,001). 

Verificámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função das 

classes etárias, tanto nas portuguesas (≤ 17 Anos = 52,4%; 18 -35 anos = 87,1%; > 35 

anos = 87,6%; p <0,001), como nas imigrantes (≤ 17 anos = 14,3%; 18-35 anos = 71,2%; 

> 35 anos = 78,2%; p= 0,002). Quando comparámos a prevalência de VAG entre as 

portuguesas e as imigrantes em função de cada classe etária, verificámos que existem 

diferenças nas classes 18 -35 anos (87,1% vs. 71,2%, p <0,001), e, > 35 anos (87,6% vs. 

78,2%, p=0,021). 

Constatámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função do 

estado civil, tanto nas portuguesas (solteira/viúva/divorciada = 80,3%; casada/união de 

facto = 89,9%; p <0,001), como nas imigrantes (solteira/viúva/divorciada = 60,8%; 

casada/união de facto = 77,1%; p <0,001). Quando comparámos a prevalência de VAG 

entre as portuguesas e as imigrantes em função do estado civil, verificámos que existem 

diferenças em ambas as classes, solteira/viúva/divorciada (80,3% vs. 60,8%, p <0,001), e 

casada/união de facto (89,9% vs. 77,1%, p <0,001). 

Observámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função da 

religião, nas portuguesas (católica = 88,8%; não católica = 80,4%; agnóstica = 81,6%; p 

<0,001). Ao comparar a prevalência de VAG entre as portuguesas e as imigrantes em 

função da religião, apurámos a existência de diferenças nas classes católica (88,8% vs. 

71,2%, p <0,001), e agnóstica (81,6% vs. 69,5%, p=0,001). 
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Reportámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função das 

habilitações literárias, tanto nas portuguesas (≤12º ano = 84,2%;> 12º ano = 90,1%; p 

<0,001), como nas imigrantes (≤12º ano = 63,2%;> 12º ano = 86,3%; p <0,001). Quando 

comparámos a prevalência de VAG em função da nacionalidade e das habilitações 

literárias, registámos valores superiores nas portuguesas, na classe ≤12º ano (84,2% vs. 

63,2%, p <0,001). 

Verificámos também diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função 

da profissão, tanto nas portuguesas (profissões intelectuais = 93,8%; profissões técnicas 

= 89,4%; sem profissão qualificada = 78,6%; p <0,001), como nas imigrantes (profissões 

intelectuais = 85,0%; profissões técnicas = 81,4%; sem profissão qualificada = 65,2%; p 

<0,001). No que toca à prevalência de VAG entre as portuguesas e as imigrantes em 

função da profissão, verificámos que existem diferenças em todas as classes, profissões 

intelectuais (93,8% vs. 85,0%, p=0,018), profissões técnicas (89,4% vs. 81,4%, p=0,001), 

e sem profissão qualificada (78,6% vs. 65,2%, p <0,001). 

Encontrámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função da 

situação profissional, tanto nas portuguesas (empregadas = 90,1%; desempregadas = 

77,3%; p <0,001), como nas imigrantes (empregadas = 75,5%; desempregadas = 68,0%; 

p= 0,023). Quando comparámos a prevalência de VAG entre as portuguesas e as 

imigrantes em função da situação profissional, verificámos que existem diferenças nas 

duas classes, empregadas (90,1% vs. 75,5%, p <0,001), e desempregadas (77,3% vs. 

68,0%, p=0,003). 

Também foram visiveis diferenças na prevalência de VAG quando analisada em 

função da região do país, nas imigrantes (Região da Grande Lisboa = 63,3%; Região 

Norte = 73,8%; Região Centro = 78,0%; Região Sul = 79,4%; p <0,001). Quando 

comparámos a prevalência de VAG entre as portuguesas e as imigrantes em função da 

Região do país, verificámos que existem diferenças em todas as regiões, Região da 

Grande Lisboa (86,9% vs. 63,3%, p <0,001), Região Norte (87,4% vs. 73,8%, p=0,002), 

Região Centro (90,2% vs. 78,0%, p <0,001), Região Sul (84,6% vs. 79,4%, p <0,001). 

Registámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função do 

rendimento, tanto nas portuguesas (≤1000 euros = 78,3%;> 1000 euros = 91,9%; p 

<0,001), como nas imigrantes (≤1000 euros = 68,0%;> 1000 euros = 79,9%; p <0,001). 

Aquando a comparação da prevalência de VAG entre as portuguesas e as imigrantes em 

função do rendimento, verificámos que existem diferenças nas classes ≤1000 euros 

(78,3% vs. 68,0%, p <0,001), e,> 1000 euros (91,9% vs. 79,9%, p <0,001). 

Verificámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função do índice 

de aglomeração nas portuguesas (<1 = 88,6%; ≥1 = 78,8%; p <0,001). Quando 

comparámos a prevalência de VAG entre as portuguesas e as imigrantes em função, 
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deste indice, verificámos que existem diferenças em ambas as classes (<1: 88,6% vs. 

73,9%, p <0,001; ≥1: 78,8% vs. 68,1%, p=0,002). 

Quando comparámos a prevalência de VAG entre as portuguesas e as imigrantes em 

função do local de residência, verificámos que existem diferenças nas duas classes, rural 

(87,1% vs. 75,0%, p=0,008), e urbano (86,7% vs. 71,3%, p <0,001). 

Apurámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função do 

número de filhos, nas portuguesas (um filho = 87,9%; dois filhos = 87,4%; três filhos ou 

mais = 79,0%; p= 0,004). Quando comparámos a prevalência de VAG entre as 

portuguesas e as imigrantes em função do número de filhos, verificámos que existem 

diferenças nas classes, um filho (87,9% vs. 73,8%, p <0,001), e dois filhos (87,4% vs. 

74,6%, p <0,001 

Aferimos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função do número 

de gestações, nas imigrantes (uma gestação = 70,3%; duas gestações = 72,0%; três 

gestações ou mais = 74,8%; p= 0,035). Quando comparámos a prevalência de VAG entre 

as portuguesas e as imigrantes em função do número de gestações, verificámos que 

existem diferenças nas classes, uma gestação (87,8% vs. 70,3%, p=0,016), duas 

gestações (88,4% vs. 72,0%, p <0,001), e três gestações ou mais (84,0% vs. 74,8%, 

p=0,009).  

Encontrámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função da 

realização de consulta pré-concecional, tanto nas portuguesas (fez consulta pré-

concecional = 94,7%; não fez consulta pré-concecional = 83,2%; p <0,001), como nas 

imigrantes (fez consulta pré-concecional = 93,6%; não fez consulta pré-concecional = 

68,6%; p <0,001). Quando comparámos a prevalência de VAG entre as portuguesas e as 

imigrantes em função da realização de consulta pré-concecional, verificámos que existem 

diferenças na classe não fez consulta pré-concecional (83,2% vs. 68,6%, p <0,001). 

Deparámos com diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função do 

planeamento da gravidez, tanto nas portuguesas (gravidez planeada = 91,3%; gravidez 

não planeada = 76,5%; p <0,001), como nas imigrantes (gravidez planeada = 82,3%; 

gravidez não planeada = 58,9%; p <0,001). Também nesta variável quando comparámos 

a prevalência de VAG entre as portuguesas e as imigrantes verificámos que existem 

diferenças nas classes planeada (91,3% vs. 82,3%, p <0,001), e não planeada (76,5% vs. 

58,9%, p <0,001). 

Observámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função da 

variável, desejo de engravidar, tanto nas portuguesas (gravidez desejada = 88,7%; 

gravidez não desejada = 57,0%; p <0,001), como nas imigrantes (gravidez desejada = 

76,7%; gravidez não desejada = 41,0%; p <0,001). Quando comparámos a prevalência 

de VAG entre as portuguesas e as imigrantes nesta variável, verificámos que existem 
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diferenças nas classes, gravidez desejada (88,7% vs. 76,7%, p <0,001), e gravidez não 

desejada (57,0% vs. 41,0%, p=0,022). 

Verificámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função da 

aceitação da gravidez por parte do pai da criança e família, nas portuguesas (aceita a 

gravidez = 87,6%; não aceita a gravidez = 53,6%; p <0,001). Quando comparámos a 

prevalência de VAG entre as portuguesas e as imigrantes em função da aceitação da 

gravidez por parte do pai da criança e família, verificámos que existem diferenças entre 

os dois grupos, na classe aceita a gravidez (87,6% vs. 72,9%, p <0,001). 

Registámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função da 

perceção da qualidade de informação nas portuguesas (boa = 89,8%; razoável = 84,4%; 

má = 87,4%; p= 0,025). Relativamente a esta variável, quando comparámos a 

prevalência de VAG entre as portuguesas e as imigrantes verificámos que existem 

diferenças em todas as classes, boa (89,8% vs. 76,7%, p <0,001), razoável (84,4% vs. 

74,4%, p=0,001), e, má (87,4% vs. 71,1%, p <0,001). 

Reportámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função da 

preparação para o parto, tanto nas portuguesas (fez preparação = 92,6%; não fez 

preparação = 84,5%; p <0,001), como nas imigrantes (fez preparação = 81,9%; não fez 

preparação = 69,0%; p <0,001). Também neste domínio, quando comparámos a 

prevalência de VAG entre as portuguesas e as imigrantes verificámos que existem 

diferenças nas classes fez preparação (92,6% vs. 81,9%, p <0,001), e não fez 

preparação (84,5% vs. 69,0%, p <0,001). 

Constatámos diferenças na prevalência de VAG quando analisada em função da 

variável morbilidade materna durante a gravidez, tanto nas portuguesas (ter problemas 

de saúde = 89,3%; não ter problemas de saúde = 85,5%; p= 0,033), como nas imigrantes 

(ter problemas de saúde = 76,2%; não ter problemas de saúde = 69,2%; p= 0,041). 

Quando comparámos a prevalência de VAG entre as portuguesas e as imigrantes em 

função da morbilidade materna durante a gravidez, verificámos que existem diferenças na 

classe ter problemas de saúde (89,3% vs. 76,2%, p <0,001), e na classe não ter 

problemas de saúde (76,2% vs. 69,2%, p <0,001). 

 

Tabela 43 - Prevalência de vigilância adequada de gravidez em mulheres portuguesas e 
imigrantes 

 Portuguesa  Imigrante  
p 

 n %  n %  

VAG 1435 86.8  540 71.7  <0.001 
Idade        

≤ 17 Anos 11 52.4  1 14.3  0.184* 
18 -35 Anos 1204 87.1  453 71.2  0.000 
> 35 Anos 220 87.6  86 78.2  0.021 

p  <0.001   0.001   
Estado civil        

Solteira/viúva/divorciada 432 80.3  152 60.8  <0.001 
Casada/união de facto 1003 89.9  388 77.1  <0.001 

p  <0.001   <0.001   
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(continuação) 

 Portuguesa  Imigrante  
p 

 n %  n %  
Religião        

Católica 1067 88.8  218 71.2  <0.001 
Não católica 45 80.4  190 73.9  0.314 
Agnóstica 323 81.6  132 69.5  0.001 

p  0.000   0.570   
Habilitações literárias        

≤12º Ano 795 84.2  300 63.2  <0.001 
>12º Ano 640 90.1  240 86.3  0.785 

p  <0.001   <0.001   
Profissão        

Profissões intelectuais 330 93.8  51 85.0  0.018 
Profissões técnicas 675 89.4  188 81.4  0.001 

Sem profissão qualificada 430 78.6  301 65.2  <0.001 
p  <0.001   <0.001   

Situação profissional        
Empregada 1097 90.1  283 75.5  <0.001 

Desempregada 338 77.3  257 68.0  0.003 
p  <0.001   0.023   

Região        
Grande Lisboa 384 86.9  202 63.3  <0.001 

Norte 278 87.4  59 73.8  0.002 
Centro 275 90.2  117 78.0  <0.001 

Sul 498 84.6  162 79.4  <0.001 
p  0.127   <0.001   

Rendimento mensal        
≤1000 Euros 491 78.3  353 68.0  <0.001 
>1000 Euros 944 91.9  187 79.9  <0.001 

p  <0.001   0.001   
Índice de aglomeração        

<1 1186 88.6  348 73.9  <0.001 
≥1 249 78.8  192 68.1  0.002 
p  <0.001   0.087   

Local de residência        
Rural 264 87.1  60 75.0  0.008 

Urbano 1171 86.7  480 71.3  <0.001 
p  0.834   0.490   

Número de filhos        
Um filho 801 87.9  270 73.8  <0.001 

Dois filhos 487 87.4  200 74.6  <0.001 
Três filhos ou mais 147 79.0  70 69.3  0.067 

p  0.004   0.410   
Número de gestações        

Uma gestação 688 87.8  201 70.3  0.016 
Duas gestações 465 88.4  175 72.0  <0.001 

Três gestações ou mais 272 84.0  154 74.8  0.009 
p  0.138   0.035   

Consulta Pré-Concecional        
Fez consulta  485 94,7  88 93,6  0.406 

Não fez consulta  950 83,2  452 68,6  <0.001 
p  <0.001   <0.001   

Planeamento da gravidez        
Gravidez planeada 1044 91.3  339 82.3  <0.001 

Gravidez não planeada 391 76.5  201 58.9  <0.001 
p  <0.001   <0.001   

Desejo de engravidar        
Gravidez desejada 1378 88.7  497 76.7  <0.001 

Gravidez não desejada 57 57.0  43 41.0  0.022 
p  <0.001   <0.001   

Aceitação da gravidez        
Sim 1419 87.6  522 72.9  <0.001 
Não 15 53.6  17 56.7  0.813 

p  <0.001   0.052   
Qualidade da informação        

Boa 562 89.8  171 76.7  <0.001 
Razoável 421 84.4  189 74.4  0.001 

Má 452 87.4  180 71.1  <0.001 
P  0.025   0.382   

Fez preparação para o parto        
Sim 427 92.6  131 81.9  <0.001 
Não 1008 84.5  409 69.0  <0.001 

p  <0.001   0.001   
Teve morbilidade materna durante 
a gravidez        

Sim 491 89.3  205 76.2  <0.001 
Não 944 85.5  335 69.2  <0.001 

p  0.033   0.041   

*Teste de Fisher 
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Quando analisada a prevalência de VAG em função dos países de origem, 

verificámos que, quando comparadas com as portuguesas (86,8%), as imigrantes dos 

Países de Leste apresentam menor valor de prevalência de VAG (78,3%, OR=0,6 IC95% 

0,4-0,8), o mesmo acontecendo com as imigrantes do Brasil que apresentam um valor 

ainda menor (74,9%, OR=0,5 IC95% 0,3-0,6), sendo o menor dos valores de prevalência 

de VAG, do nosso estudo, apresentado pelas imigrantes dos Países de Língua Oficial 

Portuguesa exceto Brasil (60,9%, OR=0,2 IC95% 0,1-0,3) (c.f. tabela 44) 

Tabela 44 - Prevalência de vigilância adequada de gravidez em função da nacionalidade 
das participantes  

 Vigiada  Não vigiada  OR 
(IC 95%)  n %  n %  

Portugal 1435 86.8  219 13.2  1* 
Brasil 203 74.9  68 25.1  0.5(0.3-0.6) 
PLOP exceto Brasil 106 60.9  68 39.1  0.2(0.1-0.3) 
Países de Leste 141 78.3  39 21.7  0.6(0.4-0.8) 
Outros 90 70.3  38 29.7  0.4(0.2-0.5) 

*Classe de referência 

 

Ainda no seguimento do estudo da prevalência e como complemento, realizámos um 

procedimento de análise multivariada, designado por árvores de decisão, no qual 

utilizámos o algoritmo CHAID, um acrónimo do “Chi-square Automatic Intraction Detector” 

(cf figura 4) , e que consiste num método exploratório para estudar as relações entre uma 

variável de resposta e um conjunto de variáveis explicativas que podem interagir entre si.  

Este procedimento consta na representação gráfica das alternativas disponíveis, e 

centra-se na decomposição de um problema complexo em diversos sub-problemas mais 

simples. Por forma a simplificar a análise dos resultados, foram efetuadas dois modelos 

de regressão em que o primeiro engloba as variáveis sociodemográficas e habitacionais, 

e, o segundo, as variáveis contextuais à gravidez e obstétricas sendo que em ambos os 

modelos a variável de resposta (dependente) é a vigilância de gravidez  

Assim, e no que respeita ao primeiro modelo de árvore de decisão, as variáveis 
explicativas (independentes) utilizadas para a sua construção foram: a nacionalidade, 

a idade; o estado civil; as habilitações literárias, a formação profissional, a situação 
profissional, a religião professada, o rendimento mensal, o índice de aglomeração, a 

região, o local de residência, e o local de vigilância.  

Os resultados mostram que existem três níveis de profundidade, cujas variáveis são 

estatisticamente significativas na explicação da vigilância de gravidez. Como variáveis 

explicativas permaneceram, a profissão (profissões intelectuais, profissões técnicas, e 

sem profissão qualificada), a nacionalidade (portuguesa, e imigrante), o índice de 
aglomeração (<1, e ≥1), as habilitações literárias (ensino superior, 10º-12º ano, e ≤9º 

ano), a situação profissional (empregada, e desempregada), o estado civil 
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(casada/união de facto, solteira/divorciada/viúva), a formação profissional (formação 

superior, formação técnica, e sem formação),encontrando-se distribuídas por dezassete 

nós, dos quais dez são terminais. 

A primeira caixa que representa o nó 0, ou nó de raiz, tem a sombreado a categoria 

de gravidez vigiada, apresentando uma probabilidade de 82,1% de as mulheres terem 

uma gravidez vigiada, sendo de 17,9% as de terem uma gravidez não vigiada.  

No primeiro nível de profundidade da árvore encontramos a profissão, indicando ser 

esta variável a que melhor prediz a gravidez vigiada, segmentando-se a amostra nas 

suas três modalidades (profissões técnicas, sem profissão qualificada, e profissões 

intelectuais,) originando os nós terminais 1, 2, e 3 respetivamente.  

Neste nível, o método CHAID atribui 87,5% 72,4% 92,5% de probabilidade em 

pertencer à categoria alvo das mulheres com profissões técnicas; sem profissão 

qualificada; com profissões intelectuais, para terem gravidez vigiada. 

Verifica-se, neste nó, que 43,69% (863 / 1975 x 100) das mulheres que têm gravidez 

vigiada, possuem uma profissão técnica, 37,01% sem profissão qualificada e 19,29% a 

uma profissão intelectual. As mulheres que não têm gravidez vigiada representam 

28,47%, 64,35% e 7,18% respetivamente das referidas profissões. 

O segundo nível de profundidade mostra que a variável que melhor prevê a gravidez 

vigiada pelas mulheres com profissões técnicas é o índice de aglomeração sendo que 

no nó 4 indica que essa probabilidade se prevê em 89,9% das mulheres com índice de 

aglomeração <1, e no nó terminal 5 se prevê em 78,4% das mulheres com índice de 

aglomeração ≥1. 

Ainda neste nível, os nós 6, 7, 8 e o nó terminal 9 mostram respetivamente 

probabilidades de 78,6% das portuguesas e 66,2% das imigrantes sem profissão 

qualificada terem gravidez vigiada, 93,8% das portuguesas e de igual modo 85,0% das 

imigrantes com profissões intelectuais.  

O terceiro nível de profundidade comporta o nó 4 que através da formação 

profissional ocasiona os nós terminais 10 e 11; o nó 6 que se liga à situação profissional 

e origina os nós terminais 12 e 13; o nó 7 associado às habilitações literárias, dando os 

nós terminais 14 e15 e o nó 8 que através do estado civil produz os nós terminais 16 e 

17.  

Reportando-nos aos nós terminais, a probabilidade das mulheres terem vigilância de 

gravidez no nó 10 é de 84,9%, para quem não tem formação profissional, no nó 11 de 

92,6% com formação profissional superior e técnica, no nó 12, 85,9% das portuguesas 

empregadas e no nó 13, 74,9% das mulheres portuguesas desempregadas. 

O nó 14 indica-nos que a probabilidade da gravidez ser vigiada é para as mulheres 

com habilitações literárias de ensino superior e 10º-12º anos, de 74,1% e o nó 15 
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mostra-nos que, 50,9% das mulheres com habilitações literárias inferior ou igual ao 9º 
ano têm a probabilidade da gravidez não ser vigiada.  

Finalmente o nó 16 dá uma previsão da gravidez ser vigiada para as mulheres 

portuguesas solteiras/viúvas/divorciadas de 88,2% e o nó 17 de 95,2%. para as casadas 

ou a viverem em união de facto. 

Figura 4 - Árvore 1: Árvore CHAID da vigilância de gravidez em função da 

nacionalidade e das variáveis sociodemográficas 

 
 
 

Na tabela 45 indicam-se o número de previsões corretas e incorretas feitas pelo 

modelo e o risco sobre a taxa global de classificações incorretas. Assim, apuramos que 

há 95,9% das mulheres corretamente classificadas como gravidez vigiada, e de 19,4% 

como gravidez não vigiada. Em valores absolutos, encontramos 1894 mulheres 

classificadas corretamente pelo CHAID com a gravidez vigiada e 84,como não vigiadas. 

Foram ainda classificadas incorretamente 81 e 348 mulheres, sendo que o risco estimado 

se situa nos 0,178. 

 

Tabela 45 – Classificações e riscos das previsões corretas e incorretas para as variáveis 
sociodemográficas   

Observações 
Previsões 

Vigiada Não Vigiada Percentagem correta 

Vigiada 1894 81 95,9 
Não Vigiada 348 84 19,4 
Percentagem Total 93,1 6,9 82,2 
Risco estimado 0,178 
Erro padrão 0,008 
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Para a construção da árvore de decisão do segundo modelo as variáveis 
independentes utilizadas foram a nacionalidade, o planeamento da gravidez; a aceitação 

da gravidez, o acompanhamento de familiar às consultas de vigilância de gravidez, a 

realização de diagnóstico pré-natal, o consumo de álcool e de tabaco durante a gravidez, 

a entrega do boletim individual de saúde na primeira consulta, o aumento de peso 

durante a gravidez, o número de gravidezes, a idade gestacional, a presença de 

enfermeiro na consulta, a qualidade da informação recebida nas consultas, o local de 

vigilância, a existência de doenças prévias à gravidez, e o desenvolvimento de doenças 

durante a gravidez.  
Os resultados presentes na Árvore de decisão mostram que existem três níveis de 

profundidade, cujas variáveis são estatisticamente significativas na explicação da 

gravidez vigiada e não vigiada.  

Como variáveis explicativas permaneceram, o planeamento da gravidez (Não 

planeada, e Planeada); a realização de diagnóstico pré-natal (não realizaram, e 

realizaram); a nacionalidade (portuguesa, e imigrante), o local de vigilância (Sistema 

público; Sistema privado; Sistema misto); a presença de acompanhante durante as 
consultas de vigilância de gravidez (não tiveram acompanhante; tiveram 

acompanhante), encontrando-se distribuídas por quinze nós, dos quais oito são terminais. 

O nó 0, ou de raiz, assinala a sombreado a categoria de gravidez vigiada, 

apresentando uma probabilidade de 82,1% de as mulheres terem uma gravidez vigiada, e 

de 17,9% de não terem gravidez vigiada.  

O planeamento da gravidez dá-nos o primeiro nível de profundidade da árvore 

indicando-nos ser esta variável a que melhor prediz a gravidez vigiada, segmentando-se 

nas suas duas modalidades (Não planeada, e Planeada) originando os nós 1 e 2 que 

correspondem ao não/missings e sim respetivamente.  

Neste nível, o método CHAID atribui 67,3% de probabilidade em pertencer à 

categoria alvo das mulheres sem gravidez planeada para terem gravidez vigiada e de 

87,6% de probabilidade em pertencer à categoria alvo das mulheres com gravidez 

planeada. 

Verifica-se, neste nó, que 77,5% que têm gravidez vigiada se deve ao planeamento 

da gravidez e 22,4% ao não planeamento de gravidez As mulheres que não têm gravidez 

vigiada representam 48,9% entre as que não fizeram planeamento de gravidez e 50,2% 

entre as que fizeram planeamento de gravidez.  

O segundo nível de profundidade mostra que o diagnóstico pré-natal, e a 
nacionalidade, são as variáveis que melhor preveem a gravidez vigiada, originando os 

nós 3, 4, 5, e 6.  
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Os nós 3 e 4 apresentam a probabilidade das mulheres terem gravidez vigiada em 

função da realização de diagnóstico pré-natal sendo de 75,1% para as que realizaram e 

de 51,8% para as que não realizaram. 

Quanto à nacionalidade traduzida pelos nós 5 e 6, estes indicam que a 

probabilidade das mulheres terem gravidez vigiada é de 90,5% para as portuguesas e de 

80,0% para as imigrantes 

O terceiro nível de profundidade inclui o nó 3 que através da nacionalidade origina os 

nós terminais 7 e 8; no nó 4 que também pela nacionalidade se subdivide nos nós 

terminais 9 e 10; o nó 5 relativo ao local de vigilância, originando os nós terminais 11 e 

12; e o nó 6 relacionado com a presença de acompanhante durante as consultas de 

vigilância de gravidez implica os nós terminais 13 e 14.  

Pelos nós 7 e 8 a probabilidade das mulheres portuguesas e imigrantes terem 

gravidez vigiada é de 80,4% e 66,7% respetivamente.  

Os nós 9 e 10 mostram a probabilidade de 60,9% das mulheres portuguesas e de 

58,1% das imigrantes que não tenham realizado diagnóstico pré-natal terem gravidez 
vigiada.  

Quanto aos nós 11 e 12 indicam-nos que, 95,1% das mulheres portuguesas que 

recorram ao sistema misto de vigilância de gravidez e 89,3% das que recorram ao 

sistema público ou ao privado para a vigilância de gravidez é previsto terem gravidez 
vigiada.  

Finalmente os nós 13 e 14 indicam-nos que, 84,2% das mulheres imigrantes que 

tiveram acompanhante na ida às consultas e 66,4% das que não tiveram se prevê que 

tenham gravidez vigiada.  
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Figura 5 - Árvore 2: Árvore CHAID da vigilância de gravidez em função da 
nacionalidade e das variáveis obstétricas 

 
Na tabela 46 analisamos as previsões corretas e incorretas Notamos que há 97,8% 

das mulheres corretamente classificadas como gravidez vigiada e de 14,1% como 

gravidez não vigiada. Encontramos 1931 mulheres classificadas corretamente pelo 

CHAID com gravidez vigiada, provenientes do nó terminal 1. Como não vigiadas 

registam-se 61 mulheres classificadas corretamente pelo CHAID. O quadro diz-nos ainda 

que 415 (44 mais 371) mulheres estão mal classificadas. O risco estimado é de 0,172 

com um erro padrão de 0,008 

 

Tabela 46 – Classificações e riscos das previsões corretas e incorretas para as variáveis 
obstétricas e ginecológicas 

Observações Previsões 
Vigiada Não Vigiada Percentagem correta 

Vigiada 1931 44 97,8 
Não Vigiada 371 61 14,1 
Percentagem Total 95,6 4,4 82,8 
Risco estimado 0,172 
Erro padrão 0,008 

 
Em síntese:  

Entre as portuguesas, vigiaram menos a gravidez, com diferenças significativas, as 

adolescentes, as solteiras, as agnósticas, as de habilitações literárias inferiores, as de 

profissões não qualificadas, as desempregadas, as de rendimento <1000 euros, as com 

índice de aglomeração ≥1, as com três ou mais filhos, as que não fizeram consulta pré-

concecional, as que não planearam a gravidez, as que não desejaram engravidar, 

aquelas em que o marido e família não aceitaram a gravidez, as que consideraram a 
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informação recebida nas consultas razoável, as que não fizeram preparação para o parto, 

as que apresentaram morbilidade materna durante a gravidez 

Entre as imigrantes, vigiaram menos a gravidez, com diferenças significativas, as 

adolescentes, as solteiras, as de habilitações literárias inferiores, as de profissões não 

qualificadas, as desempregadas, as da Grande Lisboa, as de rendimento <1000 euros, 

as com três ou mais gestações, as que não fizeram consulta pré-concecional, as que não 

planearam a gravidez, as que não desejaram engravidar, as que não fizeram preparação 

para o parto, as que apresentaram morbilidade materna durante a gravidez 

As imigrantes vigiaram menos a gravidez que as portuguesas, com diferenças 

significativas nas variáveis, idade (18-35 anos, e >35 anos), estado civil 

(solteira/viúva/divorciada, casada/união de facto), religião (católica, agnóstica), 

habilitações literárias (≤12º ano), profissão (profissões intelectuais, profissões técnicas, 

sem profissão qualificada), situação profissional (empregada, desempregada), região 

(Norte, Centro, Sul, Grande Lisboa), rendimento mensal (≤1000 euros,> 1000 euros), 

índice de aglomeração (<1, ≥1), local de residência (rural, urbano), número de filhos (um 

filho, dois filhos), número de gestações (uma gestação, duas gestações, três gestações 

ou mais), consulta pré-concecional (não fez consulta), planeamento da gravidez (gravidez 

planeada, gravidez não planeada), desejo de engravidar (gravidez desejada, gravidez 

não desejada), aceitação da gravidez (sim), qualidade da informação (boa, razoável, má), 

e morbilidade materna durante a gravidez (sim, não). 

Entre as imigrantes que mais vigiaram a gravidez encontram-se as dos países de 

Leste, seguidas das brasileiras. Entre as que menos vigiaram a gravidez encontram-se as 

dos países de língua oficial portuguesa exceto Brasil, seguidas das de outros países do 

mundo.  

5.2.3. – Determinantes de vigilância adequada de gravidez em portuguesas 

Nas portuguesas, em análise uni-variada, a VAG associou-se à idade (≤ 17 Anos: 

OR=0,2 IC95% 0,1-0,4); ao estado civil (casadas/união de facto: OR=2,2 IC95% 1,6-2,9); 

à religião (católicas: OR= 1,9 IC95% 1,4-2,6), às habilitações literárias (habilitações> 12º 

Ano: OR= 1,7 IC95% 1,3-2,3), à profissão (Profissões técnicas: OR= 2,3 IC95% 1,7-3,1; 

Profissões intelectuais: OR= 4,1 IC95% 2,5-6,6), à situação profissional (Empregada: 

OR= 2,7 IC95% 2,0-3,6), ao rendimento mensal (> 1000 Euros: OR= 3,2 IC95% 2,4-4,3), 

ao índice de aglomeração (<1: OR= 2,1 IC95% 1,5-2,9), ao número de filhos (Três filhos 

ou mais: OR= 0,5 IC95% 0,3-0,7), à consulta pré-concecional (fez consulta: OR= 3,63 

IC95% 2,4-5,5), ao planeamento da gravidez (gravidez planeada: OR= 3,3 IC95% 2,4-

4,3), ao desejo de engravidar (gravidez desejada: OR= 5,9 IC95% 3,9-9,0), à aceitação 
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da gravidez (ser aceite: OR= 6,2 IC95% 2,9-13,1), à qualidade de informação (razoável: 

OR= 0,6 IC95% 0,4-0,9), à preparação para o parto (fazer preparação: OR= 2,3 IC95% 

1,6-3,4), e à morbilidade materna durante a gravidez (ter problemas de saúde: OR= 1,4 

IC95% 1,1-1,9) (cf. tabela 47). 

Tabela 47 - Determinantes de Vigilância adequada de gravidez em mulheres portuguesas   

 Portuguesa OR em bruto 
(IC 95%)  n % 

Idade    
≤ 17 Anos 11 52.4 0.2 (0.1-0.4) 

18 -35 Anos 1204 87.1 0.9 (0.6 – 1.4) 
> 35 Anos 220 87.6 1* 

Estado civil    
Solteira/viúva/divorciada 432 80.3 1* 
Casada/união de facto 1003 89.9 2.2 (1.6-2.9) 

Religião    
Agnóstica 323 81.6 1* 

Não católica 45 80.4 0.9(0.5-1.9) 
Católica 1067 88.8 1.9(1.4-2.6) 

Habilitações literárias    
≤12º Ano 795 84.2 1* 
>12º Ano 640 90.1 1.7 (1.3 – 2.3) 

Profissão    
Sem profissão qualificada 430 78.6 1* 

Profissões técnicas 675 89.4 2.3(1.7-3.1) 
Profissões intelectuais 330 93.8 4.1(2.5-6.6) 

Situação profissional    
Desempregada 338 77.3 1* 

Empregada 1097 90.1 2.7 (2.0-3.6) 
Região    

Grande Lisboa 384 86.9 1* 
Norte 278 87.4 1.1(0.7-1.6) 
Centro 275 90.2 1.4(0.9-2.2) 

Sul 498 84.6 0.8(0.6-1.2) 
Rendimento mensal    

≤1000 Euros 491 78.3 1* 
>1000 Euros 944 91.9 3.2 (2.4-4.3) 

Índice de aglomeração    
<1 249 78.8 1* 
≥1 1186 88.6 2.1 (1.5 – 2.9) 

Local de residência    
    

Rural 264 87.1 1* 
Urbano 1171 86.7 0.9 (0.6 – 1.3) 

Número de filhos    
Um filho 801 87.9 1* 

Dois filhos 487 87.4 0.9 (0.6-1.3) 
Três filhos ou mais 147 79.0 0.5 (0.3-0.7) 

Número de gestações    
Uma gestação 688 87.8 1* 

Duas gestações 465 88.4 1.1 (0.8-1.5) 
Três gestações ou mais 272 84.0 0.7 (0.5-1.1) 

Consulta Pré-Concecional    
Fez consulta 485 94,7 3,6 (2,4-5,5) 

Não fez consulta 950 83,2 1* 
Planeamento da gravidez    

Gravidez não planeada 391 76.5 1* 
Gravidez planeada 1044 91.3 3.3 (2.4-4.3) 

Desejo de engravidar    
Gravidez não desejada 57 57.0 1* 
Gravidez não desejada 1378 88.7 5.9 (3.9 – 9.0) 

Aceitação da gravidez    
Não 15 53.6 1* 
Sim 1419 87.6 6.2 (2.9-13.1) 

Qualidade da informação    
Boa 562 89.8 1* 

Razoável 421 84.4 0.6(0.4-0.9) 
Má 452 87.4 0.8(0.6-1.1) 

Preparação para o parto    
Não 1008 84.5 1* 
Sim 427 92.6 2.3(1.6-3.4) 

Morbilidade materna durante a gravidez    
Não 944 85.5 1* 
Sim 491 89.3 1.4(1.1-1.9) 

*Classe de referência 
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Em complemento ao estudo realizado, procurámos avaliar a significância das 

variáveis sociodemográficas e habitacionais (idade, estado civil, religião, habilitações 

literárias, profissão, situação profissional, região, rendimento mensal, índice de 

aglomeração e local de residência) e variáveis de contexto obstétrico e ginecológico 

(consulta pré-concecional, número de filhos, número de gestas, gravidez planeada, 

gravidez desejada e qualidade de informação) sobre a probabilidade da gravidez ser 

vigiada, recorrendo para tal a técnicas multivariáveis. De acordo com Maroco (2011), 

quando a variável dependente é do tipo nominal que assume o valor 0 (zero) para o 

caso da gravidez não ser vigiada (insucesso) e 1 (um) para a gravidez ser vigiada 

(sucesso) o método indicado para estimar o modelo teórico é a regressão binária 

logística.   

De entre os métodos de estimação logística disponíveis para a seleção das variáveis 

ditas independentes, optamos pelo método Forward Stepwise LR. “Neste método de 

seleção a entrada de uma variável independente no modelo é feita em função da 

significância estatística “score” e a remoção de uma variável no modelo é feita a partir da 

significância do teste de rácio de verosimilhança, baseada nas estimações parciais da 

máxima verosimilhança do modelo” (Maroco, 2011, pag. 822)  

Sujeitos a análise estiveram 1626 casos de mulheres portuguesas, ao que 

corresponde 98.3% já que se registaram 1,7% de casos omissos. A estimativa de 

probabilidade de sucesso, isto é, a probabilidade da gravidez ser vigiada é de 7.050 

(rácio observado), com um qui quadrado de Wald estatisticamente significativo 

(X2
w=674.724; p= 0.000) o que nos indica que pelo menos uma das variáveis 

independentes está relacionada com o modelo de regressão (logit π). Os pseudo r2 de 

Cox e Snell (R2
CS= 0.069) e Nagelkerke (R2

N= 0.132) revelam um modelo com pouca 

qualidade, o mesmo não ocorrendo com o pseudo r2de McFadden (R2
MF = 0.904) que 

permite afirmar que o modelo é de qualidade adequada. Aliás, Maroco 2011 pag 821) 

afirma que este é a “estatística que apresenta uma melhor interpretabilidade”. Pelo teste 

de ajustamento de Hosner & Lemeshow (X2
HL(8)=4.999; p=0.758 ), podemos afirmar que 

os valores estimados pelo modelo são próximos dos valores observados, isto é, o 

modelo ajusta-se aos dados. O modelo indica-nos que há 197 casos de falsos positivos, 

ou seja, gravidezes que não foram vigiadas mas que o modelo prediz o oposto e de 4 

casos cuja gravidez foi vigiada mas não prevista pelo modelo (falsos negativos).  

Nesse sentido, podemos afirmar que a sensibilidade do modelo é de 99.7%, ou seja, 

o modelo classifica corretamente as mulheres portuguesas que vigiaram a gravidez e a 

especificidade situa-se nos 97.5% isto é, o modelo classifica corretamente as mulheres 

portuguesas que não vigiaram a gravidez, com uma percentagem de casos 
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corretamente classificados de 87.6%, valor que é superior em cerca de 10% 

((202/1626)2+(1424/1626)2)x100%=78%) à percentagem proporcional de classificações 

corretas por acaso (78.0%).  

A tabela 48 resume os coeficientes do modelo ajustado e a sua significância para as 

variáveis que se constituíram como preditoras. A coluna Exp (b) estima o rácio de 

chances da variável dependente por unidade da variável independente. Nesse sentido o 

rácio de chances da mulher portuguesa vigiar a gravidez é de 1,904 quando efetua a 

consulta pré-concecional, ou seja as possibilidades aumentam em 90,4% de vigiar a 

gravidez nesse sentido. Já com o facto de viver com companheiro o rácio de chance é 

de 1,396 em relação às que vivem sem companheiro o que se traduz num aumento de 

39,6%. Para as mulheres com rendimento mensal superior a 1000 euros (OR= 1,438) 

com um índice de aglomeração <1 (OR= 1,481) que planearam a gravidez (OR= 1,491), 

que desejaram a gravidez (OR= 2,078) e que fizeram preparação para o parto 

(OR=1,567), a possibilidade de vigiarem a gravidez aumenta em 43,8%, 48,1%. 49,1% 

107,2% e 56,7%, respetivamente quando confrontadas com as suas congéneres. Por 

sua vez, as desempregadas registam um decréscimo de 35,8% em vigiar a gravidez 

(OR=0,642). 

Tabela 48 – Coeficientes Logit do modelo de regressão logística da variável vigilância de 
gravidez com as variáveis preditoras (modelo ajustado), em portuguesas.  
Variáveis b s.e. X2

Wald gl p Exp(B) 
OR ajustado %Exp(B) IC 95% 

Exp (B) 
Estado civil 0,333 0,165 4,066 1 0,044 1,396 39,60 1,009 1,930 
Situação profissional -0,443 0,182 5,959 1 0,015 0,642 -35,80 0,450 0,916 
Rendimento mensal 0,364 0,186 3,813 1 0,050 1,438 43,80 1,000 2,072 
Índice de aglomeração 0,393 0,179 4,789 1 0,029 1,481 48,10 1,042 2,105 
Consulta pré-concecional 0,644 0,236 7,471 1 0,006 1,904 90,40 1,200 3,020 
Planeamento da gravidez 0,399 0,188 4,499 1 0,034 1,491 49,10 1,031 2,156 
Desejo de engravidar 0,732 0,269 7,419 1 0,006 2,078 107,80 1,228 3,519 
Preparação para o parto 0,449 0,208 4,657 1 0,031 1,567 56,70 1,042 2,356 
Constante 0,206 0,287 0,516 1 0,473     

 

Em síntese: 

Entre as portuguesas, foram determinantes de VAG, ter realizado consulta pré-

concecional, o estado civil de casada/união de facto, o rendimento mensal> 1000 euros, 

o índice de aglomeração <1, ter planeado a gravidez, ter desejado engravidar, ter 

realizado preparação para o parto. A situação profissional de desempregada foi 

determinante de vigilância inadequada de gravidez. 

5.2.4. – Determinantes de vigilância adequada de gravidez em imigrantes 

Nas imigrantes, em análise uni-variada, a VAG associou-se à idade (≤ 17 Anos: OR= 

0,05 IC95% 0,01-0,4), ao estado civil (Casada/união de facto: OR= 2,2 IC95% 1,6-3,0), às 
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habilitações literárias (> 12º Ano: OR= 5,0 IC95% 3,2-7,7), à profissão (Profissões 

técnicas: OR= 2,3 IC95% 1,6-3,4; Profissões intelectuais: 3,0 IC95% 1,5-6,3), à situação 

profissional (Empregada: OR= 1,5 IC95% 1,1-2,0), à região (Centro: OR= 2,1 IC95% 1,3-

3,2; Sul: OR= 2,2 IC95% 1,5-3,4) ao rendimento mensal (> 1000 Euros: OR= 2,1 IC95% 

1,4-3,1), ao número de gestações (Duas gestações: OR= 0,6 IC95% 0,4-0,8), à consulta 

pré-concecional (fez consulta: OR= 6,7 IC95% 2,9-15,6), ao planeamento da gravidez 

(gravidez planeada: OR= 3,2 IC95% 2,3-4,5), ao desejo de engravidar (gravidez 

desejada: OR= 4,8 IC95% 3,1-7,3), à preparação para o parto (fazer preparação: OR= 

2,0 IC95% 1,3-3,2), à morbilidade materna durante a gravidez (ter problemas de saúde: 

OR= 1,4 IC95% 1,1-2,0), à situação de legalidade (Regular: OR= 2,3 IC95% 1,6-3,4), à 

necessidade de intérprete (não ter necessidade: (OR= 2,6 IC95% 1,6-4,3), ao tempo de 

permanência em Portugal (> 5 Anos: OR= 1,5 IC95% 1,1-2,1), à imigração por motivos 

socioeconómicos (Não imigrar por motivos socioeconómicos: OR= 1,7 IC95% 1,2-2,4) (cf. 

tabela 49). 

 

Tabela 49 - Determinantes de vigilância adequada de gravidez em imigrantes 
 Imigrante 

OR em bruto 
(IC 95%)  n % 

Idade    
≤ 17 Anos 1 14,3 0,05 (0,01-0,4) 

18 -35 Anos 453 71,2 0,7 (0,4-1,1) 
> 35 Anos 86 78,2 1* 

Estado civil    
Solteira/viúva/divorciada 152 60,8 1* 
Casada/união de facto 388 77,1 2,2 (1,6-3,0) 

Religião    
Agnóstica 132 69,5 1* 

Não católica 190 73,9 1,6(0,8-1,9) 
Católica 218 71,2 1,1(0,7-1,6) 

Habilitações literárias    
≤12º Ano 300 63,2 1* 
>12º Ano 240 86,3 5,0 (3,2-7,7) 

Profissão    
Sem profissão qualificada 301 65,2 1* 

Profissões técnicas 188 81,4 2,3 (1,6-3,4) 
Profissões intelectuais 51 85,0 3,0(1,5-6,3) 

Situação profissional    
Desempregada 257 68,0 1* 

Empregada 283 75,5 1,5 (1,1-2,0) 
Região    

Grande Lisboa 202 63,3 1* 
Norte 59 73,8 1,6 (0,9-2,8) 

Centro 117 78,0 2,1 (1,3-3,2) 
Sul 162 79,4 2,2 (1,5-3,4) 

Rendimento mensal    
≤1000 Euros 353 68,0 1* 
>1000 Euros 187 79,9 2,1 (1,4-3,1) 

Índice de aglomeração    
<1 192 68,1 1* 
≥1 348 73,9 1.4 (0.9 – 1.8) 

Local de residência    
Rural 60 75,0 1* 

Urbano 480 71,3 0,8 (0,5 – 1,4) 
Número de filhos    

Um filho 270 73,8 1* 
Dois filhos 200 74,6 1,3 (0,8-1,8) 

Três filhos ou mais 70 69,3 0,9 (0,6-1,3) 
Número de gestações    

Uma gestação 201 70,3 1* 
Duas gestações 175 72,0 0,6 (0,4-0,8) 

Três gestações ou mais 154 74,8 0,7 (0,4-1,1) 
Consulta Pré-Concecional    

Fez consulta 88 93,6 6,7 (2,9-15,6) 
Não fez consulta 452 68,6 1* 
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(continuação) 
 Imigrante 

OR em bruto 
(IC 95%)  n % 

Planeamento da gravidez    
Gravidez não planeada 201 58,9 1* 

Gravidez planeada 339 82,3 3,2 (2,3-4,5) 
Desejo de engravidar    

Gravidez não desejada 43 41,0 1* 
Gravidez não desejada 497 76,7 4,8 (3,1 – 7,3) 

Aceitação da gravidez    
Não 17 56,7 1* 
Sim 522 72,9 2,1 (0,9-4,3) 

Qualidade da informação    
    

Boa 171 76,7 1* 
Razoável 189 74,4 1,1 (0,9-1,7) 

Má 180 71,1 0,8 (0,5-1,1) 
Preparação para o parto    

Não  409 69,0 1* 
Sim 131 81,9 2,0(1,3-3,2) 

Morbilidade materna durante a 
gravidez    

Não 335 69,2 1* 
Sim 205 76,2 1,4(1,1-2,0) 

Situação de legalidade    
Irregular 85 57,4 1* 
Regular 446 75,9 2,3 (1,6-3,4) 

Necessidade de intérprete    
Sim 36 55,4 1* 
Não 496 73,7 2,6(1,6-4,3) 

Tempo de permanência em Portugal    
≤5 Anos 284 67,6 1* 
>5 Anos 248 78,2 1,5(1,1-2,1) 

Vir por motivos socioeconómicos    
Sim 287 67,4 1* 
Não 253 77,4 1,7(1,2-2,4) 

*Classe de referência 

A regressão logística efetuada para as imigrantes, além das variáveis analisadas na 

regressão logística realizada para a mulher portuguesa, comportou as variáveis 

contextuais à imigração, tais como: a situação de legalidade, necessidade de intérprete, 

tempo que não vai ao país de origem, tempo de permanência em Portugal e motivos 

económicos que a levaram a imigrar.  

Neste modelo estiveram em análise 704 casos (93.5%) de um total de 753 

registando-se por isso 49 (6.5 %) de casos omissos.  

Nas mulheres imigrantes a estimativa de probabilidade de sucesso, isto é, a 

probabilidade da gravidez ser vigiada é de 2.847 (rácio observado), com um qui 

quadrado de Wald estatisticamente significativo (X2
w=148.251; p= 0.000). Os pseudo R2 

de Cox e Snell (R2
CS= 0.172) e Nagelkerke (R2

N= 0.252) revelam uma associação fraca, 

enquanto que o R2de McFadden (R2
MF = -0.835) indica-nos uma associação adequada 

dno modelo. O teste de ajustamento de Hosner & Lemeshow (X2
HL(8)=9.027; p=0.340), 

sugere  um ajustamento entre os dados estimados pelo modelo e os observados.  

Registamos pelos resultados obtidos 138 casos de falsos positivos, e de 34 casos 

de falsos negativos o que traduz uma sensibilidade do modelo em 93.5%, e uma 

especificidade de 75.4% sendo que o modelo classifica corretamente as mulheres 

imigrantes que vigiaram a gravidez, em 75.6% valor que é inferior em 28.3% à 
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percentagem proporcional de classificações correctas por acaso (47.3%).  

Pela tabela 50 notamos que o rácio de chances da mulher imigrante vigiar a 

gravidez é de 4.223 quando efectua a consulta pré-concepcional, o que se traduz num 

aumento em mais de 300% de vigiar a gravidez. Também o facto de viver com 

companheiro, (OR=2.092) de possuir habilitações literárias superiores ou iguais ao 12º 

ano (OR= 3.737), que planearam a gravidez atual (OR= 1.585), que efetuaram a 

preparação para o parto (OR= 1.737), que desejaram a gravidez (OR=2.054) e cujo 

tempo de residência em Portugal é superior a 5 anos (OR= 1.620) a possibilidade de 

vigiarem a gravidez aumenta. Por outro lado, regista-se um decréscimo na vigilância de 

gravidez para as que necessitaram de intérprete (OR= 0.357), quando em comparação 

com as que não necessitaram (64,30%). 

Tabela 50 – Coeficientes Logit do modelo de regressão logística da variável vigilância de 
gravidez com as variáveis preditoras (modelo ajustado), em imigrantes 
Variáveis b s.e. X2

Wald gl p Exp(B) 
OR 

ajustado 

%Exp(B) IC 95% 
Exp (B) 

Estado civil 0,738 0,198 13,954 1 0,000 2,092 109,20 1,420 3,080 
Habilitações literárias 1,318 0,236 31,323 1 0,000 3,737 273,70 2,355 5,930 
Consulta pré-concecional  1,441 0,487 8,733 1 0,003 4,223 322,30 1,624 10,979 
Planeamento da gravidez 0,461 0,210 4,805 1 0,028 1,585 58,50 1,050 2,393 
Desejo de engravidar 0,720 0,273 6,926 1 0,008 2,054 105,40 1,202 3,510 
Preparação para o parto 0,552 0,254 4,733 1 0,030 1,737 73,70 1,056 2,857 
Necessidade de intérprete -1,030 0,326 9,992 1 0,002 0,357 -64,30 0,189 0,676 
Tempo de permanência em Portugal 0,482 0,199 5,861 1 0,015 1,620 62,00 1,096 2,394 
Constante -0,991 0,275 12,980 1 0,000 0,371    
 

Em síntese: 

Entre as imigrantes, foram determinantes de VAG, ter realizado consulta pré-

concecional, o estado civil de casada/união de facto, as habilitações literárias superiores 

ao 12º ano de escolaridade, ter planeado a gravidez, ter desejado engravidar, ter 

realizado preparação para o parto, estar em Portugal há mais de 5 anos. Ter necessidade 

de intérprete, foi determinante de vigilância inadequada de gravidez. 

5.3. – PERCEÇÃO DE CUIDADOS CULTURAIS  

Numa primeira parte deste subcapítulo apresentamos a caracterização da perceção 

dos cuidados culturais, e na segunda, a análise inferencial resultante da relação entre as 

variáveis independentes com essa perceção de cuidados culturais 

5.3.1 – Caracterização da perceção de cuidados culturais em imigrantes e 
portuguesas 

Nas estatísticas relativas às treze dimensões e valor global da perceção dos 

cuidados globais, os valores mínimos e máximos oscilam de acordo com o número de 
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itens que contêm cada uma das dimensões, o mesmo ocorrendo com os índices médios. 

Encontramos um índice médio de 39,66 com um desvio padrão de 6,37 no fator 1 relativo 

ao atendimento personalizado, revelando o coeficiente de variação uma dispersão 

moderada. Os fatores 2, despersonalização na prestação dos cuidados, e fator 3, 

sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, são os que de imediato 

apresentam índices médios mais elevados com 30,09 (± 6,42) e 20,17 (± 7,80). Os 

coeficientes de variação revelam para o fator 2, uma dispersão moderada, e para o fator 

3, elevada. Quanto aos valores de assimetria e curtose, é notória que as dimensões não 

têm uma distribuição normal, comprovada ainda pelo teste de aderência à normalidade 

de Kolmogorov Smirnov que apresenta diferenças estatísticas significativas (cf. tabela 

51). 

Tabela 51 – Estatísticas relativas à perceção de cuidados culturais  
Dimensões Min Max Média D.P. CV (%) S/erro K/erro K/S 
1-Atendimento personalizado (comunicação) 9,00 45,00 39,66 6,37 16,19 -25,94 15,04 <0,001 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados (comunicação) 7,00 35,00 30,09 6,42 21,34 -26,40 10,18 <0,001 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação (comunicação) 7,00 35,00 23,80 7,80 32,78 -2,66 -8,89 <0,001 
4- Organização social 5,00 25,00 14,44 6,10 42,26 0,92 -8,85 <0,001 
5-Significado do tempo durante o parto 4,00 20,00 10,13 5,55 54,77 8,84 -11,14 <0,001 
6- Espaço  4,00 20,00 16,97 3,42 20,18 -21,48 8,36 <0,001 
7- Meio ambiente 5,00 25,00 18,33 5,25 28,67 -9,46 -4,87 <0,001 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios (comunicação) 4,00 20,00 14,98 4,46 29,78 -10,52 -6,19 <0,001 
9-Medo de morrer- (comunicação) 4,00 20,00 17,65 3,83 21,74 -32,08 17,61 <0,001 
10-Apoio personalizado (comunicação) 3,00 15,00 10,27 2,86 27,89 -7,64 4,89 <0,001 
11- Importância do espaço na privacidade e na comunicação 2,00 10,00 7,34 1,74 23,71 5,44 -9,92 <0,001 
12-Sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios  2,00 10,00 7,39 2,25 30,48 -11,80 -3,56 <0,001 
13-Influências exteriores sobre o tempo durante parto 2,00 10,00 7,06 1,83 25,99 -0,52 -2,59 <0,001 
Perceção global de cuidados culturais 67,00 290,00 217,87 31,10 14,27 -5,98 -2,62 <0,001 

 
Os resultados que se apresentam na tabela 52 revelam que 38,4% da totalidade da 

amostra tem uma perceção de cuidados culturais inapropriados sendo que destas 42,5% 

são imigrantes. Com perceção de cuidados culturais apropriados afiguram-se 35,1% das 

participantes com percentuais mais elevados entre as portuguesas (36,0%). As 

diferenças entre os grupos são estatisticamente significativas (x2= 7,998; p= 0,018) 

localizando-se as diferenças entre as imigrantes com perceção de cuidados culturais 

inapropriados e as portuguesas com perceção de cuidados culturais apropriados. 

Tabela 52 – Relação entre perceção dos cuidados culturais e nacionalidade 
Nacionalidade Portuguesa Imigrante Total Residuais 

X2 P Classificação da perceção de cuidados 
culturais 

n 
(1654) 

%  
(68,7 

n 
(753) 

% 
(31,3) 

n 
(2407) 

% 
(100) Port Imigr 

Perceção de cuidados culturais 
inapropriados 604 36,5 320 42,5 924 38,4 -2,8 2,8 

7,998 0,018 Perceção de cuidados culturais 
indiferentes 448 27,1 190 25,2 638 26,5 1,0 -1,0 

Perceção de cuidados culturais 
apropriados 602 36,0 243 32,3 845 35,1 2,0 -2,0 

 

Em síntese:  

As portuguesas têm maior perceção de cuidados culturais apropriados, enquanto as 

imigrantes têm maior perceção de cuidados culturais inapropriados. 
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5.3.2 – Relação entre variáveis sociodemográficas e perceção dos cuidados 
culturais 

Usámos o teste multivariado, análise de variância a dois fatores fixos por ser aquele 

que nos permite analisar em simultâneo o efeito e a interação de duas variáveis 

qualitativas (fatores) num conjunto de variáveis dependentes quantitativas (multivariada). 

Antes porém, procedemos ao estudo da relação entre a nacionalidade e a perceção dos 

cuidados culturais, uma vez que, os resultados ora obtidos estão em concordância com a 

análise multivariada que se irá apresentar. Ressalta ainda que, o teste realizado se 

efetuou após a transformação das dimensões da escala em ordenações médias (mean 

ranks), dado que as dimensões não apresentavam curvas com distribuição normal.  

Da análise da tabela 53, configura-se que globalmente, as portuguesas apresentam 

ordenações médias superiores condizentes com perceção de cuidados culturais mais 

apropriados que as imigrantes. Independentemente da nacionalidade, as parturientes 

refletem perceção de cuidados culturais apropriados, inapropriados, e indiferentes. 

As imigrantes apresentam índices mais baixos que as portuguesas, nas dimensões, 

atendimento personalizado, despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos e 

sensações negativos por falta de explicação, organização social, espaço, meio ambiente, 

sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios, medo de morrer, e 

perceção global de cuidados culturais, e apresentam índices mais elevados, nas 

dimensões, significado do tempo durante o parto, apoio personalizado, importância do 

espaço na privacidade e na comunicação, sentimentos positivos após explicação sobre 

as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios, e influências exteriores sobre o 

tempo durante parto. Contudo, as diferenças entre os dois grupos, só são significativas 

nas dimensões: atendimento personalizado, despersonalização na prestação dos 

cuidados, sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, medo de morrer, 

apoio personalizado, e perceção global de cuidados culturais. Neste sentido, as 

portuguesas apresentam ordenações médias superiores, condizentes com perceção de 

cuidados culturais apropriados, em todas as dimensões significativas, com exceção da 

dimensão apoio personalizado, que traduz maior perceção de cuidados culturais 

apropriados para as imigrantes. 
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Tabela 53 – Teste t para amostras independentes entre a perceção dos cuidados 
culturais e nacionalidade   

Variáveis Portuguesa Imigrante Levene 

t p Perceção de cuidados culturais Ordem 
Média 

Dp 
Ordem 
Média 

Dp p 

1-Atendimento personalizado  1232,01 666,32 1142,46 721,08 <0,001 2,89 0,003 

2-Despersonalização na prestação dos cuidados  1270,15 650,73 1058,69 675,88 0,170 7,302 <0,001 

3-Sentimentos e sensações negativos por falta 
de explicação  

1231,45 683,35 1143,68 710,54 0,082 2,885 0,004 

4- Organização social 1209,91 686,83 1191,01 700,20 0,304 0,622 0,554 

5-Significado do tempo durante o parto 1196,87 678,29 1219,64 695,81 0,257 -0,757 0,449 

6- Espaço 1221,99 655,86 1164,47 688,97 0,005 1,927 0,054 

7- Meio ambiente 1222,17 677,35 1164,07 719,80 0,002 1,869 0,061 

8-Sentimentos negativos causados pelo uso de 
aparelhos e utensílios 

1204,62 691,76 1202,63 671,23 0,052 0,066 0,947 

9-Medo de morrer 1241,60 577,85 1121,39 626,52 <0,001 4,470 <0,001 

10-Apoio personalizado  1040,00 641,47 1564,23 658,67 0,207 -18,252 <0,001 

11- Importância do espaço na privacidade e na 
comunicação 

1196,36 669,63 1220,77 660,20 0,615 -0,832 0,405 

12- Sentimentos positivos após explicação sobre 
as potencialidades do uso de aparelhos e 
utensílios 

1186,68 678,20 1242,03 687,73 0,586 -1,848 0,065 

13-Influências exteriores sobre o tempo durante 
parto 

1200,47 664,63 1211,74 684,31 0,056 -0,382 0,702 

Perceção global de cuidados culturais 1227,88 680,85 1151,54 722,63 0,010 2,446 0,015 

 

Relação entre idade e nacionalidade e perceção de cuidados culturais 

Fazendo referência aos testes multivariados, MANOVA, a escolha recaiu no teste de 

Wilk´s Lambda, por ser o que apresenta maior valor, comparativamente a outros testes 

utilizados, nomeadamente o teste de Pillai`s Trace, o teste de Hotelling`s Trace e o teste 

de Roy`s Largest Root. 

A variável nacionalidade teve um efeito significativo para um erro tipo 1 a 5% sobre 

as variáveis endógenas (Wilks`s Lambda=0,991; f=2,011; p=0,024; n2p=0,009 e potência 

(π) =91,3%). Para a variável idade, o efeito observado não é significativo sobre as 

variáveis endógenas (Wilk´s Lambda=0,992; f=0,891; p=0,508; n2p=0,004 e 

potencia=74,10%).  

Finalmente, conforme dados da tabela 54, a interação nacionalidade e idade regista 

um efeito significativo com o compósito multivariado sendo que a potência de teste 

(98,7%) pode considerar-se bom (Wilk´s Lambda=0,983; f=1,827; p=0,010; n2p=0,008 e 

potencia=98,7%). 

 

Tabela 54 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, idade e sua interação   

Variáveis Tipo de teste  Valor f p Eta parcial 
(n2p) 

Potencia teste 
(π) 

Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,991 2,011 0,024 0,009 0,913 

Idade Wilk´s Lambda 0,992 0,891 0,608 0,004 0,741 

Nacionalidade * Idade Wilk´s Lambda 0,983 1,827 0,010 0,008 0,987 

 

Identificados os efeitos significativos dos fatores sobre as variáveis endógenas em 

estudo, prosseguimos para a realização das análises de variância. Relativamente à 
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nacionalidade, os resultados mostram que esta possui efeito sobre a despersonalização 

na prestação dos cuidados (p= 0,023) e apoio personalizado (p<0,001) com potência de 

teste de 62,0% e de 99,0%, valores a oscilarem entre o aceitável e o muito bom. 

Quanto á variável idade pela análise das probabilidades verifica-se que possui um 

efeito significativo sobre o significado do tempo durante o parto (p=0,015) com uma 

potência de 89,4% e espaço (p= 0,008) com potência de teste de 79,7%.  

Em respeito à interação das duas variáveis, nacionalidade e idade, não encontramos 

efeitos significativos revelando-se as potências de teste fracas, oscilando entre 5,2% no 

significado do tempo durante o parto e 41,6% nos sentimentos positivos após explicação 

sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios (cf. tabela 55). 

Tabela 55 - Efeitos da variável nacionalidade e idade sobre a perceção de cuidados 
culturais 

Variáveis Nacionalidade Idade Nacionalidade * Idade 

Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 

1-Atendimento personalizado  2,633 0,105 0,368 0,146 0,864 0,073 0,336 0,715 0,104 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados  5,139 0,023 0,620 2,427 0,089 0,491 0,280 0,756 0,095 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta de 
explicação  0,137 0,711 0,066 1,511 0,221 0,323 1,695 0,184 0,358 
4- Organização social 2,834 0,092 0,391 0,547 0,579 0,141 1,242 0,289 0,272 
5-Significado do tempo durante o parto 0,103 0,749 0,062 6,204 0,002 0,894 0,011 0,989 0,052 
6- Espaço 2,837 0,092 0,391 4,783 0,008 0,797 1,914 0,148 0,399 
7- Meio ambiente 0,013 0,910 0,051 1,068 0,344 0,238 1,008 0,365 0,227 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso de 
aparelhos e utensílios  0,341 0,559 0,090 0,467 0,627 0,127 0,904 0,405 0,207 
9-Medo de morrer 0,922 0,337 0,160 2,889 0,056 0,566 0,205 0,814 0,082 
10-Apoio personalizado  19,392 <0,001 0,993 0,051 0,950 0,058 1,039 0,354 0,233 
11- Importância do espaço na privacidade e na 
comunicação 1,320 0,251 0,209 1,309 0,270 0,285 0,479 0,619 0,129 
12- Sentimentos positivos após explicação sobre 
as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios 0,001 0,941 0,050 0,927 0,396 0,211 2,007 0,135 0,416 
13-Influências exteriores sobre o tempo durante 
parto 3,162 0,076 0,428 2,005 0,135 0,416 1,636 0,195 0,347 
Perceção global de cuidados culturais 0,516 0,473 0,111 1,052 0,349 0,235 0,627 0,534 0,156 
 

A tabela 56 descreve os efeitos principais da idade. Como se verifica, o significado do 

tempo durante o parto apresenta índices mais elevados nas grávidas com idade superior 

a 35 anos e os maiores valores em relação ao espaço observam-se nas participantes 

com idades compreendidas entre os 18 e 35 anos. As diferenças encontradas são 

estatisticamente significativas situando-se para as duas variáveis em estudo entre as 

idades de 18 a 35 anos e superior a 35 anos. As variabilidades encontradas são de 

51,0% para a significância do tempo durante o parto e de 39,0% para o espaço. 
 
Tabela 56 – Médias, desvios padrão e teste Post Hoc de Tukey entre a perceção de 
cuidados culturais e a idade   

 
Variáveis ≤17 (1) 18-35 (2) >36 (3) Post hoc 

% VE Perceção de cuidados 
culturais X  Dp X  Dp X  Dp 1vs2 1vs3 2vs3 

5-Significado do tempo 

durante o parto 

1147,16 701,88 1182,51 683,22 1328,5

1 

673,77 -- -- 0,001 0,51 

6- Espaço 1194,94 683,99 1218,82 662,84 1121,8

8 

683,15 -- -- 0,029 0,39 
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Relação entre situação profissional e nacionalidade e perceção de cuidados 
culturais 

Estudámos a significância dos fatores nacionalidade e situação profissional, tendo a 

segunda variável sido categorizada em empregada e desempregada. A escolha dos 

testes multivariados recaiu para as duas variáveis e respetiva interação no teste Wilk´s 

Lambda (cf. tabela 57). 

O fator nacionalidade revelou-se com efeito significativo para um erro tipo 1 a 5% 

sobre as variáveis endógenas (Wilk´s Lambda=0,960; f=8,953; p<0,001; n2p=0,040 e 

potencia=100,0%). A situação profissional apresenta significância estatística, sendo que, 

os valores do teste são de: (Wilk´s Lambda=0,985; f=3,346; p<0,001; n2p=0,015 e 

potencia=99,5%). Para a interação nacionalidade e situação profissional, não se obteve 

efeito significativo com as variáveis endógenas (Wilk´s Lambda=0,993; f=1,467; p=0,137; 

n2p=0,007 e potencia=77,8%). 

 

Tabela 57 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, situação profissional e sua interação 

Variáveis Tipo de teste Valor f p 
Eta parcial 

(n2p) 

Potencia teste 

(π) 

Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,960 8,953 <0,001 0,040 1,000 

Situação profissional Wilk´s Lambda 0,985 3,346 <0,001 0,015 0,995 

Nacionalidade * situação 

profissional 
Wilk´s Lambda 0,993 1,467 0,137 0,007 0,778 

 

Analisando os efeitos da nacionalidade sobre a percepção dos cuidados culturais, os 

resultados, insertos na tabela 58, evidenciam que a nacionalidade possui efeito sobre o 

atendimento personalizado, despersonalização na prestação dos cuidados, medo de 

morrer, apoio personalizado e sentimentos positivos após explicação sobre as 

potencialidades do uso de aparelhos e utensílios, com potências de teste respetivamente 

de 63,3%, 100,0%, 83,1% e 100,0% 

A situação profissional possui efeito significativo sobre a despersonalização na 

prestação dos cuidados, sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, 

significado do tempo durante o parto, medo de morrer, e perceção global de cuidados 

culturais com potências de teste a oscilarem entre 79,2% no significado do tempo durante 

o parto e os 99,8% nos sentimentos e sensações negativos por falta de explicação.  

Os resultados da interação entre as duas variáveis indicam que há significância 

estatística para a despersonalização da prestação de cuidados, medo de morrer, 

influências exteriores sobre o tempo durante o parto, e perceção global de cuidados 

culturais, sendo que a potência dos testes são respetivamente 58,3%, 85,5%, 63,7% e 

63,1%.  
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Tabela 58 - Efeitos da variável nacionalidade e situação profissional sobre a perceção de 
cuidados culturais   

Variáveis Nacionalidade Situação profissional Nacionalidade* situação 
profissional 

Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 

1-Atendimento personalizado  5,297 0,021 0,633 0,677 0,411 0,130 2,341 0,126 0,334 
2-Despersonalização na prestação dos 

cuidados  31,926 0,000 1,000 13,389 0,000 0,955 4,709 0,030 0,583 

3-Sentimentos e sensações negativos por 

falta de explicação  1,444 0,230 0,225 23,122 0,000 0,998 3,503 0,061 0,465 

4- Organização social 0,633 0,426 0,125 0,481 0,488 0,107 0,022 0,882 0,053 
5-Significado do tempo durante o parto 2,316 0,128 0,331 7,703 0,006 0,792 0,335 0,563 0,089 
6- Espaço 2,092 0,148 0,304 0,000 0,995 0,050 3,489 0,062 0,463 
7- Meio ambiente 2,109 0,147 0,306 1,366 0,243 0,215 0,192 0,661 0,072 
8-Sentimentos negativos causados pelo 

uso de aparelhos e utensílios  0,116 0,734 0,063 2,112 0,146 0,306 0,062 0,804 0,057 

9-Medo de morrer 8,525 0,004 0,831 11,664 0,001 0,927 9,127 0,003 0,855 
10-Apoio personalizado  306,076 0,000 1,000 0,268 0,605 0,081 0,024 0,876 0,053 
11- Importância do espaço na privacidade e 

na comunicação 1,111 0,292 0,184 0,043 0,835 0,055 1,713 0,191 0,258 

12- Sentimentos positivos após explicação 

sobre as potencialidades do uso de 

aparelhos e utensílios 
3,984 0,046 0,514 1,616 0,204 0,246 0,108 0,743 0,062 

13-Influências exteriores sobre o tempo 

durante parto 1,699 0,193 0,256 2,774 0,096 0,384 5,345 0,021 0,637 

Perceção global de cuidados culturais 0,995 0,319 0,169 13,505 0,000 0,957 5,267 0,022 0,631 
 

Completamos a análise fazendo referência à interação existente entre a situação 

profissional (empregada e desempregada) e perceção de cuidados culturais. O teste de 

UMW revela que as participantes empregadas apresentam ordenações médias 

superiores nos fatores despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos e 

sensações negativos por falta de explicação, significado do tempo durante o parto, medo 

de morrer, e na percepção global dos cuidados culturais, sendo as diferenças 

estatisticamente significativas, o que comprova a relação de dependência entre estas 

variáveis (cf. tabela 59) 
 

Tabela 59 - Teste de U Mann-Whitney entre situação profissional e perceção de cuidados 
culturais  

Situação profissional 
Perceção de cuidados culturais 

Empregada Desempregada 
UMW P 

Ordenação média Ordenação média 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados  1261,06 1092,53 557893,500 0,000 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta de 

explicação  1264,30 1086,21 552742,500 0,000 

5-Significado do tempo durante o parto 1231,60 1150,08 604796,500 0,006 
9-Medo de morrer 1249,77 1114,60 575880,000 0,000 
Perceção global de cuidados culturais 1253,30 1107,70 570255,500 0,000 

 

Relação entre religião e nacionalidade e perceção de cuidados culturais 
Para o estudo da relação entre a perceção dos cuidados culturais e religião 

procedeu-se à categorização desta variável, considerando-se, as que praticam a religião 

católica, as que não praticam a religião católica e as agnósticas. Uma vez mais a análise 

multivariada foi realizada com base no teste de Wilk`s Lambda (cf. tabela 60). 
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Observamos efeito significativo nas variáveis nacionalidade com valores de teste: 

(Wilk´s Lambda=0,970; f=6,629; p<0,001; n2p=0,030 e potencia=100,0%) e na religião 

com valores de teste de (Wilk´s Lambda=0,977; f=2,584; p<0,001; n2p=0,012 e 

potencia=999,9%). Em relação à interação nacionalidade e religião não se encontraram 

efeitos significativos (Wilk´s Lambda=0,988; f=1,348; p=0,128; n2p=0,006 e 

potencia=93,0%). 

 

Tabela 60 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, religião e sua interação  

Variáveis Tipo de teste Valor f p Eta parcial 
(n2p) 

Potencia teste 
(π) 

Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,970 6,629 <0,001 0,030 1,000 
Religião Wilk´s Lambda 0,977 2,584 <0,001 0,012 0,999 
Nacionalidade * religião Wilk´s Lambda 0,988 1,348 0,128 0,006 0,930 

 

Continuando com a observação das variáveis em análise, apura-se que a 

nacionalidade possui efeito significativo sobre as variáveis atendimento personalizado, 

despersonalização na prestação dos cuidados, significado do tempo durante o parto, 

apoio personalizado, importância do espaço na privacidade e na comunicação, com 

potências de teste de 77,0%, 95,6% 53,4% 100,0%, 60,7% e 76,5% respetivamente (cf. 

tabela 61). 

No referente à variável religião, o efeito significativo é observável em quase todas as 

variáveis da perceção dos cuidados culturais com exceção da organização social, 
significado do tempo durante o parto, e do meio ambiente. As potências de teste onde se 

verifica significância estatística oscilam entre o aceitável (59,4%) nos sentimentos e 

sensações negativos por falta de explicação e o muito bom (98,3% no atendimento 

personalizado. 

Na interação entre nacionalidade e religião, obtivemos significância estatística para 

as dimensões despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos positivos após 

explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios, e influências 

exteriores sobre o tempo durante o parto, podendo a potência de teste classificar-se de 

aceitável ao registarem-se valores de 64,7%, 69,6% e 69,2%, respetivamente. 
 

Tabela 61 - Efeitos da variável nacionalidade e religião sobre a perceção de cuidados 
culturais 

Variáveis Nacionalidade Religião Nacionalidade * religião 

Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 

1-Atendimento personalizado  7,289 0,007 0,770 9,720 0,001 0,983 0,170 0,844 0,076 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados  13,441 <0,001 0,956 3,268 0,038 0,623 3,445 0,032 0,647 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta de 

explicação  0,608 0,436 0,122 3,069 0,047 0,594 0,906 0,404 0,207 
4- Organização social 0,194 0,659 0,073 1,760 0,172 0,370 0,846 0,429 0,196 
5-Significado do tempo durante o parto 4,183 0,041 0,534 2,823 0,060 0,556 2,268 0,104 0,463 
6- Espaço 0,189 0,656 0,073 7,608 0,001 0,947 1,736 0,177 0,366 
7- Meio ambiente 1,869 0,172 0,277 1,492 0,225 0,320 0,343 0,710 0,105 
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(continuação 
Variáveis Nacionalidade Religião Nacionalidade * religião 

Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 

8-Sentimentos negativos causados pelo uso de 

aparelhos e utensílios  2,283 0,131 0,327 5,089 0,006 0,822 0,895 0,409 0,205 
9-Medo de morrer 2,265 0,132 0,325 3,683 0,025 0,679 1,748 0,174 0,368 
10-Apoio personalizado  196,837 <0,001 1,000 6,812 0,001 0,921 1,293 0,275 0,281 
11- Importância do espaço na privacidade e na 

comunicação 4,979 0,026 0,607 5,193 0,006 0,830 2,757 0,064 0,546 
12- Sentimentos positivos após explicação sobre as 

potencialidades do uso de aparelhos e utensílios 7,203 0,007 0,765 4,506 0,011 0,771 3,823 0,022 0,696 
13-Influências exteriores sobre o tempo durante 

parto 2,950 0,086 0,404 3,635 0,027 0,673 3,792 0,023 0,692 
Perceção global de cuidados culturais 0,026 0,873 0,053 7,777 <0,001 0,951 1,743 0,175 0,367 
 

A tabela 62 descreve os efeitos principais do fator religião em relação às variáveis 

onde se verificaram significâncias estatísticas. Pelos resultados insertos, apura-se que as 

que professam uma religião não católica apresentam índices mais elevados no 

atendimento personalizado, e apoio personalizado, enquanto as que professam a religião 

católica têm melhor perceção nas restantes dimensões. 

No que se refere à percentagem de variância explicada, ou seja, a influência da 

religião no compósito da perceção dos cuidados culturais, a maior variabilidade é 

encontrada no atendimento personalizado com 79,0% e a menor nos sentimentos e 

sensações negativas por falta de explicação com apenas 25,0%.  
 

Tabela 62 - Análise de variância entre a perceção de cuidados culturais e a religião   
Variáveis Católica (1) Não católica (2) Agnóstica (3) Post hoc 

% VE 
Perceção de cuidados culturais Média Dp Média Dp Média Dp 1vs2 1vs3 2vs3 

1-Atendimento personalizado  1237,88 672,83 1262,42 695,83 1085,59 697,70 -- <0,001 0,001 0,79 

2-Despersonalização na prestação dos 

cuidados  
1256,79 642,45 1118,49 704,01 1113,79 609,25 0,002 <0,001 -- 0,26 

3-Sentimentos e sensações negativos 

por falta de explicação  
1245,56 680,27 1123,74 715,75 1139,89 705,63 0,013 0,005 -- 0,25 

6- Espaço 1244,66 650,16 1230,79 684,39 1085,04 686,31 -- <0,001 0,005 0,62 

8-Sentimentos negativos causados pelo 

uso de aparelhos e utensílios  
1232,68 685,15 1133,81 695,89 1167,68 676,54 -- -- -- 0,42 

9-Medo de morrer 1242,76 573,35 1003,80 648,21 1157,77 615,28 <0,001 0,009 -- 0,30 

10-Apoio personalizado  1177,50 671,49 1528,54 693,05 1098,83 690,29 <0,001 0,033 <0,001 0,49 

11- Importância do espaço na 

privacidade e na comunicação 
1230,15 665,35 1206,60 667,86 1135,29 665,62 -- 0,010 -- 0,42 

12- Sentimentos positivos após 

explicação sobre as potencialidades do 

uso de aparelhos e utensílios 

1219,89 681,25 1223,04 702,09 1152,92 669,66 -- -- -- 0,37 

13-Influências exteriores sobre o tempo 

durante parto 
1221,03 671,09 1196,29 674,79 1164,27 666,99 -- -- -- 0,30 

Perceção global de cuidados culturais 1259,07 678,20 1153,58 723,81 1089,19 706,83 0,037 <0,001 -- 0,63 

 

Relação entre local de residência e nacionalidade e perceção de cuidados culturais 

Fazendo referência aos testes multivariados, apresentados na tabela 63, a escolha 

recaiu no teste de Wilk`s Lambda para todas as variáveis em estudo por ser o que 

apresenta maior valor. A nacionalidade teve efeito significativo para um erro tipo 1 a 5% 

sobre as variáveis endógenas (Wilk´s Lambda=0,978; f=4,977; p<0,001; n2p=0,022 e 
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potência=100,0%), mas em relação às restantes variáveis não obtivemos significâncias 

obtendo-se para o local de residência um Wilk´s Lambda=0,993; f=1,505; p=0,123; 

n2p=0,007 e potencia=79,1%; e para a interação nacionalidade e local de residência um 

Wilk´s Lambda=0,997; f=0,549; p=0,870; n2p=0,003 e potencia=31,0% que pode 

considerar-se fraca.  
 

Tabela 63 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, local de residência e sua interação   

Variáveis Tipo de teste  Valor f p Eta parcial 
(n2p) 

Potencia teste 
(π) 

Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,978 4,977 <0,001 0,022 1,000 
Local de residência Wilk´s Lambda 0,993 1,505 0,123 0,007 0,791 
Nacionalidade * local de residência Wilk´s Lambda 0,997 0,549 0,870 0,003 0,310 

 

Prosseguindo com a análise de variância, os resultados mostram que a nacionalidade 

só possui efeito significativo sobre as variáveis relacionadas com a percepção dos 

cuidados culturais na despersonalização na prestação dos cuidados (p<0,001; potencia = 

99,7%), do medo de morrer (p= 0,001; potencia = 91,2%) e apoio personalizado 

(p<0,001; potencia= 100,0%).  

Com a variável local de residência só encontrámos efeitos significativos para a 

totalidade da amostra no atendimento personalizado (p=0,038; potencia = 54,6%), sendo 

que os residentes em meio rural apresentam um índice mais elevado (OM = 1279,40) que 

as residentes em meio urbano (OM= 1189,73) com diferenças estatisticamente 

significativas (p= 0,019) e um coeficiente de correlação bisserial de Glass que nos indica 

uma associação fraca entre as variáveis de 7,46%.  

Quanto à interação entre nacionalidade e local de residência não são encontradas 

significâncias estatísticas e as potencias dos testes são baixas (cf. tabela 64). 

Tabela 64- Efeitos da variável nacionalidade e local de residência sobre a perceção de 
cuidados culturais 

Variáveis Nacionalidade Local de residência Nacionalidade * local residência 
Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 

1-Atendimento personalizado  1,808 0,179 0,269 4,312 0,038 0,546 0,397 0,529 0,096 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados  21,786 0,000 0,997 0,612 0,434 0,122 0,006 0,940 0,051 
3-Sentimentos sensações negativos por falta  

explicação  3,586 0,058 0,473 2,624 0,105 0,367 0,029 0,864 0,053 

4- Organização social 0,842 0,359 0,151 0,589 0,443 0,120 3,174 0,075 0,429 
5-Significado do tempo durante o parto 0,228 0,633 0,076 0,004 0,950 0,050 0,001 0,974 0,050 
6- Espaço 1,629 0,202 0,248 0,558 0,455 0,116 0,005 0,946 0,051 
7- Meio ambiente 0,275 0,600 0,082 0,033 0,856 0,054 1,091 0,296 0,181 
8-Sentimentos negativos causados uso aparelhos e 

utensílios  0,005 0,943 0,051 0,249 0,618 0,079 0,009 0,925 0,051 

9-Medo de morrer 10,988 0,001 0,912 0,433 0,511 0,101 0,122 0,727 0,064 
10-Apoio personalizado  139,509 0,000 1,000 3,628 0,057 0,478 0,350 0,554 0,091 
11- Importância do espaço na privacidade e na 

comunicação 1,431 0,232 0,223 2,928 0,087 0,402 0,534 0,465 0,113 

12- Sentimentos positivos após explicação sobre as 

potencialidades do uso de aparelhos e utensílios 1,266 0,261 0,203 0,152 0,696 0,068 0,006 0,939 0,051 

13-Influências exteriores sobre o tempo durante parto 0,553 0,457 0,115 2,820 0,093 0,389 0,263 0,608 0,081 
Perceção global de cuidados culturais 1,115 0,291 0,184 0,566 0,452 0,117 0,544 0,461 0,114 
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5.3.3 - Relação entre variáveis contextuais à gravidez e perceção dos cuidados 
culturais 

As variáveis contextuais à gravidez relacionadas com a perceção dos cuidados 

culturais, em função da nacionalidade foram: o planeamento da gravidez, a qualidade da 

informação, e a presença do enfermeiro nas consultas. 

 
Relação entre planeamento da gravidez e nacionalidade e perceção de cuidados 

culturais 
No estudo da relação entre perceção dos cuidados culturais, planeamento da 

gravidez e nacionalidade, optamos pelo teste de Wilk´s Lambda, por ser também o que 

apresenta maior potência de teste. A nacionalidade e planeamento da gravidez 

apresentam diferenças estatísticas sobre as variáveis endógenas, enquanto a interação 

entre as duas variáveis não revela significância, conforme se pode verificar na tabela 65. 

Os valores do teste são para a nacionalidade (Wilk´s Lambda=0,963; f=8,222; p<0,001; 

n2p=0,037 e potencia=100,0%), para o planeamento da gravidez (Wilk´s Lambda=0,988; 

f=2,696; p=0,002; n2p=0,012 e potência=97,8%) e para a interação nacionalidade vs 

planeamento de gravidez (Wilk´s Lambda=0,994; f=1,336; p=0,198; n2p=0,006 e 

potência=72,8%). 

 

Tabela 65 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, planeamento da gravidez e sua interação 

Variáveis Tipo de teste Valor f p 
Eta parcial 

(n2p) 

Potencia 

teste (π) 

Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,963 8,222 <0,001 0,037 1,000 
Planeamento da gravidez Wilk´s Lambda 0,988 2,696 0,002 0,012 0,978 
Nacionalidade * planeamento da gravidez Wilk´s Lambda 0,994 1,336 0,198 0,006 0,728 

 

Fomos também analisar as variáveis mencionadas anteriormente com as dimensões 

da perceção dos cuidados culturais. Os resultados evidenciam que a nacionalidade não 

possui efeito sobre a organização social, significado do tempo durante o parto, 

sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios, importância do 

espaço na privacidade e na comunicação sentimentos positivos após explicação sobre as 

potencialidades do uso de aparelhos e utensílios e influências exteriores sobre o tempo 

durante parto. a potência do teste para as variáveis com efeito significativo oscila entre o 

fraco (52,8%) no ambiente e os 100,0% na despersonalização na prestação dos cuidados 

e apoio personalizado.  

No que concerne à variável planeamento da gravidez, pela análise das 

probabilidades verifica-se que possui um efeito significativo sobre as dimensões da 

perceção dos cuidados culturais, com exceção da organização social, significado do 
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tempo durante o parto, e importância do espaço na privacidade e na comunicação. a 

potência dos testes é considerada de aceitável nos sentimentos positivos após 

explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios (52,0% a muito boa 

nos restantes casos (cf. tabela 66). 

Na interação entre variáveis, obtivemos efeito significativo, somente para, o 

atendimento personalizado (p= 0,008; potência 75,7%) a organização social (p= 0,031; 

potência = 58,0%) o espaço (p= 0,044; potência = 52,1%) e o meio ambiente (p= 0,036; 

potência = 55,4%). 

 

Tabela 66 - Efeitos da variável nacionalidade e planeamento da gravidez sobre a 
perceção de cuidados culturais 

Variáveis Nacionalidade Planeamento da gravidez 
Nacionalidade* planeamento da 

gravidez 

Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 

1-Atendimento personalizado  8,545 0,003 0,832 18,211 0,000 0,989 7,056 0,008 0,757 
2-Despersonalização na prestação dos 
cuidados  42,927 0,000 1,000 15,155 0,000 0,973 0,000 0,988 0,050 
3-Sentimentos e sensações negativos por 
falta de explicação  4,870 0,027 0,597 10,335 0,001 0,895 0,346 0,556 0,090 
4- Organização social 1,153 0,283 0,189 0,105 0,746 0,062 4,682 0,031 0,580 
5-Significado do tempo durante o parto 1,218 0,270 0,197 2,614 0,106 0,366 0,322 0,570 0,088 
6- Espaço 4,211 0,040 0,536 5,489 0,019 0,649 4,055 0,044 0,521 
7- Meio ambiente 4,125 0,042 0,528 5,222 0,022 0,627 4,400 0,036 0,554 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso 
de aparelhos e utensílios  0,001 0,972 0,050 8,767 0,003 0,841 2,769 0,096 0,384 

9-Medo de morrer 16,987 0,000 0,985 9,259 0,002 0,860 0,102 0,749 0,062 
10-Apoio personalizado  324,525 0,000 1,000 6,308 0,012 0,709 1,292 0,256 0,206 
11- Importância do espaço na privacidade e 
na comunicação 0,492 0,483 0,108 0,036 0,850 0,054 0,112 0,738 0,063 
12- Sentimentos positivos após explicação 
sobre as potencialidades do uso de aparelhos 
e utensílios 

3,216 0,073 0,434 4,045 0,044 0,520 1,507 0,220 0,233 

13-Influências exteriores sobre o tempo 
durante parto 0,398 0,528 0,097 11,348 0,001 0,920 0,902 0,342 0,158 
Perceção global de cuidados culturais 4,683 0,031 0,581 21,504 0,000 0,996 2,699 0,101 0,376 

 

Relativamente à relação existente entre o planeamento da gravidez (planeada e não 

planeada) e perceção de cuidados culturais verificámos que as participantes que 

planearam a gravidez apresentaram ordenações médias inferiores no fator apoio 

personalizado, e ordenações médias superiores nas dimensões, atendimento 

personalizado; despersonalização na prestação dos cuidados; sentimentos e sensações 

negativos por falta de explicação; espaço, meio ambiente, sentimentos negativos 

causados pelo uso de aparelhos e utensílios; medo de morrer, influências exteriores 

sobre o tempo durante parto e perceção global dos cuidados culturais. O mesmo teste 

indica ainda que as diferenças são significativas nos fatores atendimento personalizado; 

despersonalização na prestação dos cuidados; sentimentos e sensações negativos por 

falta de explicação; espaço; meio ambiente; sentimentos negativos causados pelo uso de 

aparelhos e utensílios; medo de morrer; sentimentos positivos após explicação sobre as 

potencialidades do uso de aparelhos e utensílios, influências exteriores sobre o tempo 

durante parto, e totalidade dos cuidados culturais (cf. tabela 67), o que comprova a 

relação de dependência entre estas variáveis e o planeamento da gravidez. 
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Tabela 67 - Teste de U Mann-Whitney entre planeamento da gravidez e perceção de 
cuidados culturais  

Planeamento da gravidez 
Perceção de cuidados culturais 

Não planeada Planeada 
UMW P 

Ordenação média Ordenação média 
1-Atendimento personalizado  1128,83 1245,18 598389,000 0,000 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados  1112,15 1254,32 584176,500 0,000 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação  1129,11 1245,03 598624,000 0,000 
6- Espaço 1166,13 1224,75 630161,500 0,039 
7- Meio ambiente 1166,52 1224,54 630495,500 0,049 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios 1155,81 1230,40 621374,500 0,011 
9-Medo de morrer 1143,48 1237,16 610870,000 0,000 
10-Apoio personalizado 1209,79 1200,83 657500,500 0,761 
12- Sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades 

do uso de aparelhos e utensílios 1176,98 1218,81 639408,000 0,150 

13-Influências exteriores sobre o tempo durante parto 1145,95 1235,80 612974,500 0,002 
Perceção global de cuidados culturais 1115,47 1252,51 587002,500 0,000 

 

Relação entre qualidade de informação e nacionalidade e percepção de cuidados 
culturais 

 

Optou-se pela escolha do teste de Wilk´s Lambda por ser o que apresentava maior 

valor no estudo da qualidade de informação, nacionalidade e perceção dos cuidados 

culturais. As diferenças encontradas para as variáveis em estudo são estatisticamente 

significativas e a potência do teste é de 100,0% para a nacionalidade e qualidade de 

informação e de 99,8% para a interação da qualidade de informação e nacionalidade, (cf. 

tabela 68). 
 

Tabela 68 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, qualidade da informação e sua interação 

Variáveis Tipo de teste  Valor f p Eta parcial 
(n2p) 

Potencia 
teste (π) 

Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,957 9,617 <0,001 0,043 1,000 

Qualidade da informação Wilk´s Lambda 0,918 9,391 <0,001 0,042 1,000 

Nacionalidades * qualidade da informação Wilk´s Lambda 0,979 2,334 <0,001 0,011 0,998 

 

Analisando os efeitos da nacionalidade sobre a qualidade de informação, os valores 

de p revelam significância estatística no que concerne ao atendimento personalizado, 

despersonalização na prestação de cuidados, sentimentos e sensações negativos por 

falta de explicação, apoio personalizado e sentimentos positivos após explicação sobre 

as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios com potências de teste situados 

entre 55,6% no atendimento personalizado e 100,0% na despersonalização na prestação 

de cuidados.  

Por sua vez, na qualidade de informação que foi classificada em três grupos, boa, 

razoável e má, foram encontrados efeitos significativos em todas as dimensões da 

perceção dos cuidados culturais, com exceção da significância do tempo de trabalho de 
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parto (p= 0,341). A potência do teste pode classificar-se de muito boa, oscilando entre os 

99,3% e os 100,0%.   

Na interação entre as variáveis, nacionalidade e qualidade do total da informação, 

obtivemos um efeito significativo nas dimensões atendimento personalizado, 

despersonalização na prestação dos cuidados, espaço, medo de morrer, apoio 

personalizado, importância do espaço na privacidade e na comunicação, sentimentos 

positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios, e 

perceção global de cuidados culturais, sendo que a potência do teste para um erro tipo 1 

a 5% se situa para estas variáveis entre o aceitável (61,7%) no apoio personalizado e 

muito bom (97,7%) no espaço. (cf. tabela 69). 

 

Tabela 69 - Efeitos da variável nacionalidade e qualidade do total da informação sobre a 
perceção de cuidados culturais 

Variáveis Nacionalidade Qualidade do total da 

informação 

Nacionalidade *Qualidade do 

total da informação 

Perceção de cuidados culturais f p (π) F p (π) F p (π) 

1-Atendimento personalizado  4,413 0,036 0,556 46,434 0,000 1,000 8,629 0,000 0,969 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados  42,783 0,000 1,000 38,736 0,000 1,000 6,960 0,001 0,926 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta 
de explicação  

5,743 0,017 0,668 13,047 0,000 0,997 0,366 0,693 0,109 

4- Organização social 0,170 0,680 0,070 11,429 0,000 0,993 1,069 0,344 0,238 
5-Significado do tempo durante o parto 0,370 0,543 0,093 1,077 0,341 0,240 0,069 0,934 0,060 
6- Espaço 1,004 0,316 0,170 62,438 0,000 1,000 9,198 0,000 0,977 
7- Meio ambiente 1,942 0,164 0,286 11,401 0,000 0,993 2,759 0,064 0,546 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso de 
aparelhos e utensílios  

0,203 0,653 0,074 16,879 0,000 1,000 2,107 0,122 0,434 

9-Medo de morrer 16,706 0,000 0,983 35,906 0,000 1,000 5,352 0,005 0,842 
10-Apoio personalizado  344,804 0,000 1,000 21,307 0,000 1,000 3,225 0,040 0,617 
11- Importância do espaço na privacidade e na 
comunicação 

1,675 0,196 0,253 17,084 0,000 1,000 4,296 0,014 0,750 

12- Sentimentos positivos após explicação sobre 
as potencialidades do uso de aparelhos e 
utensílios 

5,583 0,018 0,656 20,165 0,000 1,000 4,834 0,008 0,801 

13-Influências exteriores sobre o tempo durante 
parto 

0,831 0,362 0,149 12,814 0,000 0,997 1,788 0,167 0,376 

Perceção global de cuidados culturais 2,685 0,101 0,374 55,943 0,000 1,000 6,203 0,002 0,893 

 

Efetuados os testes post hoc, no intuito de localizarmos as diferenças entre a 

qualidade de informação e a perceção dos cuidados culturais, infere-se pelos resultados, 

insertos na tabela 70, que, em todas as dimensões, os índices são mais elevados nas 

participantes que classificaram a informação como boa, à exceção da dimensão apoio 

personalizado. Com os testes post hoc as diferenças são encontradas em todos os 

grupos, exceto nas dimensões sentimentos e sensações negativos por falta de 

explicação, organização social, meio ambiente, e importância do espaço na privacidade e 

na comunicação, cujas diferenças se observam entre o grupo boa e razoável e boa e má, 

e o medo de morrer, apoio personalizado, e influências exteriores sobre o tempo durante 

o parto em que as diferenças são encontradas entre o boa e o razoável e o razoável e 

má. 
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Tabela 70 – Médias, desvios padrão e teste Post Hoc de Tukey entre a perceção de 
cuidados culturais e a qualidade do total da informação 
 

Qualidade do total da informação Boa (1) Razoável (2) Má (3) Post hoc 
% VE 

Perceção de cuidados culturais Média Dp Média Dp Média Dp 1vs2 1vs3 2vs3 

1-Atendimento personalizado  1358,88 650,57 1061,71 688,16 1196,63 679,57 <0,001 <0,001 <0,001 3,76 

2-Despersonalização na prestação dos cuidados  1348,83 629,13 1076,39 682,37 1190,17 655,12 <0,001 <0,001 0,002 3,10 

3-Sentimentos e sensações negativos por falta de 
explicação  

1303,98 706,44 1114,46 647,51 1195,29 712,94 <0,001 0,004 -- 1,08 

4- Organização social 1286,75 724,16 1177,25 625,59 1129,96 710,28 0,004 <0,001 -- 0,95 

6- Espaço 1381,76 626,43 1043,99 664,81 1181,12 659,13 <0,001 <0,001 <0,001 1,03 

7- Meio ambiente 1285,21 684,74 1142,97 675,90 1181,29 703,80 <0,001 0,007 -- 1,38 

8-Sentimentos negativos causados pelo uso de 
aparelhos e utensílios  

1299,01 689,34 1106,97 670,10 1203,20 682,14 <0,001 0,013 0,016 2,18 

9-Medo de morrer 1303,55 550,65 1074,33 621,00 1242,18 584,62 <0,001 -- <0,001 2,10 

10-Apoio personalizado  1247,28 694,11 1093,14 669,48 1257,92 695,00 <0,001 -- <0,001 1,55 

11- Importância do espaço na privacidade e na 
comunicação 

1288,53 694,08 1123,62 630,88 1192,06 659,27 <0,001 0,010 -- 1,42 

12- Sentimentos positivos após explicação sobre as 
potencialidades do uso de aparelhos e utensílios 

1292,10 700,79 1108,16 658,55 1208,82 673,41 <0,001 0,036 0,010 1,67 

13-Influências exteriores sobre o tempo durante parto 1281,70 686,16 1124,84 656,31 1208,60 663,23 <0,001 -- 0,039 1,07 

Perceção global de cuidados culturais 1381,31 672,97 1039,36 683,24 1187,92 678,89 <0,001 <0,001 <0,001 4,50 

 

Relação entre presença do enfermeiro nas consultas de vigilância de gravidez e 
nacionalidade e percepção de cuidados culturais 

Iniciamos a análise multivariada com a escolha do teste que maior valor absoluto 

possuía, recaindo uma vez mais a sua escolha no teste de Wilk`s Lambda. Os resultados 

evidenciam significâncias estatísticas em relação à nacionalidade (Wilk´s Lambda=0,78; 

f=4,716; p<0,001; e potência=100,0%) e à presença do enfermeiro (Wilk´s 

Lambda=0,989; f=2,371; p=0,007; potencia=96,7%). Para a interação presença do 

enfermeiro vs nacionalidade o valor de f do teste de Wilk´s Lambda não mostra 

significância estatística, (cf. tabela 71).  

 

Tabela 71 – Teste de Manova entre perceção dos cuidados culturais em função da 
nacionalidade e presença de enfermeiro durante as consultas de vigilância de gravidez e 
sua interação 

Variáveis Tipo de teste Valor f p 
Eta parcial 

(n2p) 
Potencia teste 

(π) 

Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,978 4,716 <0,001 0,022 1,000 

Presença de enfermeiro Wilk´s Lambda 0,989 2,371 0,007 0,011 0,957 

Nacionalidade * presença de enfermeiro Wilk´s Lambda 0,995 1,079 0,375 0,005 0,611 

 

Em relação aos efeitos da variável nacionalidade e presença do enfermeiro na 

consulta sobre as variáveis endógenas, os resultados apontam que a nacionalidade 

possui efeito significativo para a despersonalização na prestação dos cuidados (p 

<0,001), medo de morrer (p= 0,049) e apoio personalizado (p <0,001) com potências de 

teste respetivamente de 97,8%, 50,3% e 100,0% para um erro tipo 1 a 5% (cf. tabela 72). 

A variável presença do enfermeiro influencia significativamente a perceção dos 

cuidados culturais no que respeita à despersonalização na prestação dos cuidados 

(p=0,002), sentimentos e sensações negativos por falta de explicação (p=0,004), medo 

de morrer (p= 0,014) e valor global da perceção de cuidados culturais (p= 0,037) com 
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potências de teste entre o aceitável (68,9%) no medo de morrer e o bom (88,6%) na 

despersonalização na prestação dos cuidados. 

Na interação entre as variáveis nacionalidade e presença do enfermeiro na consulta, 

não obtivemos efeito significativo para as diferentes dimensões e as potências do teste 

são baixas. 

 

Tabela 72 - Efeitos da variável nacionalidade e presença de enfermeiro na consulta sobre 
a perceção de cuidados culturais 

Variáveis Nacionalidade Presença de enfermeiro Nacionalidade* presença de 
enfermeiro 

Perceção de cuidados culturais f P (π) f p (π) f p (π) 

1-Atendimento personalizado  1,433 0,231 0,223 0,071 0,789 0,058 0,870 0,351 0,154 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados  15,868 0,000 0,978 10,030 0,002 0,886 0,130 0,718 0,065 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta 

de explicação  3,321 0,069 0,445 8,288 0,004 0,821 0,555 0,456 0,116 

4- Organização social 0,304 0,582 0,085 2,938 0,087 0,403 0,176 0,675 0,070 
5-Significado do tempo durante o parto 0,784 0,376 0,143 1,785 0,182 0,267 0,176 0,675 0,070 
6- Espaço 0,801 0,371 0,146 0,044 0,834 0,055 0,130 0,718 0,065 
7- Meio ambiente 0,029 0,864 0,053 1,165 0,280 0,190 3,469 0,063 0,461 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso de 

aparelhos e utensílios  0,210 0,647 0,074 0,294 0,588 0,084 0,261 0,610 0,080 

9-Medo de morrer 3,873 0,049 0,503 6,022 0,014 0,689 1,050 0,306 0,176 
10-Apoio personalizado  158,176 0,000 1,000 1,047 0,306 0,176 0,739 0,390 0,138 
11- Importância do espaço na privacidade e na 

comunicação 1,090 0,297 0,181 0,256 0,613 0,080 0,311 0,577 0,086 

12- Sentimentos positivos após explicação sobre 

as potencialidades do uso de aparelhos e 

utensílios 
0,028 0,867 0,053 3,068 0,080 0,417 1,939 0,164 0,285 

13-Influências exteriores sobre o tempo durante 

parto 0,028 0,868 0,053 0,696 0,404 0,133 0,376 0,540 0,094 

Perceção global de cuidados culturais 0,387 0,534 0,095 4,369 0,037 0,552 0,860 0,354 0,153 

 

Terminamos a análise destas variáveis efetuando o teste de UMW no intuito de 

determinar em qual dos grupos se acentuam mais as diferenças. Verificámos que as 

participantes que não tiveram a presença de enfermeiro na consulta apresentam 

ordenações médias superiores nas quatro dimensões, despersonalização na prestação 

dos cuidados, sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, medo de 

morrer e perceção de cuidados culturais, com significância estatística o que o que explica 

a dependência destas variáveis (cf. tabela 73). 

 

Tabela 73 - Teste de U Mann-Whitney entre presença de enfermeiro na consulta de 
vigilância de gravidez e perceção de cuidados culturais  

Presença de enfermeiro durante as consultas de vigilância de 
gravidez 

 

Não tiveram 
enfermeiro 

Tiveram enfermeiro 

UMW P 

Perceção de cuidados culturais Ordenação média Ordenação média 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados 1312,90 1149,64 428481,500 0,000 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação  1312,69 1149,71 428596,500 0,000 
9-Medo de morrer 1256,97 1166,24 458849,000 0,002 
Perceção global de cuidados culturais 1247,99 1168,90 463728,000 0,018 
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5.3.4 - Relação entre variáveis obstétricas e perceção dos cuidados culturais 

As variáveis obstétricas relacionadas com a perceção dos cuidados culturais, em função 

da nacionalidade foram: a idade gestacional, o número de gestações, e o número de 

filhos. 

Relação entre perceção de cuidados culturais, idade gestacional e nacionalidade 
A Manova realizada entre “nacionalidade”, “idade gestacional” e respetiva interação 

revelou que o teste Wilk´s Lambda, era o que apresentava maior valor. Apenas a 

nacionalidade se apresenta com efeito significativo, com valores de: (Wilk´s 

Lambda=0,985; f=3,167; p<0,001; n2p=0,015 e potencia=99,3%). Para a idade 

gestacional os valores foram de: (Wilk´s Lambda=0,992; f=1,705; p=0,066; n2p=0,008 e 

potencia=84,9%) e para a interação nacionalidade e idade gestacional de: (Wilk´s 

Lambda=0,998; f=0,376; p=0,966; n2p=0,002 e potencia=21,2%), como se pode verificar 

na tabela 74. 

 

Tabela 74 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, idade gestacional e sua interação 

Variáveis Tipo de teste Valor f p Eta parcial 
(n2p) 

Potencia 
teste (π) 

Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,985 3,167 <0,001 0,015 0,993 
Idade gestacional  Wilk´s Lambda 0,992 1,705 0,066 0,008 0,849 
Nacionalidade vs idade gestacional Wilk´s Lambda 0,998 0,376 0,966 0,002 0,212 

 

Quanto aos efeitos da nacionalidade sobre a perceção dos cuidados culturais 

apurámos a existência de relação significativa com as dimensões despersonalização na 

prestação dos cuidados, medo de morrer, apoio personalizado e sentimentos positivos 

após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios com potências 

de teste a oscilarem entre 53,3% no medo de morrer e os 100,0% no apoio personalizado 

(cf. tabela 75). 

Em relação à idade gestacional, esta apresenta um efeito significativo sobre a 

dimensão sentimentos e sensações negativos por falta de explicação (p=0,020) e 

potência de teste aceitável (potência = 64,4%). O teste de UMW revela que as mulheres 

com idade gestacional superior ou igual a 37 semanas apresentam ordenações médias 

mais elevadas (OM= 1137,88) que as de idade gestacional inferior a 37 semanas (OM= 

1004,15) com significância estatística (UMW = 160326,000; p= 0,009)  

Na interação entre nacionalidade e idade gestacional não se obteve efeito 

significativo para as diferentes dimensões e as potências dos testes são baixas, com 

valores compreendidos entre 5,0% no apoio personalizado e valor global da perceção de 

cuidados culturais e os 23,1% nos sentimentos positivos após explicação sobre as 

potencialidades do uso de aparelhos e utensílios. 
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Tabela 75 - Efeitos da variável nacionalidade e a idade gestacional sobre a perceção de 
cuidados culturais  

Idade gestacional Nacionalidade Idade gestacional  Nacionalidade * idade 
gestacional  

Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 

1-Atendimento personalizado  1,938 0,164 0,285 0,098 0,754 0,061 0,215 0,643 0,075 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados  12,949 0,000 0,949 0,110 0,740 0,063 0,014 0,907 0,052 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta 

de explicação  1,993 0,158 0,292 5,424 0,020 0,644 0,026 0,873 0,053 

4- Organização social 0,509 0,476 0,110 0,588 0,443 0,120 0,193 0,661 0,072 
5-Significado do tempo durante o parto 0,170 0,680 0,070 0,685 0,408 0,131 0,045 0,832 0,055 
6- Espaço 0,091 0,763 0,060 0,820 0,365 0,148 0,161 0,688 0,069 
7- Meio ambiente 0,364 0,547 0,093 1,556 0,212 0,239 0,014 0,905 0,052 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso de 

aparelhos e utensílios  1,343 0,247 0,212 2,997 0,084 0,409 1,144 0,285 0,188 

9-Medo de morrer 4,175 0,041 0,533 1,401 0,237 0,219 0,000 0,993 0,050 
10-Apoio personalizado  78,892 0,000 1,000 0,703 0,402 0,134 0,319 0,573 0,087 
11- Importância do espaço na privacidade e na 

comunicação 0,213 0,645 0,075 1,337 0,248 0,212 0,024 0,878 0,053 

12- Sentimentos positivos após explicação sobre 

as potencialidades do uso de aparelhos e 

utensílios 
5,470 0,019 0,647 0,009 0,925 0,051 1,491 0,222 0,231 

13-Influências exteriores sobre o tempo durante 

parto 0,386 0,534 0,095 0,083 0,774 0,060 0,121 0,728 0,064 

Perceção global de cuidados culturais 0,921 0,337 0,160 1,185 0,276 0,193 0,003 0,955 0,050 

 

 

Relação entre número de gestações e nacionalidade e percepção de cuidados 
culturais 

A significância dos fatores nacionalidade e número de gestações, sobre a perceção 

dos cuidados culturais, também foi avaliada através do teste de Wilk´s Lambda por ser o 

teste com maior valor. As potências obtidas com este teste para um erro tipo 1 a 5% 

podem ser consideradas de muito boas, com valores a oscilar entre 92,2 na interação 

nacionalidade número de gestações e 100,0% na nacionalidade, sendo que as diferenças 

são significativas para a nacionalidade (Wilks`s Lambda=0,953; f=10,505; p<0,001) e 

número de gestações (Wilks`s Lambda=0,978; f=2,357; p<0,001), como valores 

apresentados na tabela 76. 

 

Tabela 76 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, número de gestações e sua interação 

Variáveis Tipo de teste  Valor f p Eta parcial 
(n2p) 

Potencia 
teste (π) 

Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,953 10,505 <0,001 0,047 1,000 
Número de gestações Wilk´s Lambda 0,978 2,357 <0,001 0,011 0,999 
Nacionalidade * número de 
gestações 

Wilk´s Lambda 0,988 1,313 0,149 0,006 0,922 

 

Com a realização das análises de variância, para a nacionalidade, observou-se que 

as dimensões atendimento personalizado, despersonalização na prestação dos cuidados, 

sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, meio ambiente, medo de 

morrer, apoio personalizado e perceção de cuidados culturais apresentavam diferenças 
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estatísticas significativas com potências de teste situados entre os 50,7% no meio 

ambiente, o que pode considerar-se de aceitável, e muito bom (100,0%), na 

despersonalização na prestação dos cuidados, e no apoio personalizado.  

Relativamente ao número de gestações, pela análise das probabilidades verifica-se 

que esta possui um efeito significativo nas dimensões sentimentos e sensações 

negativos por falta de explicação (p=0,003), significado do tempo durante o parto (p= 

0,001), sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílio (p=0,014), 

sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e 

utensílios (p= 0,017) e perceção de cuidados culturais (p= 0,017) os valores da potência 

de teste oscilam entre o aceitável 68,2% no valor global da perceção dos cuidados 

culturais, e o muito bom,  94,7%, nas restantes variáveis onde se encontrou significância 

estatística (cf. tabela 77). 

No que diz respeito à interação das duas variáveis, (nacionalidade vs número de 

gestações), foram registadas diferenças estatísticas nas dimensões, sentimentos e 

sensações negativos por falta de explicação (p=0,015; π= 73,8%), sentimentos positivos 

após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios (p=0,045; π= 

60,0%), influências exteriores sobre o tempo durante parto (p=0,018; π= 71,9%) e 

perceção global de cuidadas culturais (p=0,016; π= 73,1%). 
 

Tabela 77 - Efeitos da variável nacionalidade e número de gravidezes sobre a perceção 
de cuidados culturais 

Variáveis Nacionalidade Número de gestações Nacionalidade * número de 
gestações 

Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 

1-Atendimento personalizado  8,754 0,003 0,841 1,437 0,238 0,309 1,107 0,331 0,246 
2-Despersonalização na prestação dos 

cuidados  50,547 0,000 1,000 0,387 0,679 0,113 1,584 0,205 0,337 

3-Sentimentos e sensações negativos por 

falta de explicação  11,189 0,001 0,917 5,954 0,003 0,880 4,189 0,015 0,738 

4- Organização social 0,797 0,372 0,145 2,632 0,072 0,525 0,237 0,789 0,087 
5-Significado do tempo durante o parto 0,016 0,899 0,052 7,609 0,001 0,947 1,756 0,173 0,370 
6- Espaço 3,552 0,060 0,470 1,524 0,218 0,326 0,432 0,649 0,121 
7- Meio ambiente 3,916 0,048 0,507 0,778 0,460 0,183 1,768 0,171 0,372 
8-Sentimentos negativos causados pelo 

uso de aparelhos e utensílios  0,285 0,594 0,083 4,247 0,014 0,744 1,731 0,177 0,365 

9-Medo de morrer 17,872 0,000 0,988 0,334 0,716 0,104 1,820 0,162 0,382 
10-Apoio personalizado  325,017 0,000 1,000 2,355 0,095 0,478 1,219 0,296 0,267 
11- Importância do espaço na privacidade e 

na comunicação 1,016 0,314 0,172 0,265 0,767 0,092 0,129 0,879 0,070 

12- Sentimentos positivos após explicação 

sobre as potencialidades do uso de 

aparelhos e utensílios 
3,792 0,052 0,495 4,092 0,017 0,727 3,111 0,045 0,600 

13-Influências exteriores sobre o tempo 

durante parto 0,740 0,390 0,138 0,037 0,964 0,056 4,020 0,018 0,719 

Perceção global de cuidados culturais 7,200 0,007 0,765 3,706 0,025 0,682 4,126 0,016 0,731 

 

A tabela 78 apresenta os resultados relativos aos testes post-hoc realizados entre as 

dimensões da perceção dos cuidados culturais em que se verificou significância 
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estatística e o número de gestações. Pelos índices médios, as mulheres com uma 

gravidez, são no cômputo geral as que têm menor perceção dos cuidados culturais. As 

mulheres com duas gravidezes apresentam índices mais elevados em relação ao 

significado do tempo durante o parto, sentimentos negativos causados pelo uso de 

aparelhos e utensílios, enquanto as mulheres com três ou mais gravidezes pontuam mais 

nos sentimentos e sensações negativas por falta de explicação, sentimentos positivos 

após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios e perceção 

global dos cuidados culturais. Os testes post hoc indicam que as diferenças para todas as 

variáveis se observam entre as mulheres com uma gravidez e duas gravidezes.  

 

Tabela 78 – Médias, desvios padrão e teste Post Hoc de Tukey entre a perceção de 
cuidados culturais e a número de gestações 

Variáveis Uma gestação (1) Duas gestações (2) 
Três ou mais 

gestações (3) 
Post hoc % VE 

Perceção de cuidados culturais X  Dp X  Dp X  Dp 1vs2 1vs3 2vs3  

3-Sentimentos e sensações negativos por 
falta de explicação  1146,05 680,58 1238,42 708,70 1287,36 705,81 0,013 <0,001 -- 0,49 

5-Significado do tempo durante o parto 1120,81 668,70 1276,70 688,63 1246,13 705,07 <0,001 0,002 -- 0,63 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso 
de aparelhos e utensílios  1148,92 679,05 1262,35 686,13 1260,81 695,61 0,001 0,006 -- 0,23 

9-Medo de morrer 1219,27 584,99 1233,03 584,31 1188,49 608,95 -- -- -- 0,02 
12- Sentimentos positivos após explicação 
sobre as potencialidades do uso de aparelhos 
e utensílios 

1180,00 672,50 1205,82 691,38 1278,72 689,57 -- 0,018 -- 0,31 

Perceção global de cuidados culturais 1165,44 671,44 1247,30 699,76 1278,23 704,30 0,031 0,006 -- 0,31 

 

Relação entre número de filhos e nacionalidade e percepção de cuidados culturais 
No estudo da relação entre a nacionalidade e o número de filhos com a perceção dos 

cuidados culturais continuamos a escolher o teste de Wilk´s Lambda. Os resultados, 

apresentados na tabela 79, indicam através do teste f que se encontram significâncias 

estatísticas para a nacionalidade (Wilk´s Lambda=0,959; f=9,226; p<0,001) e número de 

filhos (Wilk´s Lambda=0,967; f=3,685; p<0,001). Para um erro tipo 1 a 5% a potência do 

teste é de 100,0%, enquanto, para a interação entre as duas variáveis é de 88,3%.  

 

Tabela 79 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, do número de filhos e sua interação 
Variáveis Tipo de teste Valor f p Eta parcial 

(n2p) 
Potencia teste 

(π) 
Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,959 9,226 <0,001 0,041 1,000 

Número de filhos Wilk´s Lambda 0,967 3,685 <0,001 0,017 1,000 

Nacionalidade * número de filhos Wilk´s Lambda 0,989 1,184 0,251 0,005 0,883 

 

Os resultados da análise multivariada indicam para a nacionalidade efeitos 

significativos na perceção dos cuidados culturais em relação ao atendimento 

personalizado (p= 0,012; π=71,1%), despersonalização na prestação dos cuidados (p 

<0,001; π=100,0%), sentimentos e sensações negativos por falta de explicação (p= 

0,012; π=71,3%), medo de morrer (p <0,001; π=94,2%), apoio personalizado (p<0,001; 
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π=100,0%), sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de 

aparelhos e utensílios (p= 0,020; π=64,4%).  

O número de filhos estabelece relação com os sentimentos e sensações negativos 

por falta de explicação (p<0,001; π=99,8%), significado do tempo durante o parto 

(p<0,001; π=100,0%), sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e 

utensílios (p= 0,025; π=68,2%), e, perceção global de cuidados culturais (p= 0,003; 

π=86,8%). Como se repara a potência dos testes tem valores a oscilarem entre o 

aceitável e muito bom (cf. tabela 80).  

Na interação entre nacionalidade e número de filhos foram encontradas relações com 

a despersonalização na prestação dos cuidados (p= 0,005; π=83,7%), espaço (p= 0,041; 

π=61,3%), influências exteriores sobre o tempo durante parto (p= 0,013; π=75,4%) e 

valor global da perceção dos cuidados culturais (p= 0,022; π= 75,4%). 

 

Tabela 80 - Efeitos da variável nacionalidade e número de filhos sobre a perceção de 
cuidados culturais 

Variáveis Nacionalidade Número de filhos Nacionalidade * número de 
filhos 

Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 

1-Atendimento personalizado  6,342 0,012 0,711 1,790 0,167 0,376 2,593 0,075 0,519 
2-Despersonalização na prestação dos 

cuidados  34,800 0,000 1,000 0,266 0,767 0,092 5,289 0,005 0,837 

3-Sentimentos e sensações negativos por 

falta de explicação  6,370 0,012 0,713 13,808 0,000 0,998 0,975 0,377 0,221 

4- Organização social 1,197 0,274 0,194 1,692 0,184 0,358 0,458 0,633 0,125 
5-Significado do tempo durante o parto 0,168 0,682 0,069 18,849 0,000 1,000 0,272 0,762 0,093 
6- Espaço 1,198 0,274 0,194 1,042 0,353 0,233 3,200 0,041 0,613 
7- Meio ambiente 2,209 0,137 0,318 1,075 0,342 0,240 0,873 0,418 0,201 
8-Sentimentos negativos causados pelo 

uso de aparelhos e utensílios  0,412 0,521 0,098 3,709 0,025 0,682 2,401 0,091 0,486 

9-Medo de morrer 12,495 0,000 ,942 1,463 0,232 0,314 0,735 0,479 0,175 
10-Apoio personalizado 243,561 0,000 1,000 0,535 0,586 0,139 0,559 0,572 0,143 
11- Importância do espaço na privacidade e 

na comunicação 1,840 0,175 0,273 0,565 0,569 0,144 2,856 0,058 0,561 

12- Sentimentos positivos após explicação 

sobre as potencialidades do uso de 

aparelhos e utensílios 
5,434 0,020 0,644 2,432 0,088 0,492 2,145 0,117 0,441 

13-Influências exteriores sobre o tempo 

durante parto 1,777 0,183 0,266 0,047 0,954 0,057 4,336 0,013 0,754 

Perceção global de cuidados culturais 3,498 0,062 0,464 5,752 0,003 0,868 3,801 0,022 0,693 

 

Realizados os testes Post Hoc para o número de filhos, é notório que as mulheres 

com dois filhos têm uma melhor perceção dos cuidados culturais, enquanto, as que têm 

um filho são as que revelam menor perceção de cuidados culturais. As diferenças situam-

se para os sentimentos e sensações negativos por falta de explicação entre as mulheres 

com um filho e dois filhos e um filho e três filhos e para as restantes variáveis as que 

possuem um filho e dois filhos. A percentagem de variância explicada indica-nos 

variabilidades ínfimas a oscilarem entre os 0,31% e 1,56% (cf. tabela 81).  
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Tabela 81 – Médias, desvios padrão e teste Post Hoc de Tukey entre a perceção de 
cuidados culturais e o número de filhos 

Variáveis 1 Filho (1) 2 Filhos (2) 3 Ou mais Filhos 
(3) 

Post hoc 
% VE 

Perceção de cuidados culturais X  Dp X  Dp X  Dp 1vs2 1vs3 2vs3 

3-Sentimentos e sensações negativos por 
falta de explicação  1127,68 689,47 1300,41 695,89 1291,28 697,97 <0,001 0,001 -- 1,14 

5-Significado do tempo durante o parto 1119,14 671,55 1312,52 686,86 1226,13 708,40 <0,001 -- -- 1,56 
8-Sentimentos negativos causados pelo 
uso de aparelhos e utensílios  1160,52 678,46 1274,57 689,11 1247,49 703,53 0,025 -- -- 0,31 

Perceção global de cuidados culturais 1158,58 675,19 1291,40 704,18 1261,01 687,92 0,006 -- -- 0,48 

 

5.3.5 - Relação entre variáveis contextuais ao parto e perceção dos cuidados 
culturais 

As variáveis contextuais ao parto relacionadas com a perceção dos cuidados 

culturais em função da nacionalidade foram: a presença de acompanhante no parto, o 

tipo de parto, e a analgesia durante o trabalho de parto. 

 
Relação entre presença de acompanhante no parto e nacionalidade e perceção de 

cuidados culturais 
A tabela 82 indica-nos que os valores de f do teste de Wilk´s Lambda apresentam 

significâncias estatísticas para a nacionalidade e presença de acompanhante em trabalho 

de parto. A potência do teste é para cada variável muito boa, mas, fraca para a interação. 
 

Tabela 82 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, presença de acompanhante no parto e sua interação 
Variáveis Tipo de teste Valor f p Eta parcial 

(n2p) 
Potencia 
teste (π) 

Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,959 9,376 <0,001 0,041 1,000 
Presença de acompanhante no parto Wilk´s Lambda 0,966 7,682 <0,001 0,034 1,000 
Nacionalidade * presença de acompanhante no parto Wilk´s Lambda 0,997 0,750 0,691 0,003 0,429 
 

Os efeitos da nacionalidade sobre a perceção dos cuidados culturais produzem 

significância sobre o atendimento personalizado (p= 0,003) despersonalização na 

prestação dos cuidados (p <0,001), sentimentos e sensações negativos por falta de 

explicação, (0,029), medo de morrer (p= 0,001) e apoio personalizado (p <0,001) , com 

potências de teste situados entre 58,8% e 100,0% (cf. tabela 83).  

A variável presença de acompanhante durante o parto, por seu turno possui efeitos 

significativos em todas as variáveis da relação da ajuda, exceto, na organização social 

(p= 0,305), apoio personalizado (p= 0,696) e sentimentos positivos após explicação sobre 

as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios (p= 0,134). A menor potência do 

teste verificou-se na importância do espaço na privacidade e na comunicação (70,4%) e a 

maior com 100,0% na despersonalização na prestação dos cuidados e medo de morrer. 

Na interação entre variáveis “grupos em estudo e habilitações literárias” não obtivemos 

efeito significativo para as diferentes dimensões e, as potencias dos testes são baixas. 
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Tabela 83 - Efeitos da variável nacionalidade e presença de acompanhante durante o 
parto sobre a perceção de cuidados culturais  

Variáveis Nacionalidade Presença de acompanhante no 
parto 

Nacionalidade* Presença de 
acompanhante no parto 

Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f P (π) 

1-Atendimento personalizado  8,643 0,003 0,836 16,635 0,000 0,983 3,225 0,073 0,435 
2-Despersonalização na prestação dos 
cuidados  39,851 0,000 1,000 27,758 0,000 1,000 0,039 0,844 0,054 
3-Sentimentos e sensações negativos 
por falta de explicação 4,766 0,029 0,588 14,772 0,000 0,970 0,026 0,873 0,053 
4- Organização social 0,499 0,480 0,109 1,055 0,305 0,177 0,491 0,484 0,108 
5-Significado do tempo durante o parto 0,532 0,466 0,113 7,387 0,007 0,775 0,992 0,319 0,169 
6- Espaço 2,322 0,128 0,331 10,050 0,002 0,887 0,039 0,843 0,055 
7- Meio ambiente 1,518 0,218 0,234 19,661 0,000 0,993 0,003 0,955 0,050 
8-Sentimentos negativos causados pelo 
uso de aparelhos e utensílios  0,217 0,641 0,075 19,823 0,000 0,994 0,005 0,943 0,051 
9-Medo de morrer 11,740 0,001 0,929 50,813 0,000 1,000 0,031 0,861 0,054 
10-Apoio personalizado 286,245 0,000 1,000 0,152 0,696 0,068 0,932 0,334 0,162 
11- Importância do espaço na 
privacidade e na comunicação 2,497 0,114 0,352 6,238 0,013 0,704 1,853 0,174 0,275 
12- Sentimentos positivos após 
explicação sobre as potencialidades do 
uso de aparelhos e utensílios 

2,856 0,091 0,393 2,247 0,134 0,322 0,424 0,515 0,100 

13-Influências exteriores sobre o tempo 
durante parto 0,039 0,843 0,055 11,844 0,001 0,931 2,730 0,099 0,379 
Perceção global de cuidados culturais 2,908 0,088 0,399 31,773 0,000 1,000 0,013 0,908 0,052 

 

Finalmente o teste de UMW estuda a relação entre a perceção dos cuidados culturais 

nas variáveis com efeitos significativos e a presença de acompanhante durante o parto. 

Denota-se que as mulheres com acompanhamento durante o parto têm melhor perceção 

dos cuidados culturais que as que não tiveram acompanhamento, exceto, no significado 

do tempo durante o parto, sendo as diferenças significativas (cf. tabela 84). 
 

Tabela 84 - Teste de U Mann-Whitney entre ter acompanhante no parto e perceção de 
cuidados culturais  

Presença de acompanhante no parto 
 

Não tiveram 
acompanhante no 

parto 

Tiveram acompanhante 
no parto 

UMW P 

Perceção de cuidados culturais Ordenação média Ordenação média 
1-Atendimento personalizado  1117,24 1240,88 544059,000 0,000 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados 1074,69 1258,97 513504,000 0,000 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta de 
explicação  

1109,42 1244,20 538445,500 0,000 

5-Significado do tempo durante o parto 1259,85 1180,26 566250,000 0,009 
6- Espaço 1131,89 1234,66 554573,500 0,001 
7- Meio ambiente 1099,82 1248,29 531551,500 0,000 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e 
utensílios  

1106,03 1245,65 536008,000 0,000 

9-Medo de morrer 1057,05 1266,47 500842,500 0,000 
11- Importância do espaço na privacidade e na 
comunicação 1144,22 1229,41 563430,000 0,004 

13-Influências exteriores sobre o tempo durante parto 1140,62 1230,94 560843,500 0,003 
Perceção global de cuidados culturais 1072,25 1260,01 511752,000 0,000 

 

Relação entre tipo de parto e nacionalidade e percepção de cuidados culturais 
Na determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função da 

nacionalidade, tipo de parto e sua interação, foi usado o teste de Wilk´s Lambda por 

apresentar maior valor absoluto. As potências obtidas podem ser consideradas de muito 

boas, variando entre 95,6% na interação nacionalidade vs tipo de parto e os 100,0% na 
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nacionalidade e tipo de parto, sendo que as diferenças são estatisticamente significativas 

conforme resultados apresentados na tabela 85. 
 

Tabela 85 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, tipo de parto e sua interação 
Variáveis Tipo de teste Valor f p Eta parcial 

(n2p) 
Potencia teste 

(π) 
Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,953 10,655 <0,001 0,047 1,000 
Tipo de parto Wilk´s Lambda 0,980 4,371 <0,001 0,020 1,000 
Nacionalidade * tipo de parto Wilk´s Lambda 0,989 2,357 0,007 0,011 0,956 

 

Com a realização das análises de variância, obtivemos para a variável nacionalidade 

significância estatística para o atendimento personalizado, despersonalização na 

prestação dos cuidados, sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, 

medo de morrer, apoio personalizado, sentimentos positivos após explicação sobre as 

potencialidades do uso de aparelhos e utensílios, e perceção global de cuidados 

culturais.  

No referente ao tipo de parto, a análise das probabilidades indica-nos que existe 

efeito significativo nos sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, 

significado do tempo durante o parto, sentimentos negativos causados pelo uso de 

aparelhos e utensílios, medo de morrer apoio personalizado e perceção global de 

cuidados culturais.  

Da interação das duas variáveis, ressalta a existência de significância estatística no 

meio ambiente, sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios, 

importância do espaço na privacidade e na comunicação e sentimentos positivos após 

explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios. Os valores da 

potência de teste oscilam entre o aceitável e muito bom para as variáveis onde se 

verificou significância estatística. (cf. tabela 86). 
 

Tabela 86 - Efeitos da variável nacionalidade e tipo de parto sobre a perceção de 
cuidados culturais 

Variáveis Nacionalidade Tipo de parto Nacionalidade* tipo de parto 
Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 
1-Atendimento personalizado  7,691 0,006 0,792 0,535 0,464 0,113 0,609 0,435 0,122 
2-Despersonalização na prestação dos 
cuidados  51,209 0,000 1,000 0,017 0,897 0,052 0,010 0,920 0,051 
3-Sentimentos e sensações negativos por 
falta de explicação  9,443 0,002 0,867 25,463 0,000 0,999 0,079 0,779 0,059 
4- Organização social 0,163 0,687 0,069 2,493 0,114 0,352 2,511 0,113 0,354 
5-Significado do tempo durante o parto 0,466 0,495 0,105 4,475 0,035 0,561 0,004 0,951 0,050 
6- Espaço 2,752 0,097 0,382 0,032 0,858 0,054 2,560 0,110 0,359 
7- Meio ambiente 1,963 0,161 0,288 0,092 0,762 0,061 8,822 0,003 0,844 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso 
de aparelhos e utensílios  0,054 0,816 0,056 13,545 0,000 0,957 6,546 0,011 0,725 
9-Medo de morrer 21,667 0,000 0,996 5,658 0,017 0,662 0,054 0,816 0,056 
10-Apoio personalizado 335,138 0,000 1,000 7,458 0,006 0,779 0,154 0,695 0,068 
11- Importância do espaço na privacidade e 
na comunicação 1,440 0,230 0,224 0,012 0,912 0,051 5,143 0,023 0,621 
12- Sentimentos positivos após explicação 
sobre as potencialidades do uso de aparelhos 
e utensílios 

5,352 0,021 0,638 0,695 0,405 0,133 9,800 0,002 0,879 

13-Influências exteriores sobre o tempo 
durante parto 0,256 0,613 0,080 1,359 0,244 0,214 0,295 0,587 0,084 
Perceção global de cuidados culturais 5,226 0,022 0,627 6,016 0,014 0,689 2,522 0,112 0,355 
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Relativamente à interação existente entre o tipo de parto (eutócico e distócico) e 

perceção de cuidados culturais verificamos que as participantes que tiveram parto 

eutócico apresentam ordenações médias superiores em todas as dimensões com 

significância estatística entre os grupos com exceção do apoio personalizado (cf. tabela 

87), pelo que podemos afirmar que, o tipo de parto influencia a perceção dos cuidados 

culturais em relação a estas variáveis.  

 

Tabela 87 - Teste de U Mann-Whitney entre tipo de parto e perceção de cuidados 
culturais  

Tipo de parto 
Perceção de cuidados culturais 

Parto eutócico Parto distócico 
UMW P 

Ordenação média Ordenação média 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação  1267,13 1118,01 619561,000 0,000 
5-Significado do tempo durante o parto 1231,93 1165,96 668424,000 0,019 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios  1264,04 1122,21 623846,500 0,000 
9-Medo de morrer 1228,13 1171,14 673698,000 0,020 
10-Apoio personalizado 1179,20 1237,79 672757,500 0,040 
Perceção global de cuidados culturais 1243,13 1150,70 652870,000 0,001 

 

Relação entre analgesia durante o trabalho de parto e nacionalidade e percepção 
de cuidados culturais 

No estudo da relação entre a perceção dos cuidados culturais e as variáveis 

nacionalidade e analgesia durante o trabalho de parto, o teste escolhido recaiu sobre o 

teste de Wilk´s Lambda. Como pode notar-se pela tabela 88, as diferenças são 

estatisticamente significativas para a nacionalidade e analgesia durante o trabalho de 

parto e não significativas para a sua interação, sendo que, as potências de teste 

observadas se situam entre os 82,6% e os 100,0%.  
 

Tabela 88 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, analgesia durante o trabalho de parto e sua interação 
Variáveis Tipo de teste Valor f p 

Eta parcial 
(n2p) 

Potencia teste 
(π) 

Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,956 10,037 <0,001 0,044 1,000 

Analgesia durante o trabalho de parto Wilk´s Lambda 0,971 6,468 <0,001 0,029 1,000 

Nacionalidade * Analgesia durante o trabalho de parto Wilk´s Lambda 0,993 1,620 0,087 0,007 0,826 

 

Quando procedemos à análise individual das variáveis acima referidas, constatamos 

que a nacionalidade apresenta efeitos significativos em relação ao atendimento 

personalizado, despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos e sensações 

negativos por falta de explicação, meio ambiente, medo de morrer, apoio personalizado e 

perceção global de cuidados culturais, com potência do teste entre o aceitável e o muito 

bom, já que se situam entre os 70,0% e 100,0% para um erro tipo 1 a 5% (cf. tabela 89). 

Para a variável analgesia durante o trabalho de parto, o efeito significativo é 

encontrado na maioria das variáveis relacionadas com a perceção dos cuidados culturais 

excetuando-se nos sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, 
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organização social, sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios, 

sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e 

utensílios. A potência dos testes situa-se entre fraco e muito boa (cf. tabela 89). 

Finalmente, na interação entre variáveis nacionalidade e analgesia durante o trabalho 

de parto, foi apenas encontrado efeito significativo no meio ambiente com uma potência 

de teste aceitável de 78,1%  

Tabela 89 - Efeitos da variável nacionalidade e analgesia sobre a perceção de cuidados 
culturais 

Variáveis Nacionalidade Analgesia durante o trabalho 
de parto 

Nacionalidade* Analgesia 
durante o trabalho de parto 

Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 
1-Atendimento personalizado 8,259 0,004 0,819 20,573 0,000 0,995 1,068 0,302 0,178 
2-Despersonalização na prestação dos 
cuidados  

47,098 0,000 1,000 20,355 0,000 0,995 0,140 0,709 0,066 

3-Sentimentos e sensações negativos por 
falta de explicação 

7,307 0,007 0,771 2,409 0,121 0,342 0,373 0,542 0,094 

4- Organização social 0,093 0,761 0,061 0,092 0,761 0,061 0,903 0,342 0,158 
5-Significado do tempo durante o parto 0,214 0,644 0,075 20,926 0,000 0,996 0,014 0,906 0,052 
6- Espaço 2,894 0,089 0,398 7,628 0,006 0,788 0,001 0,980 0,050 
7- Meio ambiente 6,178 0,013 0,700 4,831 0,028 0,594 7,491 0,006 0,781 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso 
de aparelhos e utensílios 0,076 0,783 0,059 2,505 0,114 0,353 1,213 0,271 0,196 

9-Medo de morrer 15,763 0,000 0,978 8,717 0,003 0,839 0,925 0,336 0,161 
10-Apoio personalizado  325,447 0,000 1,000 4,703 0,030 0,582 0,257 0,612 0,080 
11- Importância do espaço na privacidade e 
na comunicação 0,571 0,450 0,118 5,535 0,019 0,652 0,491 0,484 0,108 

12- Sentimentos positivos após explicação 
sobre as potencialidades do uso de aparelhos 
e utensílios 

3,070 0,080 0,418 1,461 0,227 0,227 0,135 0,714 0,066 

13-Influências exteriores sobre o tempo 
durante parto 

0,169 0,681 0,070 7,590 0,006 0,786 0,233 0,629 0,077 

Perceção global de cuidados culturais 5,315 0,021 0,635 6,550 0,011 0,725 0,052 0,819 0,056 

 

Terminamos a análise desta variável, fazendo referência ao teste de UMW realizado, 

entre as variáveis onde se encontrou significância estatística. Os resultados, 

apresentados na tabela 90, evidenciam que quem fez analgesia durante o trabalho 

apresenta uma melhor perceção de cuidados culturais, excetuando-se em relação ao 

significado do tempo durante o parto, sendo que, as diferenças não são significativas com 

o meio ambiente e apoio personalizado. 

Tabela 90 - Teste de U Mann-Whitney entre realização de analgesia durante o parto e 
perceção de cuidados culturais  

Analgesia durante o trabalho de parto 
Perceção de cuidados culturais 

Não fez analgesia Fez analgesia 
UMW P 

Ordenação média Ordenação média 
1-Atendimento personalizado  1115,09 1250,54 579803,000 0,000 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados  1109,30 1253,57 575016,000 0,000 
5-Significado do tempo durante o parto 1297,16 1155,24 576286,500 0,000 
6- Espaço 1146,55 1234,07 605817,000 0,002 
7- Meio ambiente 1175,35 1219,00 629637,000 0,141 
9-Medo de morrer 1141,05 1236,95 601269,500 0,000 
10-Apoio personalizado 1180,56 1216,27 633945,500 0,229 
11- Importância do espaço na privacidade e na comunicação 1162,90 1225,51 619344,000 0,029 
13-Influências exteriores sobre o tempo durante parto 1152,59 1230,91 610816,000 0,007 
Perceção global de cuidados culturais 1149,42 1232,57 608194,000 0,005 
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5.3.6 - Relação entre variáveis contextuais à imigração e perceção dos cuidados 
culturais 

Das variáveis contextuais à imigração relacionámos a necessidade de intérprete com 

a perceção dos cuidados culturais, em função da nacionalidade.  

 
Relação entre necessidade de intérprete e perceção dos cuidados culturais 
Exclusivamente para as imigrantes procurou-se saber da relação existente entre 

perceção dos cuidados culturais e necessidade de intérprete. Os resultados obtidos com 

o teste de UMW revelam que só no que respeita ao meio ambiente se encontrou 

significância estatística (UMW= 17479,500; p= 0,007) sendo que, as que não 

necessitaram de intérprete apresentaram ordenações médias mais elevadas (OM= 

371,93) comparativamente com as que necessitaram de intérprete (OM= 344,35). 

Na continuação da análise anterior, quisemos perceber a relação existente entre as 

que tiveram dificuldades por não ter intérprete e a sua perceção sobre os cuidados 

culturais. A utilização do teste de UMW mostra que as participantes que tiveram 

dificuldade por não ter intérprete apresentam ordenações médias superiores nos fatores, 

espaço; sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios; importância 

do espaço na privacidade e na comunicação e sentimentos positivos após explicação 

sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios. Este teste indica ainda que 

somente se encontraram diferenças significativas para os fatores, atendimento 

personalizado; significado do tempo durante o parto; espaço; sentimentos negativos 

causados pelo uso de aparelhos e utensílios; importância do espaço na privacidade e na 

comunicação; sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de 

aparelhos e utensílios e para a globalidade da perceção de cuidados culturais (cf. tabela 

91) 

 

Tabela 91 - Teste de U Mann-Whitney entre dificuldades por não ter intérprete e perceção 
de cuidados culturais  

Dificuldades por não ter intérprete 
Perceção de cuidados culturais 

Não teve dificuldades  Teve dificuldades 
UMW P 

Ordenação média Ordenação média 
1-Atendimento personalizado  26,96 37,57 349,000 0,024 
5-Significado do tempo durante o parto 38,32 28,97 369,000 0,041 
6- Espaço 26,46 37,95 335,000 0,012 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios  26,98 37,55 349,500 0,024 
11- Importância do espaço na privacidade e na comunicação 23,73 40,01 258,500 0,000 
12- Sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades 
do uso de aparelhos e utensílios 23,13 40,47 241,500 0,000 

Perceção global de cuidados culturais 27,48 37,18 363,500 0,041 

 



162 

5.3.7 - Relação entre vigilância de gravidez e perceção dos cuidados culturais  

No estudo da relação entre a perceção dos cuidados culturais e as variáveis 

nacionalidade e vigilância de gravidez, o teste escolhido recaiu sobre o teste de Wilk´s 

Lambda. Como pode notar-se pela tabela 92, as diferenças são estatisticamente 

significativas, tanto para a nacionalidade como para a vigilância de gravidez,  com 

potências de teste observadas de 100,0%, e não significativas para a sua interação, onde 

a potência do teste é de 65,5%. 
 

Tabela 92 – Determinação dos testes para a perceção dos cuidados culturais em função 
da nacionalidade, vigilância de gravidez e sua interação 

Variáveis Tipo de teste  Valor f p Eta parcial 
(n2p) 

Potencia 
teste (π) 

Nacionalidade Wilk´s Lambda 0,858 28,339 <0,001 0,142 1,000 
Vigilância de gravidez Wilk´s Lambda 0,975 4,299 <0,001 0,025 1,000 
Nacionalidade * Vigilância de gravidez Wilk´s Lambda 0,994 1,008 0,442 0,006 0,655 

 

Quando procedemos à análise individual das variáveis acima referidas, constatamos 

que a nacionalidade apresenta efeitos significativos em relação aos fatores, atendimento 

personalizado, despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos e sensações 

negativos por falta de explicação, meio ambiente, medo de morrer, e apoio 

personalizado, com potências de teste situados entre 51,4% no meio ambiente e 100,0% 

no apoio personalizado (cf. tabela 93). Relativamente à vigilância de gravidez, a análise 

das probabilidades indica-nos que existe efeito significativo nos fatores, atendimento 

personalizado, despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos e sensações 

negativos por falta de explicação, significado do tempo durante o parto, meio ambiente, 

sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios, medo de morrer, e 

perceção global de cuidados culturais. As variáveis citadas apresentam potências de 

teste que oscilam entre 78,2% no significado do tempo durante o parto e 100,0% no 

medo de morrer (cf. tabela 93). 

Finalmente na interação entre variáveis nacionalidade e vigilância de gravidez não foi 

encontrado efeito significativo. 
 

Tabela 93 - Efeitos da variável nacionalidade e vigilância de gravidez sobre a perceção 
de cuidados culturais 

Variáveis Nacionalidade Vigilância de gravidez 
Nacionalidade* Vigilância de 

gravidez 

Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 

1-Atendimento personalizado  5,964 0,015 0,685 12,118 0,001 0,936 0,888 0,346 0,156 
2-Despersonalização na prestação dos 
cuidados  23,617 <0,001 0,998 25,657 <0,001 0,999 0,293 0,588 0,084 

3-Sentimentos e sensações negativos por 
falta de explicação  5,124 0,024 0,619 23,729 <0,001 0,998 1,241 0,265 0,200 

4- Organização social 0,338 0,561 0,089 3,130 0,077 0,424 0,345 0,557 0,090 
5-Significado do tempo durante o parto 0,246 0,620 0,079 7,506 0,006 0,782 0,821 0,365 0,148 
6- Espaço 1,551 0,213 0,238 2,967 0,085 0,406 0,021 0,886 0,052 
7- Meio ambiente 3,985 0,046 0,514 9,960 0,002 0,884 2,478 0,116 0,350 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso 
de aparelhos e utensílios 

0,068 0,794 0,058 11,863 0,001 0,931 0,121 0,728 0,064 
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(continuação)= 

Variáveis Nacionalidade Vigilância de gravidez 
Nacionalidade* Vigilância de 

gravidez 

Perceção de cuidados culturais f p (π) f p (π) f p (π) 

9-Medo de morrer 7,055 0,008 0,756 33,796 <0,001 1,000 0,145 0,704 0,067 
10-Apoio personalizado 216,270 <0,001 1,000 3,583 0,058 0,473 0,728 0,394 0,137 
11- Importância do espaço na privacidade e 
na comunicação 1,790 0,181 0,267 0,085 0,770 0,060 1,125 0,289 0,185 

12-Sentimentos positivos após explicação 
sobre as potencialidades do uso de aparelhos 
e utensílios  

1,471 0,225 0,228 2,270 0,132 0,325 0,759 0,384 0,140 

13-Influências exteriores sobre o tempo 
durante parto 1,155 0,283 0,189 0,015 0,902 0,052 1,632 0,202 0,248 

Perceção global de cuidados culturais 2,273 0,132 0,326 37,940 <0,001 1,000 0,457 0,499 0,104 
 

Terminamos esta análise fazendo referência ao teste de UMW realizado entre as 

variáveis onde se encontrou significância estatística. Os resultados evidenciam que quem 

fez vigilância de gravidez apresenta ordenações médias superiores, condizente com 

cuidados culturais apropriados, em todas as dimensões da perceção de cuidados 

culturais em que houve significância estatística, o que nos permite afirmar a existência de 

relação de dependência nestas variáveis (Cf. Tabela 94). 
 

Tabela 94 - Teste de U Mann-Whitney entre vigilância de gravidez e perceção de 
cuidados culturais  

Vigilância de gravidez 
Perceção de cuidados culturais 

Gravidez vigiada Gravidez não vigiada 
UMW P 

Ordenação média Ordenação média 
1-Atendimento personalizado  1229,27 1088,46 376685,500 <0,001 
2-Despersonalização na prestação dos cuidados  1244,00 1021,13 347599,000 <0,001 
3-Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação  1238,31 1047,12 358829,500 <0,001 
5-Significado do tempo durante o parto 1220,11 1130,33 394775,500 0,013 
7- Meio ambiente 1225,70 1104,80 383745,000 0,001 
8-Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios 1226,05 1103,19 383050,500 0,001 
9-Medo de morrer 1241,28 1033,54 352963,000 <0,001 
Perceção global de cuidados culturais 1246,55 1009,45 342554,500 <0,001 

 

Em síntese:  

As imigrantes apresentaram perceção menos apropriada do que as portuguesas, com 

significância estatística, em relação às dimensões: atendimento personalizado, 

despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos e sensações negativos por 

falta de explicação, medo de morrer e perceção global de cuidados culturais, mas mais 

apropriada no apoio personalizado.  

Não encontrámos efeitos de interação entre a nacionalidade e a perceção de 

cuidados culturais relativamente à idade, local de residência, presença do enfermeiro na 

consulta, presença de acompanhante no parto e idade gestacional. 

Foram encontrados efeitos de interação entre a nacionalidade e as seguintes variáveis:  
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 Situação profissional, nas dimensões, despersonalização na prestação dos 

cuidados, medo de morrer, influências exteriores sobre o tempo durante parto e 

perceção global de cuidados culturais. 

 Religião, nas dimensões, despersonalização na prestação dos cuidados, 

sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de 

aparelhos e utensílios e influências exteriores sobre o tempo durante parto. 

 Planeamento da gravidez, nas dimensões, atendimento personalizado, 

organização social, espaço e meio ambiente.  

 Qualidade de informação, nas dimensões, atendimento personalizado, 

despersonalização na prestação dos cuidados, espaço, medo de morrer, apoio 

personalizado, importância do espaço na privacidade e na comunicação, 

sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de 

aparelhos e utensílios e perceção global de cuidados culturais. 

 Número de gravidezes, nas dimensões, sentimentos e sensações negativos por 

falta de explicação, sentimentos positivos após explicação sobre as 

potencialidades do uso de aparelhos e utensílios, influências exteriores sobre o 

tempo durante parto e perceção global de cuidados culturais. 

 Número de filhos, nas dimensões, despersonalização na prestação dos cuidados, 

espaço, influências exteriores sobre o tempo durante parto e perceção global de 

cuidados culturais.  

 Tipo de parto, nas dimensões, meio ambiente, sentimentos negativos causados 

pelo uso de aparelhos e utensílios, importância do espaço na privacidade e na 

comunicação e sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades 

do uso de aparelhos e utensílios. 

 Analgesia, na dimensão meio ambiente. 

Nas variáveis contextuais à imigração, observaram-se efeitos significativos em 

relação às dificuldades por não ter intérprete nas dimensões: atendimento personalizado, 

significado do tempo durante o parto, espaço, sentimentos negativos causados pelo uso 

de aparelhos e utensílios, importância do espaço na privacidade e na comunicação, 

sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e 

utensílios e perceção global de cuidados culturais.   
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6 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para uma maior facilidade de exposição e de leitura, assim como para uma adequada 

sistematização, optámos por organizar a discussão dos resultados em torno das 

questões de investigação, isto é, da vigilância da gravidez e da perceção dos cuidados 

culturais, em imigrantes e portuguesas. 

Nesta ótica, um dos principais pontos de discussão relaciona-se com a realização de 

vigilância adequada de gravidez, em função das variáveis sociodemográficas e 

habitacionais, variáveis contextuais à gravidez, e à imigração, e variáveis obstétricas, 

para que desta forma fosse possível dar resposta às questões de investigação 

formuladas respetivamente: Qual a prevalência de vigilância adequada de gravidez 
em imigrantes e portuguesas? E quais os fatores determinantes de vigilância 
adequada de gravidez em imigrantes e portuguesas? 

A vigilância é considerada como a monitorização da frequência de ocorrência de 

condições específicas para avaliar a estabilidade ou a alteração dos níveis de saúde 

obstétrica (Medical Subject Headings, 2012). Deve iniciar-se preferencialmente antes da 

conceção, através dos cuidados pré-concecionais (Medical Subject Headings, 2012 c; 

Williams et al., 2012) ou pelo menos antes do fim do primeiro trimestre da gravidez 

(Amaral et al., 2010; Coimbra et al., 2003; Villar et al., 2007; Williams et al., 2012) e 

prolongar-se durante toda a gestação, com os cuidados pré-natais (Medical Subject 

Headings, 2012 b), num mínimo de seis consultas (Amaral et al., 2010; Coimbra et al., 

2003; Villar et al., 2007), e tendo continuidade no pós-parto (Amaral et al., 2010, p. 55).  

Os cuidados pré-natais adequados são um fator determinante de uma gestação e um 

período neonatal sem complicações, quer para a mãe, quer para a criança. No entanto, 

sabemos que muitos são os determinantes para que essa saúde seja efetiva. A este 

respeito, estudos como o de Evans (2013), alertam para a influência da cultura, 

enfatizando, concretamente, como os costumes culturais, as práticas, os valores e as 

crenças, influenciam profundamente o comportamento das mulheres durante o período 

perinatal e em alguns casos, até aumentam a probabilidade de morte materna no parto, 

sendo a utilização dos cuidados pré-natais e o status social, dois aspetos determinantes 

e centrais não só para a saúde, como para a vida da mãe e da criança. Apurámos na 

nossa pesquisa que o número de consultas de vigilância da gravidez, para as 

portuguesas oscilou entre zero e 12 consultas, correspondendo-lhe uma média de 6,2 

consultas, e, para as imigrantes, os valores mínimos e máximos foram de zero e 10 

consultas, com uma média de quatro consultas. A Direção Geral de Saúde preconiza 
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que, o número mínimo de consultas de vigilância da gravidez deve ser de pelo menos de 

seis. Comprovámos que as imigrantes que fizeram menos de seis consultas são o dobro 

das portuguesas o que pode evidenciar um início da vigilância mais tardio no grupo das 

imigrantes. Alguns autores referem que, em certos grupos étnicos, a gravidez é um 

estado natural, e que não sentem necessidade de cuidados de saúde. Apesar de alguns 

estudos não demonstrarem diferenças substanciais, entre autóctones e imigrantes, quer 

no número de consultas pré-natais, quer no momento gestacional no qual ocorrem, como 

é o caso do estudo de Reeske, Kutschmann, Razum, e Spallek (2011), na Alemanha, 

efetivamente, outros estudos registam essas diferenças, como salientam Machado et al. 

(2007) a propósito do estudo de Johnson et al (2003) no qual analisaram os fatores que 

determinaram o adiamento da primeira consulta pré-natal nas mulheres afroamericanas 

para depois das 20 semanas de gestação tendo concluído que as barreiras psicossociais 

e os fatores culturais foram as principais causas do início tardio do seguimento da 

gravidez, inicio tardio que está em consonância com os resultados por nós obtidos.  

Do início das consultas de vigilância depende a precocidade da avaliação inicial, e 

da sua continuidade,  a deteção de situações de risco (Barros et al., 1995; Cardoso, 

1996; Carvalho & Araújo, 2007). Algumas unidades de cuidados baseiam a qualidade da 

assistência prestada em ambos ou num destes indicadores. O início das consultas de 

vigilância da gravidez deve ocorrer o mais precocemente possível, sobretudo no primeiro 

trimestre. Com o nosso estudo, concluímos que para a quase totalidade das portuguesas 

e 81,8% das imigrantes, o início das consultas decorreeu até ao primeiro trimestre e 6,6% 

vs 18,2% após esse período, já no segundo trimestre, sendo estes valores percentuais 

preocupantes. Todavia, os nossos dados foram consideravelmente mais positivos 

comparativamente aos obtidos por Delvaux et al. (2001), quando refere que 74,1% de 

mulheres iniciaram a vigilância após o primeiro trimestre. 

Em Portugal, o esquema de vigilância da gravidez estabelecido pela Direção Geral de 

Saúde, prevê uma consulta mensal até às 36 semanas de gravidez e uma consulta 

quinzenal, desde essa altura até ao parto, num total de 10 consultas. No entanto, a 

ocorrência de alguns condicionalismos pode reduzir esse número para um mínimo de 6 

consultas (Portugal. DGS, 1993). Daí que mais uma vez nos preocupem os resultados 

obtidos, que indicam que 13,2% das portuguesas, e mais do dobro (28,3%) das 

imigrantes não fizeram vigilância adequada da gravidez. Vários estudos, apresentam 

dados relativos à inadequada vigilância da gravidez, uns devido ao seu início tardio 

(Alves et al., 2005; Barros et al., 1995; Carvalho & Araújo, 2007; Coimbra et al., 2003; 

Delvaux et al., 2001; Portugal. MS. DGS, 2002; Tavares & Barros, 1995), outros ao 

número insuficiente de consultas (Alves et al., 2005; Barros et al., 1995; Carvalho & 

Araújo, 2007; Coimbra et al., 2003; Delvaux et al., 2001; Portugal. MS. DGS, 2002; 
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Tavares & Barros, 1995) e, outros ainda, pela associação de ambos (Alves et al., 2005; 

Barros et al., 1995; Carvalho & Araújo, 2007; Coimbra et al., 2003; Delvaux et al., 2001; 

Portugal. MS. DGS, 2002; Tavares & Barros, 1995).  

Em 554234 grávidas de diferentes grupos étnicos, Ravelli et al. (2011), estudaram o 

efeito do início precoce da vigilância da gravidez nas taxas de mortalidade fetal e 

neonatal. Constataram a existência dessa relação em especial no grupo das africanas, 

das sul-asiáticas, de outras não ocidentais e das marroquinas, comparativamente às 

holandesas, alertando para a necessidade de se adequar os cuidados pré-natais à 

cultura destas mulheres, familiarizando-as com o significado para a saúde do início 

precoce da vigilância da gravidez. 

Neste sentido, a inadequada vigilância da gravidez é justificada em vários estudos, 

através de variáveis socioeconómicas, demográficas e relacionadas com os cuidados de 

saúde em conjunto, ou, isoladamente, com outras variáveis como a idade (adolescente), 

o estado civil (solteira), a profissão materna e paterna (estudante e não especializada), a 

situação profissional (desemprego), os baixos rendimentos familiares, o agregado familiar 

superior a 4 elementos, a habitação não ser própria, o número de assoalhadas ser 

inferior a 3, não ter abastecimento de água canalizada, o número de filhos ser superior a 

dois, a ausência de consulta de planeamento familiar, o desejo de abortar, ser atendida 

nos serviços públicos de saúde, a ausência de morbilidade materna, entre outras (Barros 

et al., 1995; Bromley et al., 2012; Cardoso, 1996; Coimbra et al., 2003; Tavares & Barros, 

1995). 

São diversificados os motivos para não fazer vigilância da gravidez. Nas 

portuguesas foram identificados aspetos socioeconómicos (60,2%) constrangimentos 

com o sistema de saúde (58,5%), não sentirem necessidade (52,2%) e falta de 

informação (50,0%), enquanto nas imigrantes realçaram-se os constrangimentos culturais 

(69,4%), a falta de informação (50,0%), o não sentir necessidade (47,8%) e os 

constrangimentos com o sistema de saúde (41,5%). Estes resultados não comprovam os 

de Alderliesten et al. (2007), que identificaram como fatores determinantes da vigilância 

pré-natal inadequada a idade materna inferior a 20 anos; a fraca proficiência linguística, a 

escolaridade materna menor do que 5 anos após a instrução primária, a multiparidade, a 

gravidez não planeada e não desejada. Também Bromley et al. (2012) verificaram como 

motivos para cuidados pré-natais inadequados, problemas socioeconómicos, falta de 

transporte, falta de autorização pela entidade patronal, e quererem manter a gravidez 

oculta. Já o estudo de Martins (2007) associou os cuidados pré-natais inadequados ao 

seu início tardio, a gravidezes não planeadas particularmente por parte das mulheres 

solteiras, adolescentes, domésticas, grandes multíparas e, que por crenças ou mitos 

ocultaram a gravidez.  
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Os resultados referenciados não são consideravelmente diferentes dos obtidos por 

Taffel (1978), há mais de quatro décadas, que, mencionou como motivos para o início de 

consultas somente no último trimestre o baixo rendimento, as adolescentes e mulheres 

com mais de 45 anos, as solteiras, as de baixa escolaridade, as grandes multíparas, as 

estrangeiras e as cuja gravidez não foi planeada.  

Também o estudo de Calado et al. (1997) aponta como razão mais aludida pelas 

mulheres que realizaram inadequada vigilância da gravidez o desconhecimento da 

própria gravidez em 41% dos casos. Com percentagens menos expressivas, outros 

motivos foram apresentados, como por exemplo, a falta de tempo para ir às consultas, 

não valorizar a importância das consultas, ser saudável, saber como proceder, falta de 

médico no Centro de Saúde, viver noutro país, incerteza em ficar com o bebé, ocultar a 

gravidez, o local da consulta ser distante, falta de suporte social, situação irregular da 

imigrante, barreiras culturais. Os autores citados realçam ainda que das mulheres que 

tiveram vigilância pré-natal inadequada, em 66% dos casos se deveu a deficiente 

informação/educação na área da saúde reprodutiva e em 8,5% dos casos as barreiras, 

criadas pelos serviços de saúde. 

Outros estudos como os de Delvaux et al. (2001); Nagahama e Santiago (2006); 

Zampieri (2006); Zampieri e Erdmann (2010) alegam como razões para a vigilância 

inadequada da gravidez o não sentirem ou não terem qualquer problema de saúde, 

ignorarem a própria gravidez, não saberem o que fazer, não acharem que valesse a 

pena, manter a gravidez oculta, barreiras dos serviços de saúde, nomeadamente, 

marcação de consultas pré-natais, número limitado de vagas para as consultas pré-

natais, desarticulação entre os centros de saúde e o hospital, número elevado de 

grávidas, exiguidade do número de profissionais para as consultas pré-natais, 

incapacidade do enfermeiro e do clínico geral para realizar as consultas pré-natais, 

desvalorização do serviço de saúde pública por parte de alguns profissionais de saúde e 

pela sociedade em geral. 

Na China, Nwaru et al. (2012) estudaram a adequação dos cuidados pré-natais numa 

amostra de 1479 grávidas. Verificaram que as mulheres que apresentavam cuidados pré-

natais inadequados eram as adolescentes de menores rendimentos e que tinham mais de 

um filho. Os autores alertam para a necessidade de investigar os conteúdos das 

consultas pré-natais e avaliar os fatores predesponentes à utilização destas consultas. 

No Brasil, Victora et al. (2010) verificaram que os cuidados pré-natais inadequados 

eram mais frequentes nas mulheres com baixos rendimentos e de etnia negra, 

comparativamente às mulheres mais abastadas e caucasianas, pelo que aconselham a 

que se deve melhorar a qualidade do atendimento do sector público, no qual as mulheres 

pobres e negras devem ser aconselhadas a iniciar precocemente a vigilância da gravidez, 
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no primeiro trimestre, com acompanhamento regular por parte dos profissionais de 

saúde. 

Em Rhode Island (USA), Bromley et al. (2012) estudaram a relação entre a baixa 

utilização de serviços de saúde materna e os resultados de saúde adversos. Verificaram 

que as mulheres que apresentam cuidados pré-natais inadequados, apresentam os 

piores resultados de saúde, os quais, foram mais frequentes nas imigrantes, 

adolescentes, escolaridade mais baixa e naquelas com menores rendimentos. Os 

autores, alertam para a ncessidade de reduzir as barreiras no acesso aos cuidados pré-

natais, de intervenções educativas e informativas antes e durante a gravidez.  

No presente estudo, a prevalência de vigilância adequada da gravidez foi superior 

nas portuguesas, quando comparadas com as imigrantes (86,8% vs. 71,7%, p <0,001) o 

que, como vimos, está de acordo com alguns estudos que sugerem que a condição de 

imigrante é um fator adverso para a saúde (Alderliesten et al., 2007; Cacciani et al., 2011; 

Dias et al., 2008; Lunet, Rodrigues, Correia, & Barros, 2008).  

Nas mulheres portuguesas, a prevalência de VAG é superior à referida por alguns 

estudos, como por Cardoso (1996) que calculou uma prevalência de VAG de 83,2%, por 

Lopes et al. (2003) que apresentaram um valor de 78%, e por Tavares e Barros (1995) 

que obteve 72,7% de VAG. Já o estudo de Lee et al. (2009), com mulheres imigrantes 

revela que a maioria das grávidas (83,2%) recebeu cuidados pré-natais adequados, de 

acordo com o calendário recomendado, e contrariamente ao estudo de Lin e Wang 

(2008) também com mulheres imigrantes em que apenas 59,1% das grávidas realizaram 

a vigilância adequada da gravidez. No presente estudo, tanto as portuguesas como as 

imigrantes apresentam valores superiores aos 64% obtidos por Nwaru et al. (2012), e 

bastante superiores aos valores apurados por Nagahama e Santiago (2006), que 

apresentam 55,5%, por Carvalho e Araújo (2007), que registaram 38%, e por Barros et al. 

(1995) que obtiveram apenas 30%, apesar destes últimos terem considerado um número 

de pelo menos 10 consultas em vez das seis consideradas no nosso estudo, conforme 

recomendado pela Direção Geral de Saúde (Portugal. DGS, 1993). Também Delgado et 

al. (1997) obtiveram valores de VAG baixos (64,5%), apesar de, como critério para o 

início das consultas terem considerado, até ao fim dos primeiros 4 meses de gravidez, 

em oposição a, até final do primeiro trimestre (12 semanas), adotado no presente estudo. 

O Relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde no SNS (Portugal, 2012), dá conta 

da diminuição significativa no número de consultas de saúde materna, de 2010 para 2011 

(- 4%), eventualmente também associado à diminuição progressiva da taxa de 

natalidade, e à progressiva diminuição da população imigrante, em Portugal, desde 2008 

(SEF, 2013), e revela um aumento significativo no número de consultas de planeamento 

familiar (6%), o que traduz um maior acesso dos clientes aos cuidados de saúde 
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primários, neste domínio específico, apesar de não oferecer registo algum do número de 

consultas pré-concecionais. Contudo, em termos globais, no que respeita aos cuidados 

de saúde primários, o mesmo relatório, regista um aumento de 4% nas primeiras 

consultas e de 5% nas consultas seguintes, e no que se refere aos cuidados hospitalares, 

regista um aumento de consultas na ordem dos 3%, o que é significativo em termos de 

acesso aos cuidados de saúde em Portugal (Portugal, 2012).  

Encontrámos diferenças na prevalência de VAG relativamente ao estado civil, tanto 

nas portuguesas, (solteira/viúva/divorciada = 80,3%; casada/união de facto = 89,9%; p 

<0,001), como nas imigrantes (solteira/viúva/divorciada = 60,8%; casada/união de facto = 

77,1%; p <0,001). O estado civil assume-se como determinante de VAG, tanto nas 

portuguesas (casadas/união de facto: OR=2,2 IC95% 1,6-2,9), como nas imigrantes 

(Casada/união de facto: OR= 2,2 IC95% 1,6-3,0). Esta associação já foi descrita por 

outros autores, como Cardoso (1996), que também verificou que as casadas vigiam mais 

a gravidez quando comparadas com as não casadas (85,5% vs. 35,5%, OR 10,7 IC 5-23 

p<0,001), verificando ainda, tal como Korinek e Smith (2011), que o estado civil de 

solteira é um determinante de vigilância inadequada de gravidez (OR= 2,77 p<0,05), à 

semelhança dos resultados determinados por Barros, Rodrigues, e Leite (1995) (OR 3,5 

p=0,035). Estes resultados são também corroborados pelos de Coimbra et al. (2003), na 

medida em que estes, determinaram que foram as mulheres sem companheiro que 

apresentaram risco de vigilância inadequada de gravidez (OR 1,48, IC 1,22-1,80). 

Quando comparámos a prevalência de VAG entre portuguesas e imigrantes em função 

do estado civil, apurámos diferenças entre os dois grupos (solteira/viúva/divorciada: 

80,3% vs. 60,8%, p <0,001; casada/união de facto: 89,9% vs. 77,1%, p <0,001).  

Estas diferenças mantiveram-se significativas mesmo após ajuste por regressão 

logística, tanto para as portuguesas (OR= 1,40; IC = 1,01-1,93; p= 0,044), como para as 

imigrantes (OR= 2,09; IC = 1,42-3,08) 

As diversas transformações operadas na sociedade contemporânea determinaram o 

aparecimento de diferentes modelos de família. No nosso estudo, contudo, entre 

portuguesas e imigrantes prevalece o estado civil de casada, vivendo na sua maioria e 

com percentagens similares com o companheiro (67,5% vs 66,8%). Estes resultados são 

concordantes, para as portuguesas, com o estudo de Machado et al. (2006) em que o 

estado civil de casada foi característica predominante das mães portuguesas (65,8% vs 

48,4%). O estudo de Pérez-Cuadrado et al. (2004) com mulheres espanholas, não 

acompanha essa tendência, pois a percentagem de solteiras foi superior entre autóctones 

comparativamente às imigrantes (20% vs 7%). De qualquer forma é de considerar o valor 

percentual de imigrantes que vivem sem companheiro, o que poderá justificar-se pelo 
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facto de se ter verificado a possibilidade das mulheres migrarem sós à procura de 

melhores condições de vida (L. Santos et al., 2006; UNFPA, 2006). 

Verificámos diferenças na prevalência de VAG, em função das habilitações 
literárias, tanto nas portuguesas (≤12º ano = 84,2%;> 12º ano = 90,1%; p <0,001) como 

nas imigrantes (≤12º ano = 63,2%;> 12º ano = 86,3%; p <0,001). Os nossos dados 

revelam que as habilitações literárias são determinantes de VAG, nas portuguesas (> 12º 

Ano: OR= 1,7 IC95% 1,3-2,3), e nas imigrantes (> 12º Ano: OR= 5,0 IC95% 3,2-7,7). Os 

nossos resultados são corroborados por vários estudos, nomeadamente, Cardoso (1996) 

que verificou menor prevalência de VAG nas classes de escolaridade mais baixa, quando 

comparadas com as que detinham maior escolaridade (71,8% vs.93,5% OR 0,2 IC 0,07-

0,4 p<0,001), à semelhança do estudo realizado por TK  Tran, Gottvall, Nguyen, Ascher, 

e Petzold (2012). Do mesmo modo, Barros, Rodrigues, e Leite (1995) identificaram a 

escolaridade mais baixa como determinante de vigilância inadequada de gravidez (<2º 

ciclo : OR=3,5; p=0,006), tal como Delgado et al. (1997) que obtiveram um registo 

análogo (≤ ensino primário 20,0% OR 2,1, IC 1,1-3,8). à semelhança de Alderliesten et al. 

(2007), que identificaram a escolaridade materna menor do que 5 anos após a instrução 

primária, como fator determinante da vigilância pré-natal inadequada, de Coimbra et al. 

(2003) que identificou como fatores de risco de vigilância inadequada de gravidez a 

escolaridade materna menor de 5 anos (73,1% OR 3,04, IC 2,33-3,95),e de 5 a 8 anos 

(58,4% OR 1,78, IC 1,47-2,16), e ainda de Korinek e Smith (2011), que determinaram que 

ter habilitações literárias ≤ 9 anos de escolaridade era preditor de vigilância inadequada 

de gravidez (OR=1,69 p<0,05), do mesmo modo que ter habilitações superiores a 16 

anos de escolaridade era protetor de vigilância inadequada de gravidez (OR=0,95 

p=0,03). Diversos autores têm estudado a escolaridade como determinante do acesso à 

saúde. A presente investigação aponta neste sentido, e quando comparámos a 

prevalência de VAG entre portuguesas e imigrantes em função das habilitações literárias 

verificámos diferenças significativas entre os dois grupos nas habilitações ≤12º ano 

(84,2% vs. 63,2%, p <0,001).  

Estas diferenças mantiveram-se significativas mesmo após ajuste por regressão 

logística, para as imigrantes (OR= 3,74; IC = 2,36-5,93) 

As habilitações literárias das participantes do nosso estudo permitem-nos afirmar que 

o ensino superior é o mais prevalente com 41,0% da amostra sendo que destes, 43,0% 

são portuguesas e 36,9% imigrantes. Por outro lado, apurámos que 59,0% das inquiridas 

têm até ao 12º ano de escolaridade sendo que destas 57,1% são portuguesas e 63,1% 

imigrantes, o que vai ao encontro dos resultados encontrados por M. Machado et al. 

(2006). Da mesma opinião comungam Baganha, Marques, e Góis (2004) quando afirmam 

que o perfil educativo dos imigrantes inquiridos permite diferenciar dois grupos, um 
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formado por indivíduos qualificados ou mesmo altamente qualificados e outro constituído 

por indivíduos com níveis de qualificação médias.  

Encontrámos diferenças na prevalência de VAG em função da situação profissional 
tanto em portuguesas (empregadas = 90,1%; desempregadas = 77,3%; p <0,001) como 

nas imigrantes (empregadas = 75,5%; desempregadas = 68,0%; p= 0,023). Os nossos 

dados revelam que a situação profissional é determinante de VAG tanto nas portuguesas 

(empregada: OR= 2,7 IC95% 2,0-3,6), como nas imigrantes (Empregada: OR= 1,5 IC95% 

1,1-2,0). Também Cardoso (1996) encontrou diferenças na prevalência de VAG, contudo, 

surpreendentemente, registou uma tendência contrária à nossa, na medida em que, no 

seu estudo, são as mulheres desempregadas as que vigiam mais a gravidez (87% 

vs.66,9% OR 3,3 IC 2,1-5,1 p<0,01). Quando comparámos a prevalência de VAG entre 

portuguesas e imigrantes em função da situação profissional apurámos diferenças entre 

os grupos (empregadas: 90,1% vs. 75,5%, p <0,001; desempregadas: 77,3% vs. 68,0%, 

p=0,003).  

Estas diferenças mantiveram-se significativas mesmo após ajuste por regressão 

logística, mas em sentido contrário, para as portuguesas (OR= 0,64; IC = 0,45, 0,92), e 

nesta assunção poderemos dizer que as portuguesas desempregadas têm um risco 

maior de não fazer vigilância adequada de gravidez. 

Ainda neste contexto e no que respeita à situação profissional, apurámos que mais 

de 70,0% das portuguesas se encontram empregadas, e 26,4% estejam numa situação 

de desemprego. No entanto, esta percentagem é inferior à situação profissional das 

imigrantes,  já que regista 50% de desempregadas. Também Malheiros et al. (2009) 

apresentam indicadores de maior taxa de desemprego entre imigrantes, na quase 

totalidade dos países da Europa. O estudo de Chan, Roder, e Macharper (1988) revela-

nos resultados diferentes, tendo encontrado entre as imigrantes menos desempregadas e 

menor percentagem de profissões pouco qualificadas. O relatório para o desenvolvimento 

humano de 2009 realça que as dificuldades enfrentadas pelas pessoas pouco 

qualificadas são particularmente grandes, salientando que, no geral,  as políticas dos 

países favorecem os mais instruídos. Esta situação é visível no incentivo aos estudantes, 

mesmo após a conclusão dos seus estudos, e a determinados profissionais, para se 

estabelecerem no país com as respetivas famílias. A agricultura, a produção fabril, a 

construção e os serviços, como os trabalhos domésticos entre outros, acabam por 

absorver estes profissionais menos qualificados, os quais,  são muitas vezes tratados 

com grande precaridade no trabalho e dispensados facilmente como no caso de 

trabalhos sazonais (UNDP, 2009).  

Apurámos diferenças na prevalência de vigilância adequada de gravidez, em função 

do rendimento, tanto nas mulheres portuguesas (≤1000 euros = 78,3%;> 1000 euros = 
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91,9%; p <0,001), como nas imigrantes (≤1000 euros = 68,0%;> 1000 euros = 79,9%; p 

<0,001). Os nossos dados revelam que o rendimento é determinante de VAG, tanto nas 

mulheres portuguesas (> 1000 euros: OR= 3,2 IC95% 2,4-4,3), como nas imigrantes (> 

1000 Euros: OR= 2,1 IC95% 1,4-3,1). À semelhança dos nossos resultados também 

Cardoso (1996) verificou disparidades na prevalência de VAG, em que as mulheres de 

rendimentos mais baixos vigiaram menos a gravidez (58% vs.93,8% OR 0,1 IC 0,05-0,2 

p<0,01), o que também é corroborado por Korinek e Smith (2011). Coimbra et al. (2003) 

identificaram os baixos rendimentos como determinantes de não vigilância da gravidez 

(67,1% OR 1,82, IC 1,42-2,34) à semelhança de Nwaru et al. (2012), de TK  Tran et al. 

(2012), e de Lopes et al. (2003). Quando comparámos a prevalência de VAG entre 

portuguesas e imigrantes em função do rendimento encontrámos diferenças significativas 

(≤1000 euros:78,3% vs. 68,0%, p <0,001;> 1000 euros: 91,9% vs. 79,9%, p <0,001).  

Estas diferenças revelaram uma significância marginal, após ajuste por regressão 

logística, para as portuguesas (OR= 1,44; IC = 1,00-2,07; p= 0,05).  

De acordo com Hart (1971), os grupos com rendimentos mais elevados sabem usar 

melhor os cuidados de saúde, nomeadamente os especializados, como saúde materna, o 

que se reflete, segundo o autor, na mortalidade infantil. No estudo do rendimento mensal 

familiar, observa-se que mais de 50% das famílias portuguesas aufere valores entre 500 

e 1500 euros e 15,9% possui rendimento mensal familiar de mais de 2000 euros. 

Comparando o rendimento mensal das portuguesas com as imigrantes comprovamos 

que em cerca de 70% é inferior a 1000 euros e apenas 5,2% aufere valor superior a 2000 

euros. Tais valores podem justificar-se pelo facto das desempregadas ou com profissões 

não qualificadas ser significativamente superior no grupo de imigrantes. Já referimos que 

a conjuntura económica atual pode ser uma das condicionantes que impeça a vigilância 

da gravidez. Para reforçar esta ideia reportamo-nos a um estudo realizado em Espanha, 

por Bromley, Nunes, e Phipps (2011) com imigrantes e hispânicas. Compararam a 

vigilância da gravidez em 9906 mulheres tendo verificando que as imigrantes vigiaram 

menos a gravidez, eram mais jovens, possuíam menor escolaridade, tinham os mais 

baixos rendimentos, e menos seguros de saúde. Os baixos rendimentos foi o fator mais 

fortemente associado a cuidados pré-natais inadequados pelas imigrantes.  

Em suma, a observação comparada dos grupos em estudo (portuguesas e 

imigrantes) parece revelar maior vulnerabilidade das mulheres imigrantes para cuidados 

pré-natais inadequados. Esta vulnerabilidade decorre, em primeiro lugar, de algumas 

características próprias do estatuto de ser imigrante, como os fatores de nível 

socioeconómico (M. Machado et al., 2006), como os recursos económicos (Aldina  

Gonçalves et al., 2003), das condições da habitação (Manuel Carballo et al., 1998; Aldina  

Gonçalves et al., 2003), do acesso ao emprego (Manuel Carballo et al., 1998). Devaux e 
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Looper (2012) consideram que as condições económicas, apesar de não justificarem tudo 

são altamente responsáveis pelas desigualdades na utilização dos serviços de saúde. 

Registámos diferenças na prevalência de vigilância adequada de gravidez, em função 

do índice de aglomeração, nas portuguesas (<1 = 88,6%; ≥1 = 78,8%; p <0,001). O 

índice de aglomeração assume-se como determinante de VAG para as portuguesas (<1: 

OR= 2,1 IC95% 1,5-2,9). Cardoso (1996) também encontrou diferenças quer quanto ao 

número de assoalhadas (>2 assoalhadas 85,8%; ≤2 assoalhadas 72,8% OR= 2,2 IC95% 

1,4-3,6 p <0,001), quer quanto ao tamanho do agregado familiar (≤ 3 pessoas 89,6%; ≥ 7 

pessoas 45,2% OR= 10,1 IC95% 4,4-23 p <0,001), verificando que um agregado familiar 

de quatro ou mais pessoas é determinante de não vigilância de gravidez. Quando 

comparámos a prevalência de VAG entre portuguesas e imigrantes em função do índice 

de aglomeração registámos diferenças significativas (<1: 88,6% vs. 73,9%, p <0,001; ≥1: 

78,8% vs. 68,1%, p=0,002).  

Estas diferenças mantiveram-se significativas mesmo após ajuste por regressão 

logística, para as portuguesas (OR= 1,48; IC = 1,04, 2,11; p=0,029). 

Com efeito, o índice de aglomeração revela valores que se configuram como <1 para 

75,2% das inquiridas, embora os resultados em função dos grupos indiciem que em 40% 

das imigrantes o índice de aglomeração seja ≥1 ao contrapor-se aos 20% das 

portuguesas. 

A inadequação da vigilância da gravidez também é justificada em vários estudos, 

pelas variáveis socioeconómicas, nomeadamente,  a habitação não ser própria, o número 

de assoalhadas ser inferior a 3, não ter abastecimento de água canalizada, o número de 

filhos ser superior a dois (Barros et al., 1995; Bromley et al., 2012; Cardoso, 1996; 

Coimbra et al., 2003; Tavares & Barros, 1995). 

A importância da consulta pré-concecional para a saúde da mãe e da criança é 

reconhecida por muitos autores (Wilensky & Proser, 2008; Williams et al., 2012). 

Contudo, poucas mulheres realizam esta consulta (Sperb et al., 2002). No presente 

estudo, a percentagem de portuguesas que realizaram consulta pré-concecional foi 

significativamente superior quando comparada à apresentada pelas imigrantes (31,0% 

vs. 12.5%, p<0,001). Estes resultados estão em concordância com outros autores, 

designadamente, Williams et al. (2012) que referem que menos de um terço da amostra 

(32.4%) manifestou ter tido aconselhamento pré-concecional. Os nossos dados revelam 

que a consulta pré-concecional é determinante de VAG tanto nas mulheres portuguesas 

(OR = 3,63 IC = 2,4-5,5) como nas imigrantes (OR = 6,7 IC = 2,9-15,6). Williams et al. 

(2012) associaram a realização de consulta pré-concecional ao início precoce (até ao 

primeiro trimestre) das consultas pré-natais (OR = 2,05, IC = 1,77, 2,38) e defendem que 

as mulheres que recebem aconselhamento pré-concecional estão mais motivadas a 
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adotar comportamentos positivos ou a mudar comportamentos de risco durante a 

gravidez. Por seu lado Lunet et al. (2008) verificaram que a vigilância pré-natal adequada 

era determinante para a toma do ácido fólico e de outros micronutrientes (adequada vs. 

Inadequada: ácido fólico, RR=2,28; 95%IC:1,58-3,29), no entanto a toma do ácido fólico 

foi menos prevalente nas mulheres solteiras (RR=0,67; 95%IC:0,48-0,95) e nas que não 

planearam a gravidez (RR=0,81; 95%IC:0,71-0,92). Quando comparámos a prevalência 

de VAG entre as portuguesas e as imigrantes em função da realização de consulta pré-

concecional, verificámos que existem diferenças significativas na classe não fez consulta 

pré-concecional (83,2% vs. 68,6%, p <0,001). 

Estas diferenças mantiveram-se significativas mesmo após ajuste por regressão 

logística, tanto para as portuguesas (OR= 1,91; IC = 1,20-3,02), como para as imigrantes 

(OR= 4,22; IC = 1,62-10,98). 

Apurámos ainda que 95,8% das participantes no estudo tomaram micronutrientes 

durante a gestação com valores percentuais similares entre portuguesas e imigrantes, 

sendo dos mais utilizados o ferro (86,2% vs. 84,3%) e o ácido fólico (82,2% vs. 72,4%) e 

em menor percentagem as vitaminas e o cálcio. Resultados inferiores foram encontrados 

por Rassin et al. (2009) para a toma do ferro e do ácido fólico, entre judias e árabes 

(58,7% vs. 22,2% OR=26,7 p<0,001) A toma destes micronutrientes é uma 

recomendação da ACOG (2005, 2012), previsto na Medical Subject Headings (2012 c), e 

na (DGS, 2006 Circular Normativa n.º 2/DSMIA de 16.01.2006 da Direcção-Geral da 

Saúde) que referem que a toma precoce, do ácido fólico, preferencialmente dois meses 

antes da suspensão do método contracetivo ou pelo menos um mês antes da gravidez, 

evita complicações no feto, dado que esse micronutriente se reflete na prevenção de 

defeitos do tubo neural (Hage et al., 2012). Também o ferro tem sido aconselhado, até ao 

presente, tendo em vista a prevenção da anemia da grávida, pela manutenção de valores 

de hemoglobina compatíveis com o transporte adequado de oxigénio à célula, contudo, 

alguns estudos como o de Hanieh et al. (2013), começam a questionar a necessidade da 

sua toma diária. Estes autores verificaram que a toma de ferro duas vezes por semana, 

quando comparada à sua toma diária, para além de não produzir diferenças clinicas 

significativas, no peso ao nascimento, nem nos níveis de hemoglobina materna, refletia-

se significativamente em melhores resultados cognitivos das crianças, aos seis meses de 

vida, pelo que aconselham investigação suplementar, em populações com níveis baixos 

de ferritina, que comprovem a vantagem da toma de ferro duas vezes por semana. Não 

registámos a toma de iodo por nenhuma grávida, apesar de este micronutriente ser 

aconselhado no início da gravidez, como forma de melhorar o desenvolvimento cognitivo 

da criança (Bath, Steer, Golding, Emmett, & Rayman, 2013; Portugal. DGS, 2013). 
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A melhoria da qualidade dos cuidados prestados à grávida e ao recém-nascido é uma 

das áreas de intervenção prioritária do Plano Nacional de Saúde. Segundo Ximenes-Neto 

et al. (2008) a vigilância pré-natal deve cobrir toda a população de grávidas, assegurando 

o acompanhamento e a continuidade do atendimento, tendo como objetivo prevenir, 

identificar ou corrigir as intercorrências maternas fetais, e também instruir a grávida 

quanto à gravidez, parto, puerpério e cuidados com o recém-nascido.  

Apurámos diferenças na prevalência de vigilância adequada de gravidez, em função 

do planeamento da gravidez, tanto nas portuguesas (planeada = 91,3%; não planeada 

= 76,5%; p <0,001), como nas imigrantes (planeada = 82,3%; não planeada = 58,9%; p 

<0,001). O planeamento da gravidez assume-se como determinante de VAG, tanto nas 

portuguesas (gravidez planeada: OR= 3,3 IC95% 2,4-4,3), como nas imigrantes (gravidez 

planeada: OR= 3,2 IC95% 2,3-4,5). A gravidez não programada foi identificada por 

Barros, Rodrigues, & Leite (1995) como fator de risco determinante de  vigilância 

inadequada da gravidez (OR=3,5; p<0,001). Também Alderliesten et al. (2007), 

identificaram como fatores determinantes da vigilância pré-natal inadequada a gravidez 

não planeada. Cardoso (1996) considera inclusive que a realização da consulta de 

planeamento familiar é um fator determinante de VAG (realizar consulta 91%; não realizar 

consulta 80,2% OR= 2,5 IC95% 1,5-4,2 p <0,001). Também Tavares e Barros (1995) 

identificaram o planeamento da gravidez como sendo determinante na atitude da mulher 

face aos cuidados pré-natais, verificando uma correlação positiva significativa entre as 

gravidezes não programadas e as gravidezes não vigiadas. Do mesmo modo, Delgado et 

al. (1997), identificaram o não planeamento da gravidez como um determinante major do 

uso inadequado de cuidados pré-natais (22,4% OR=1,9 IC95% 1,2-2,9). Quando 

comparámos a prevalência de VAG entre portuguesas e imigrantes, em função do 

planeamento da gravidez, determinámos diferenças significativas (planeada: 91,3% vs. 

82,3%, p <0,001; não planeada: 76,5% vs. 58,9%, p <0,001).  

Estas diferenças mantiveram-se significativas mesmo após ajuste por regressão 

logística, tanto para as portuguesas (OR= 1,49; IC = 1,03, 2,16), como para as imigrantes 

(OR= 1,59; IC = 1,05, 2,39) 

Um dos aspetos fundamentais para estudar o fenómeno da maternidade é saber se a 

gravidez foi planeada pois como aponta a WHO (2005), uma gravidez desejada e 

planeada tem maior probabilidade de ser bem-sucedida. Ainda a Organização Mundial de 

Saúde refere que um casal que planeie com antecedência a gravidez, isto é, a altura em 

que deseje ter o seu filho, vai vivenciar uma gravidez com um maior acompanhamento 

médico e com menos implicações negativas após o parto, quer a nível físico do recém- 

nascido, como a nível emocional, para além de estabelecerem uma maior interação 

mãe/filho. Poder planear a gravidez e ser preparada adequadamente para essa fase é 
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um direito das mulheres, uma prática que ainda não é adotada pela maioria da população 

e que nem sempre é totalmente estimulada pelas instituições de saúde. No nosso estudo 

o percentual das imigrantes e portuguesas que não planearam a gravidez é muito 

elevado (45,3% vs 30,9%). São precisamente as que não planearam a gravidez ou não a 

desejaram,  aquelas que menos a vigiaram, o que vai de encontro aos estudos de (Barros 

et al., 1995; Tavares & Barros, 1995). A este propósito, Alves et al. (2005) salientam que 

nestas situações o risco de vigilância inadequada é duas vezes maior.  

Verificámos diferenças na prevalência de vigilância adequada de gravidez, em função 

do desejo de engravidar, tanto nas portuguesas (gravidez desejada = 88,7%; gravidez 

não desejada = 57,0%; p <0,001), como nas imigrantes (desejada = 76,7%; não desejada 

= 41,0%; p <0,001). Os nossos dados revelam que o desejo de engravidar é 

determinantes de VAG, tanto nas portuguesas (ser desejada: OR= 5,9 IC95% 3,9-9,0), 

como nas imigrantes (ser desejada: OR= 4,8 IC95% 3,1-7,3). Por sua vez, Alderliesten et 

al. (2007), identificaram como fatores determinantes da vigilância pré-natal inadequada a 

gravidez não desejada. Cardoso não só encontrou diferenças como também identificou 

esta variável como determinante de VAG (filho desejado por ambos os pais 91,6%; filho 

não desejado, por nenhum dos pais 64,2% OR= 6 IC95% 4-9,7 p <0,001). Quando 

comparámos a prevalência de VAG entre portuguesas e imigrantes, em função do desejo 

de engravidar, encontrámos diferenças significativas (gravidez desejada: 88,7% vs. 

76,7%, p <0,001; gravidez não desejada: 57,0% vs. 41,0%, p=0,022).  

Estas diferenças mantiveram-se significativas mesmo após ajuste por regressão 

logística, mas em sentido contrário, tanto para as portuguesas (OR= 2,08; IC = 1,23-

3,52), como para as imigrantes (OR= 2,05; IC = 1,20-3,51). 

Apurámos diferenças na prevalência de VAG, em função da preparação para o 
parto, tanto nas portuguesas (fez preparação = 92,6%; não fez preparação = 84,5%; p 

<0,001), como nas imigrantes (fez preparação = 81,9%; não fez preparação = 69,0%; p 

<0,001). A preparação para o parto assume-se como determinante de VAG, tanto nas 

portuguesas (fazer preparação: OR= 2,3 IC95% 1,6-3,4), como nas imigrantes (fazer 

preparação: OR= 2,0 IC95% 1,3-3,2). Apesar das aulas de preparação se iniciarem por 

volta das 25 semanas de gestação verificámos que as mesmas contribuem para a 

vigilância adequada de gravidez através do número de consultas. Conforme afirmam 

Lowdermilk e Perry (2008),  durante as sessões de preparação pré-natal, as mulheres e 

suas famílias são alertadas para determinadas particularidades da gravidez e parto, 

havendo uma maior consciencialização do seu corpo e eventuais respostas emocionais, 

mas também é reforçada a necessidade de vigilância regular no sentido de acompanhar 

todo o processo de desenvolvimento, seu e do seu filho. Quando comparámos a 

prevalência de VAG entre portuguesas e imigrantes, em função da preparação para o 
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parto, registámos diferenças significativas (fez preparação: 92,6% vs. 81,9%, p <0,001; 

não fez preparação: 84,5% vs. 69,0%, p <0,001).  

Estas diferenças mantiveram-se significativas mesmo após ajuste por regressão logística, 

tanto para as portuguesas (OR= 1,57; IC = 1,04-2,36), como para as imigrantes (OR= 

1,74; IC = 1,06-2,86). Quando analisamos a frequência de curso de preparação para o 

parto, deparamo-nos com 72,1% das portuguesas e 78,8% das imigrantes a não 

frequentarem esse curso e, das que o frequentaram foi semelhante a percentagem de 

grávidas de ambos os grupos que utilizaram o Método Psicoprofilático. Consideramos um 

percentual muito elevado dado que durante a gravidez, período de transição universal e 

natural, se verificam grandes mudanças e reajustamentos físicos e psicológicos, para os 

quais, nem sempre, as futuras mães estão preparadas, o que associado a alguma falta 

de conhecimento, pode condicionar a vivência do trabalho de parto de uma forma 

agradável e feliz, sendo benéfico o recurso a cuidados de saúde especiais (Kerziban 

Yenal & Ümran Sevil, 2012). Rassin et al. (2009) também obtiveram diferenças na 

prevalência de preparação para o parto, no seu estudo realizado entre mulheres judias e 

árabes (71,4% vs. 20,0% OR= 20,5, p<0,001). 

Registaram-se diferenças também em função da necessidade de intérprete, 

nomeadamente na classe não ter necessidade: (OR= 2,6 IC95% 1,6-4,3). Estas 

diferenças mantiveram-se significativas mesmo após ajuste por regressão logística (OR= 

0,36; IC = 0,19-0,68), neste sentido, poderemos dizer que as imigrantes que têm 

necessidade de intérprete têm um risco maior de não fazer vigilância adequada de 

gravidez. 

No seu estudo, Alderliesten et al. (2007), identificaram a fraca proficiência linguística, 

como fator determinante de vigilância pré-natal inadequada, à semelhança dos resultados 

verificados por Korinek e Smith (2011). 

No nosso estudo, em mais de 90,0% das imigrantes, não houve necessidade de 

intérprete em algum momento da sua gravidez e parto, mas 3,8% sentiu essa 

necessidade sendo que destas 11,8% residem há menos de 5 anos em Portugal. Para as 

que sentiram necessidade de intérprete, a 84,6% não foi facultada essa possibilidade. A 

barreira linguística e outras situações são apontadas por vários organismos e estudos 

sobre imigrantes (Bloomberg & Gatling, 2009; M. Fonseca et al., 2005; Ingleby, Chimienti, 

Hatziprokopiou, Ormond, & Freita, 2005; A. L. Silva, 2004, 2008), o que faz com 

necessitem de ser monitorizadas e tomadas as devidas medidas para serem excluídas 

pelos diferentes países. A barreira linguística é destacada em estudos que focam a 

migração internacional e a saúde (Ingleby, 2011; Paillard, 2011) com prejuízos graves 

para a saúde dos imigrantes (Priebe et al., 2011) . Alguns sistemas de saúde da Europa 

falham sistematicamente em não reconhecerem a importância desta barreira no 



179 

empobrecimento dos cuidados (Paillard, 2011). Para este autor e para a  WHO (2010b), a 

dificuldade linguística é uma barreira que pode ser ultrapassada providenciando 

intérpretes, bem como mediadores culturais no sentido de promover a comunicação e o 

entendimento entre profissionais e utentes. A formação de profissionais de saúde com 

competência cultural também poderá ajudar a reduzir as barreiras sociais e culturais. No 

nosso estudo, 61,8% das mulheres imigrantes, afirmaram ter havido dificuldade durante o 

internamento sendo que a mais indicada por não ter interprete foi o facto de não 

compreenderem os profissionais e sentiram a necessidade de ter o marido ou outro 

familiar próximo presente para procederem à tradução. Como apontam L. Almeida e 

Caldas (2012) há evidências substanciais de que as barreiras linguísticas afetam 

negativamente o acesso a cuidados de saúde, a qualidade de atendimento, a satisfação 

do cliente e, por conseguinte, os resultados de saúde, pelo que por estes motivos, e 

quando possível, muitos imigrantes optam por viajar de volta para seu país de origem 

para obter cuidados de saúde. 

No Canadá, Ross et al. (2007) pretenderam determinar a qualidade dos cuidados 

pré-natais recebidos por imigrantes e canadianas e identificar as barreiras no acesso aos 

cuidados de saúde, tendo verificado que as difiuldades linguísticas e os diferentes valores 

culturais apresentados pelas imigrantes prejudicaram o seu acesso à saúde pré-natal, o 

qual se refletiu em cuidados pré-natais inadequados. Neste sentido, os autores 

aconselham a que sejam disponibilizados tradutores e que os documentos sejam 

traduzidos de modo a suplantar essas dificculdades por parte das imigrantes. 

Recomendam ainda investigações que procurem averiguar outros motivos que impeçam 

as imigrantes de recorrerem aos cuidados pré-natais disponibilizados pelo sistema de 

saúde canadiano. 

O tempo de permanência em Portugal (>5 Anos: OR= 1,5 IC95% 1,1-2,1) foi 

também determinante de VAG. Estas diferenças mantiveram-se significativas mesmo 

após ajuste por regressão logística (OR= 1,62; IC = 1,10-2,39). 

O estudo de Lin e Wang (2008), com imigrantes grávidas revelou também que o 

tempo de permanência no país de acolhimento, no caso, Taiwan, foi um fator preditivo da 

frequência às consultas pré-natais durante a gravidez (≥1 Ano: OR= 5,5 IC95% 1,5-27,22 

p=0,0016). 

Neste estudo, em termos médios, o tempo de permanência em Portugal, das 

grávidas imigrantes, situa-se em cerca de seis anos. Presumivelmente, a conjuntura 

económica leva a que cerca de 50% já não se desloquem ao país de origem há mais de 

um ano, ocorrência que se verifica com maior prevalência nas que residem em Portugal 

há mais de cinco anos. Há que referir que a OMS considera que as atividades de 

monitorização da saúde e os programas para atenuar os efeitos da imigração existem, 
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mas, muitas vezes, não incluem indicadores relevantes como dados relativos à origem, 

tempo de permanência ou os motivos para a migração, considerando que esses são 

aspetos fundamentais para se poder muitas vezes ultrapassar os problemas (WHO, 

2010a, p. 37) 

Portugal está entre os países mais inclusivos no que toca ao acesso de migrantes aos 

serviços de saúde, sendo um dos poucos dos demais estados da União Europeia em que 

o recurso a cuidados de saúde não tem qualquer repercussão jurídica na situação do 

indivíduo. De acordo com o Despacho n.º 25,360/2001 (Portugal. DR, 2001), todos os 

imigrantes em situação irregular têm acesso aos cuidados de saúde, nos mesmos termos 

que a população em geral, independentemente do tempo de permanência em que se 

encontrem no nosso país. 

No presente estudo, apurámos diferenças na prevalência de VAG, em função da 

idade materna, tanto nas portuguesas (≤ 17 Anos = 52,4%; 18 -35 anos = 87,1%;> 35 

anos = 87,6%; p <0,001), como nas imigrantes (≤ 17 anos = 14,3%; 18 -35 anos = 

71,2%;> 35 anos = 78,2%; p= 0,002). Os nossos dados revelam que a idade materna é 

determinante de VAG, tanto nas portuguesas (≤ 17 Anos: OR=0,2 IC95% 0,1-0,4), como 

nas imigrantes (≤ 17 Anos: OR= 0,05 IC95% 0,01-0,4).Tal como nós, Cardoso (1996) 

identificou a idade adolescente como determinante de vigilância inadequada de gravidez, 

sendo aquela que apresenta valores mais baixos de VAG quando comparada com a 

idade materna entre 19 e 34 anos (42,3% vs. 85%, OR 7,7 IC 3,4-17,3 p<0,001). 

Resultados análogos aos encontrados também por Lopes et al. (2003) (≤ 17 Anos = 

66%;≥ 35 anos = 80%), e por E. Ribeiro et al. (2009) com 4552 partos verificaram que 

33,9% das mulheres tinham realizado inadequada vigilância da gravidez, à qual, foi 

associada a idade materna menor do que 18 anos de idade. O mesmo é confirmado por 

Alderliesten et al. (2007), que identificaram como fatores determinantes de vigilância pré-

natal inadequada a idade materna inferior a 20 anos, à semelhança de Korinek e Smith 

(2011), para a mesma idade (≤19 anos OR 1,19 p=0,03). Também Nwaru et al. (2012), 

identificaram a idade mais jovem como determinante de inadequada vigilância da 

gravidez (OR 0,61, IC 0,40-0,91), o mesmo acontecendo no estudo de Tavares e Barros 

(1996) em que as adolescentes recorreram menos a consultas pré-natais (5,9±2,6 vs. 

7,7±2,9; p<0,001) sendo significativa a percentagem de cuidados pré-natais inadequados 

que apresentaram (39,3% vs. 13,1% p<0,001). Não corroboram estes achados os 

resultados determinados por Coimbra et al. (2003), na medida em que identificaram a 

idade adolescente como fator protetor de vigilância adequada da gravidez (OR 0,55, IC 

0,34-0,88), e a idade igual ou superior a 35 como fator de risco para a vigilância 

inadequada da gravidez (OR 1,66, IC 1,33-2,07). No presente estudo, quando 

comparámos a prevalência de VAG entre portuguesas e imigrantes em função da idade 
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verificámos a existência de diferenças significativas, entre os dois grupos em estudo, 

para a idade dos 18 - 35 anos (87,1% vs. 71,2%, p <0,001) e para a idade superior a 35 

anos (87,6% vs. 78,2%, p=0,021). Estas diferenças não se mantiveram significativas após 

ajuste por regressão múltipla.  

O total da amostra revela a idade materna varia entre um mínimo de 15 anos e um 

máximo de 45 anos. As mulheres portuguesas são em média mais velhas que as 

imigrantes, o que vai de encontro aos resultados divulgados por vários estudos que 

apresentam a taxa de fecundidade das mulheres portuguesas (1,3) como a segunda mais 

baixa do mundo (INE, 2011, 2012; UNFPA, 2011).  

Ser mãe faz parte dos sonhos de grande parte das mulheres. Várias publicações da 

especialidade indicam que a melhor idade para ter um filho se situa por volta dos 20 e 30 

anos, fase da vida em que a mulher é mais fértil. Com o avanço da idade, a produção de 

óvulos diminui e a dificuldade de engravidar aumenta. Comprovámos que no nosso 

estudo, a maioria das mulheres (83,8%), quer nacionais (83,5%) quer estrangeiras 

(84,5%), se encontram no grupo etário considerado adequado para engravidar. O estudo 

de J Peixoto (2009, p. 34) aponta nesse sentido, indicando que a idade média de 

nascimento do filho é mais precoce no caso de mães estrangeiras (29,1 anos) contra os 

29,9 anos da média nacional. Afirma ainda que em todos os grupos etários a taxa de 

fecundidade excede claramente a nacional.  

Parece-nos preocupante o número de grávidas com menos de 18 anos, que nas 

imigrantes se cifra nos 0,9% e nas portuguesas em 1,3%, no entanto, é um valor inferior 

ao apresentado no estudo de Tavares e Barros (1996) com 5,8%, e de Cardoso (1996) 

com 3,7%, há quase 20 anos atrás, o que nos poderia sugerir que este valor diminuiu ao 

longo do tempo, apesar de não o podermos afirmar, na medida em que se trata de dois 

estudos com critérios de inclusão diferentes do nosso. Quanto ao número de grávidas 

com idade superior a 35 anos, este valor, situou-se nos 14,6% para as imigrantes e 

15,2% para as portuguesas. No Brasil tem-se verificado um aumento da proporção de 

mulheres que se tornam mães com mais de 35 anos de idade, de 8,1% em 1997, para 

9,9% em 2008 (Brasil. MS., 2011). A maternidade em idades mais avançadas é 

justificada por Joseph et al. (2005) com o desenvolvimento do papel profissional da 

mulher na sociedade e que, face ao contexto socioeconómico e cultural atual, esta 

tendência poderá agravar-se com todos os riscos mais frequentemente associados a uma 

gravidez tardia. As mulheres nos extremos de idade reprodutiva, abaixo dos 18 e acima 

dos 35 anos de idade constituem preocupação na medida em que geralmente 

apresentam resultados perinatais menos favoráveis que as adultas jovens, entre os 18 e 

os 35 anos de idade (J. Silva & Surita, 2009). 
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Uma vez que a gravidez nos extremos de vida reprodutiva envolve riscos para a mãe 

e para o recém-nascido (RN), deve-se investir na vigilância e na prestação adequada de 

cuidados pré-natais.  

Registámos diferenças na prevalência de VAG, em função da profissão, tanto nas 

portuguesas (profissões intelectuais = 93,8%; profissões técnicas = 89,4%; sem profissão 

qualificada = 78,6%; p <0,001), como nas imigrantes (profissões intelectuais = 85,0%; 

profissões técnicas = 81,4%; sem profissão qualificada = 65,2%; p <0,001). A profissão 

assume-se como determinante de VAG, tanto para as portuguesas (profissões técnicas: 

OR= 2,3 IC95% 1,7-3,1; profissões intelectuais: OR= 4,1 IC95% 2,5-6,6), como para as 

imigrantes (Profissões técnicas: OR= 2,3 IC95% 1,6-3,4; Profissões intelectuais: 3,0 

IC95% 1,5-6,3). No seu estudo, Cardoso (1996) , também verificou que as mulheres com 

profissões mais qualificadas vigiavam mais a gravidez do que as que tinham profissões 

menos qualificadas (91,8% vs.72,2% OR 4,3 IC 1,2-15,6 p=0,027). Por sua vez, Delgado 

et al. (1997) verificaram que ser doméstica era determinante de vigilância inadequada de 

gravidez (20,8% OR 3,1 IC 1,3-7,5), à semelhança de Korinek e Smith (2011), que 

verificaram o mesmo tanto para as domésticas (OR=1,31 p=0,02), como para as 

estudantes (OR=1,28 p<0,05). Quando comparámos a prevalência de VAG entre 

portuguesas e imigrantes em função da profissão, verificámos diferenças entre os grupos 

(profissões intelectuais: 93,8% vs. 85,0%, p=0,018; profissões técnicas: 89,4% vs. 81,4%, 

p=0,001; sem profissão qualificada: 78,6% vs. 65,2%, p <0,001). Estas diferenças não se 

mantiveram significativas após ajuste por regressão múltipla.  

Como profissão, as mulheres portuguesas têm maioritariamente uma atividade 

profissional técnica (45,6%) e as imigrantes uma profissão não qualificada (61,4%). 

Apenas em 7,9% das imigrantes a atividade profissional se insere em profissões 

intelectuais. Os quadros superiores são ocupados em maior percentagem pelas 

portuguesas o que está em consonância com os resultados de M. Machado et al. (2006). 

Gois (2006) , a este propósito, afirma que no que toca à população feminina, as limpezas 

industriais e domésticas abrangem a maior parte dos casos, acrescentando ainda que 

são atividades de baixo nível de qualificação em termos académicos, o que caracteriza a 

maior parte das pessoas imigradas. Na nossa perspetiva estamos perante um tipo de 

imigração com um elevado grau de instrução, mas que devido a várias barreiras são 

inseridas em trabalhos indiferenciados. Efetivamente, as imigrantes deparam-se, de 

forma geral, com graves problemas de integração decorrentes de limitações no acesso 

ao mercado de trabalho; do elevado índice de desemprego, do trabalho temporário, da 

baixa remuneração, da ausência de proteção social e económica em trabalhos não 

declarados, da limitação de conhecimentos linguísticos, do baixo nível de escolaridade e 

da pobreza, da exclusão social bem como no acesso à saúde. 
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Registámos diferenças na prevalência de vigilância adequada de gravidez, nas 

imigrantes, em função da região do país (Região da Grande Lisboa = 63,3%; Região 

Norte = 73,8%; Região Centro = 78,0%; Região Sul = 79,4%; p <0,001). A região, 

assume-se como determinante de VAG nas imigrantes (Centro: OR= 2,1 IC95% 1,3-3,2; 

Sul: OR= 2,2 IC95% 1,5-3,4). Estudos procuram estudar a variabilidade geográfica no 

acesso aos cuidados de saúde e alguns relacionam a prevalência de VAG em diferentes 

regiões. É o caso de Tavares e Barros (1995), que ao estudar os cuidados pré-natais em 

Portugal, registaram diferenças significativas entre todos os distritos (p= 0,030), nos 

quais, oito distritos apresentaram percentagens acima de 30% de cuidados pré-natais 

inadequados, nomeadamente, o distrito da Guarda (39,5%), Viseu (36,3%), Faro (35,9%), 

Lisboa (34,6%), Viana do Castelo (34,2%), Castelo Branco (32,6%), Setúbal (31,2%) e 

Portalegre (31,0%), e com valores, de cuidados pré-natais inadequados, inferiores a 20% 

apenas se registou o distrito do Porto (17,6%). Quando comparámos a prevalência de 

VAG entre portuguesas e imigrantes em função da região encontrámos diferenças 

significativas (Região da Grande Lisboa: 86,9% vs. 63,3%, p <0,001; Região Norte: 

87,4% vs. 73,8%, p=0,002; Região Centro: 90,2% vs. 78,0%, p <0,001; Região Sul: 

84,6% vs. 79,4%, p <0,001). Estas diferenças não se mantiveram significativas após 

ajuste por regressão múltipla.  

O fluxo migratório acompanha as oportunidades de emprego criadas pela dinâmica 

de modernização de algumas cidades e por grandes investimentos no setor das obras 

públicas. Este, provavelmente será de entre outros dos motivos pelo qual a zona de 

proveniência do sul do país e a grande Lisboa sejam as mais representativas no nosso 

estudo. As regiões norte e centro do país apresentam no global 35,4%, sendo destas 

37,6% portuguesas e 30,5% imigrantes. Esta dispersão é confirmada com as estatísticas 

dos imigrantes por todo o país denotando-se uma maior concentração nas regiões do 

litoral, e distritos de Lisboa, Faro, Setúbal e Porto, locais que ostentam uma maior oferta 

de emprego (INE, 2008, 2011, 2012). Salienta-se por outro lado que tanto as mulheres 

portuguesas como as imigrantes procuram na sua maioria a zona urbana para residirem 

com 58,8% e 72,8% respetivamente. 

Não encontrámos diferenças na prevalência de VAG em função do local de 

residência, tanto nas portuguesas (rural: 87,1% urbano: 86,7% p=0,834), como nas 

imigrantes (rural: 75,0% urbano: 71,3% p=0,490). Contudo, quando comparámos as 

portuguesas com as imigrantes, em função do local de residência, registaram-se 

diferenças significativas nas residentes em meio rural (87,1% vs. 75,0%, p =0,008) e nas 

residentes em meio urbano (86,7% vs. 71,3%, p <0,001). Contrariamente ao nosso 

estudo, TK  Tran et al. (2012), identificaram a zona rural como determinante de não 

vigilância de gravidez. 
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O local de residência pode afetar significativamente a vigilância da gravidez, uma 

vez que, os meios disponíveis para quem reside fora dos grandes centros urbanos são 

regra geral muito mais reduzidos. No Vietnam, Singer et al. (2011), TK Tran et al. (2011), 

e TK  Tran et al. (2012) estudaram os efeitos da região demográfica na adesão 

adequada aos cuidados pré-natais, numa amostra de 2132 grávidas. Concluíram que, 

viver no meio rural ou urbano tem efeitos significativos no menor número de consultas 

realizadas durante a gravidez, sendo que, as mulheres residentes no meio rural 

apresentaram um número médio de consultas inferior ao meio urbano. Verificaram ainda 

que, no meio rural as mulheres recorreram mais ao sistema de saúde privado do que 

público e gastaram mais dinheiro na realização da vigilância da gravidez. No meio 

urbano as mulheres recorreram mais às maternidades e hospitais públicos para 

realizarem a vigilância da sua gravidez. Viver em meio rural, a baixa escolaridade, os 

baixos rendimentos, a idade adolescente e realizar as consultas em instituições privadas 

são fatores associados ao risco de vigilância pré-natal inadequada. Os autores 

recomendam o desenvolvimento de estratégias nas áreas rurais que permitam melhorar 

as práticas de saúde materna e obstetrícia ao nível de vigilância da gravidez.  

Registámos diferenças na prevalência de vigilância adequada de gravidez, nas 

portuguesas, em função da religião (católica = 88,8%; não católica = 80,4%; agnóstica = 

81,6%; p <0,001). Os nossos dados revelam que a religião é determinantes de VAG nas 

portuguesas (católicas: OR= 1,9 IC95% 1,4-2,6). Não encontrámos estudos que 

relacionassem a religião com a prevalência de VAG, sendo Portugal um país 

iminentemente católico. No entanto, quando comparámos a prevalência de VAG entre 

portuguesas e imigrantes em função da religião registámos diferenças significativas 

(católica: 88,8% vs. 71,2%, p <0,001; agnóstica: 81,6% vs. 69,5%, p=0,001). Estas 

diferenças não se mantiveram significativas após ajuste por regressão múltipla.  

Portugal a partir do século XX torna-se um país de acolhimento de imigrantes onde 

coabitam pessoas provenientes de mais de 150 nacionalidades, constituindo cerca de 5% 

da população residente. Concomitantemente assistiu-se ao reforço da pluralidade do 

fenómeno religioso, expresso de forma cada vez mais visível a partir de novas confissões 

religiosas.  

Parece óbvio que na conjuntura atual os obstáculos para encontrar emprego como 

afirmaram 15,2% da totalidade da amostra de portuguesas e imigrantes resulta da falta 

de oferta de emprego. As portuguesas indicam ainda o facto de estarem grávidas 

(25,9%), de possuírem formação excessiva (21,7%) e a existência de patrões 

desconfiados (17,4%), mas relevantes são, os 40,1% de imigrantes que apontam como 

obstáculo para a empregabilidade a discriminação, o facto de residirem longe do local de 

emprego (10,9%), a situação irregular (40,9%), ser imigrante (29,5%) e ainda a raça/etnia 
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(13,6%). Estes, e outros dados, vão de encontro aos apresentados por Malheiros et al. 

(2009) em que em vários países da Europa os imigrantes apresentam dificuldades 

acrescidas para encontrar emprego comparativamente aos autóctones, e sobretudo 

emprego qualificado. É entendível que o impacto da migração na saúde não é sempre 

sentido da mesma forma, variando consoante a pessoa que imigra considerando os seus 

estilos de vida, saúde e contexto sociocultural, momento em que o faz, de onde o faz 

(condições globais do país de origem), para onde o faz (das políticas de integração 

adotadas pelo país de destino), das condições de acolhimento, do contacto mantido com 

o país de origem, do tipo de migração (documentada ou indocumentada, voluntária ou 

forçada), entre outros (McKay et al., 2003a).  

Refere ML Fonseca e Malheiros (2005) que o acesso a uma habitação em condições 

e a preços acessíveis é uma condição necessária para o funcionamento básico da 

sociedade e traduz o primeiro passo da integração socioeconómica dos imigrantes. Neste 

estudo encontramos 70% das portuguesas que vivem em casa própria, enquanto nas 

imigrantes a maior percentagem é em casa de outras pessoas (emprestada ou 

arrendada), sendo que destas 66,5% pagam renda. Este é um problema que afeta mais 

as populações imigrantes (Malheiros et al., 2009) derivado de custos de habitação 

inacessíveis sobretudo quando sustentadas no crédito bancário que se torna mais difícil 

de conseguir dado que são incapazes de oferecer contrapartidas financeiras ou de 

fiadores aceitáveis pela banca.  

Quanto ao número de assoalhadas, encontramos um mínimo de uma assoalhada e 

um máximo de 10, em ambos os grupos, mas a maior percentagem possui uma 

habitação com três assoalhadas, sendo este valor mais elevado entre as imigrantes 

(41,3%), enquanto habitações com quatro ou mais assoalhadas são pertença das 

portuguesas. Parece-nos porém que o número de assoalhadas não é concordante com, o 

número de residentes por habitação dado que em cerca de um terço do total da amostra 

habitam três pessoas em casa. Estes dados estão em consonância com os apresentados 

por (Malheiros et al., 2009) em que em alguns países da Europa, os imigrantes 

apresentam maiores densidades de ocupação.  

À condição de imigrante, por tudo o que lhe é inerente, está por forma direta ou 

indireta condicionado o acesso e a utilização dos serviços de saúde, bem como aos 

cuidados pré-natais, com implicações na saúde da mulher e da criança, embora a lei 

portuguesa, reconheça a todos os imigrantes o direito e o dever de proteção da sua 

saúde em Portugal (Portugal. DR, 1990) independentemente do seu estatuto jurídico. Foi 

com este propósito que indagamos sobre o sistema de saúde procurado e o local de 
vigilância da gravidez. Apurámos que, 83,3% das imigrantes recorreram ao sistema 

público contrapondo-se com 49,3% das portuguesas. Os nossos resultados comprovam o 



186 

estudo de Dias, Severo e Barros (2008) o qual revelou que aproximadamente 20% dos 

imigrantes, nunca tinha usado o Serviço Nacional de Saúde e dos que o usaram, 35,6% 

fê-lo no Centro de Saúde, 12,0% no hospital e 54,4% em ambos. Verificaram também 

que entre as mulheres imigrantes, a utilização dos serviços de saúde foi associada 

significativamente com o tempo de permanência em Portugal e com o país de origem. 

Coloca-se à gravida, principalmente para quem pela primeira vez é parturiente, o 

problema da escolha da maternidade. Foram vários os motivos invocados pelas 

portuguesas e imigrantes para essa tomada de decisão dos quais se destacam a área de 

residência, focada por 63,5% de portuguesas e 73,7% das imigrantes, a qualidade de 

cuidados com 19,6% e 22,2% e ainda o aconselhamento profissional, as situações de 

emergência e a proximidade de família. Na Tailândia, num estudo com 2847 mulheres, 

Liabsuetrakul e Oumudee (2011) procuraram identificar os obstáculos no acesso à saúde 

durante a gravidez e cuidados ao parto, tendo verificado que o seguro de saúde tem um 

impacto muito significativo nos atrasos e obstáculos verificados. Concluiu que os fatores 

socioeconómicos são importantes determinantes para a escolha do local do parto (25 

ocorreram no domicilio) e para os atrasos no acesso à saúde e para perceção das 

barreiras. As mulheres mais pobres, de menor escolaridade, que pensavam que o seguro 

não cobria os cuidados ao parto, com dificuldades de transporte, com baixa expectativa 

de ser bem atendida e de receber bons cuidados de saúde, foram fatores associados ao 

atraso ou não procura de cuidados de saúde.  

A importância dos enfermeiros se tornarem conscientes das tradições no parto por 

parte de mulheres de outros países já não é nova, nos Estados Unidos, e no 

entendimento de Lewallen (2011), a América do Norte tornou-se mais diversificada 

culturalmente, fruto de um aumento de imigrantes, e o parto hospitalar tornou-se na 

cultura dominante em obstetrícia. A autora entende que os enfermeiros devem 

reconhecer a cultura única de cada mulher e trabalharem de modo a que todas elas, 

independentemente da sua cultura, se sintam confortáveis nesse ambiente de modo a 

que lhes seja assegurada uma experiência de parto segura e satisfatória. 

O estudo de Sein (2012), em Myanmar, apresenta a problemática da qualidade dos 

cuidados de saúde materna e obstétrica em função do local de ocorrência do parto. 

Verificaram que nas áreas rurais o parto ocorre mais frequentemente no domicílio e em 

mulheres com níveis de instrução mais baixa associando-se-lhes cuidados pós-natal 

inadequados. Os autores alertam para a necessidade de assegurar a qualidade dos 

cuidados pré-natais, nomeadamente, no que respeita ao início da vigilância da gravidez e 

melhoria da educação para a saúde pré-natal, na informação e comunicação com as 

grávidas, de modo a garantir a qualidade dos cuidados pré-natais, a qual é fundamental 

para que o parto ocorra em segurança. 
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Também Rosato et al. (2008) lembram a declaração de Alma-Ata entendendo que 

nos países em desenvolvimento ainda se está muito longe de atingir o pretendido ao 

nível dos cuidados de saúde primários e nomeadamente da saúde materna em que o 

parto ocorre nas comunidades e não nas unidades de saúde, e sem a presença dos 

profissionais de saúde, entendendo que também não se está a conseguir atingir os 

resultados almejados aquando da definição dos objetivos do milénio no que se refere à 

mortalidade materna e infantil que ainda permanece demasiado elevada. 

Identificámos diferenças na prevalência de VAG entre as portuguesas, em função do 

número de filhos (um filho = 87,9%; dois filhos = 87,4%; três filhos ou mais = 79,0%; p= 

0,004). O número de filhos assume-se como determinante de VAG, nas portuguesas (três 

filhos ou mais: OR= 0,5 IC95% 0,3-0,7). Também Cardoso (1996) encontrou diferenças 

entre as que não tinham filhos, de partos anteriores a este, e as que já tinham dois ou 

mais filhos (não tinham filhos anteriores a este parto 86,9%; tinham dois ou mais filhos 

anteriores 61,9% OR= 4,0 IC95% 2,4-7,0 p <0,001). Estes resultados são consonantes 

aos apresentados por Nwaru et al. (2012) que identificaram o facto de ter mais do que um 

filho como determinante de não vigilância de gravidez, à semelhança do verificado por 

Alderliesten et al. (2007), e de Coimbra et al. (2003) em que a multiparidade (71,2%, OR 

1,58, IC 1,01-2,45) assumiu-se como um fator determinante de vigilância pré-natal 

inadequada e ter apenas um filho foi identificado como fator protetor de VAG (OR 0,80, IC 

0,69-0,93). Também Korinek e Smith (2011) afirmam que ter apenas um filho é fator 

protetor de vigilância inadequada de gravidez (OR=0,62 p<0,01), tal como ter dois filhos 

(OR=0,74 p<0,01), e pelo contrário ter três ou mais filhos é fator preditor de vigilância 

inadequada de gravidez. Quando comparámos a prevalência de VAG entre portuguesas 

e imigrantes, em função do número de filhos, encontrámos diferenças significativas (um 

filho: 87,9% vs. 73,8%, p <0,001; dois filhos: 87,4% vs. 74,6%, p <0,001). Estas 

diferenças não se mantiveram significativas após ajuste por regressão múltipla.  

Registámos diferenças na prevalência de VAG, nas imigrantes, em função do 

número de gestações (uma gestação = 70,3%; duas gestações = 72,0%; três gestações 

ou mais = 74,8%; p= 0,035). Os nossos dados revelam ainda que, nas imigrantes, o 

número de gestações é determinante de VAG, (duas gestações: OR= 0,6 IC95% 0,4-0,8). 

Também Lopes et al. (2003) registaram diferenças de prevalência de VAG, entre as 

primíparas (80%) e as multíparas (35%). Quando comparámos a prevalência de VAG 

entre portuguesas e imigrantes, em função do número de gestações, verificámos 

diferenças significativas (uma gestação: 87,8% vs. 70,3%, p=0,016; duas gestações: 

88,4% vs. 72,0%, p <0,001; três gestações ou mais: 84,0% vs. 74,8%, p=0,009). Estas 

diferenças não se mantiveram significativas após ajuste por regressão múltipla.  
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Registámos diferenças na prevalência de vigilância adequada de gravidez, nas 

portuguesas, em função da aceitação da gravidez por parte do pai da criança e família 

(aceita a gravidez = 87,6%; não aceita a gravidez = 53,6%; p <0,001). A aceitação da 

gravidez assume-se como determinante de VAG, nas portuguesas (aceita a gravidez: 

OR= 6,2 IC95% 2,9-13,1). D. Lowdermilk e S. Perry (2008) ajudam-nos a compreender 

estes resultados, na medida em que ressaltam a necessidade do casal planear o número 

e o momento do nascimento dos seus filhos para quando se sentirem preparados para 

aceitar a paternidade, porquanto a ausência dessa condição poderá levar à não-

aceitação plena de mais um membro na família, o que para além de poder ser 

conflituoso, também se poderá refletir na saúde e bem-estar materno-fetal. Quando 

comparámos a prevalência de VAG entre portuguesas e imigrantes, em função da 

aceitação da gravidez, registámos diferenças significativas (aceita a gravidez: 87,6% vs. 

72,9%, p <0,001). Estas diferenças não se mantiveram significativas após ajuste por 

regressão múltipla.  

Identificámos diferenças na prevalência de vigilância adequada de gravidez, nas 

portuguesas, em função da perceção da qualidade de informação (boa = 89,8%; 

razoável = 84,4%; má = 87,4%; p= 0,025). Os nossos dados revelam que a qualidade de 

informação é determinante de VAG, nas portuguesas (razoável: OR= 0,6 IC95% 0,4-0,9). 

Quando comparámos a prevalência de VAG entre portuguesas e imigrantes, em função 

da qualidade de informação, encontrámos diferenças significativas (boa: 89,8% vs. 

76,7%, p <0,001; razoável: 84,4% vs. 74,4%, p=0,001; má: 87,4% vs. 71,1%, p <0,001). 

Também para esta variável, as diferenças não se mantiveram significativas após ajuste 

por regressão múltipla.  

É neste e noutros contextos que a qualidade e tipo de informação transmitida 

assumem particular importância. Com efeito, a Direção Geral de Saúde (Portugal. DGS, 

1993, p. 7) preconiza que a educação para a saúde é essencial na vigilância da gravidez. 

Os resultados do nosso estudo indicam que as portuguesas avaliaram a informação 

transmitida de forma mais favorável do que as imigrantes (39,2% vs 31,1%). Um estudo 

desenvolvido por Carvalho e Araújo (2007) verificou que somente 36,9% da amostra 

estudada usufruiu da educação para a saúde durante a gravidez. Em Portugal, Cardoso 

(1996) revela que, as atividades de educação para a saúde nas consultas de vigilância da 

gravidez, nem sempre correspondem ao preconizado pela Direção Geral de Saúde 

(Portugal. DGS, 1993). Nesse estudo, os temas de educação para a saúde mais 

desenvolvidos, foram a alimentação da grávida (95%),o álcool (90,1%), o tabaco (91,2%) 

e o ganho ponderal (65,7%). Relativamente ao estudo por nós realizado registou-se um 

maior número de temas de educação para a saúde, que foram desenvolvidos tendo o 

médico incidido com maior acuidade sobre a vigilância na gravidez, (61,4%) atividades 
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sexuais (50,4%) crescimento fetal (61,4%) e atividade física e repouso (54,15) enquanto 

por parte do enfermeiro se registou uma maior prevalência nos ensinos em relação à 

alimentação (61,2%) alterações físicas (66,9%), consumo de álcool (65,7%) e tabaco 

(64,5%), aumento de peso durante a gravidez (55,6%), direitos da grávida (59,1%), 

vestuário e calçado (74,4%), desconforto gravídico (63,9%), prevenção de varizes 

(62,5%), náuseas, vómitos e azia (56,6%), preparação para a amamentação (84,6%), 

envolvimento familiar (74,6%), trabalho de parto (62,4%), analgesia epidural (57,7%), 

enxoval e roupa do bebé (90,8%), banho do bebé (93,0%), segurança e transporte para o 

bebé (91,1%) e ainda exercício pós-parto (83,7%) e consulta puerperal (52,2%). Perante 

estes resultados é notório o papel do enfermeiro na vigilância pré-natal. De acordo com 

Shimizu e Lima (2009) as grávidas que realizam a vigilância pré-natal com enfermeiros, 

declaram-se satisfeitas com as consultas, devido à forma como se estabelecem as 

relações de comunicação, na qual o acolhimento e a escuta são privilegiados.  

A consulta de enfermagem assume-se assim como um instrumento de suma 

importância, pois tem como finalidade garantir a extensão da cobertura e melhoria da 

qualidade pré- natal, principalmente por meio da introdução das ações preventivas e 

promocionais às gestantes. É requerido, do profissional além de competência técnico-

científica, sensibilidade para compreender o ser humano e o seu modo de vida e 

habilidade de comunicação, baseada na escuta e na ação dialógica (Shimizu & Lima, 

2009). K Yenal e Ü Sevil (2012) vieram realçar a importância desta atividade utilizando a 

web para fazer educação e aconselhamento a mulheres grávidas tendo em conta as suas 

atividades de vida diária, e dos seus resultados, concluíram que esta também pode ser 

uma forma de fazer educação para a saúde por parte das enfermeiras e parteiras, 

usando o ambiente web. 

Aferimos diferenças na prevalência de vigilância adequada de gravidez, em função 

da morbilidade materna durante a gravidez, tanto nas portuguesas (ter problemas de 

saúde = 89,3%; não ter problemas de saúde = 85,5%; p= 0,033), como nas imigrantes 

(ter problemas de saúde = 76,2%; não ter problemas de saúde = 69,2%; p= 0,041). Os 

nossos dados revelam que a morbilidade materna durante a gravidez é determinante de 

VAG, tanto nas portuguesas (ter problemas de saúde: OR= 1,4 IC95% 1,1-1,9), como nas 

imigrantes (ter problemas de saúde: OR= 1,4 IC95% 1,1-2,0). Cardoso (1996) verificou 

que a existência de problemas de saúde durante a gravidez determinava a maior 

utilização dos serviços de saúde e maiores percentagens de VAG (sem problemas 80%, 

com problemas 87,8% OR=0,6 IC95% 0,4-0,8; p=0,007). Cardoso também identificou a 

morbilidade materna durante a gravidez como um fator protetor de VAG (28,7% OR 0,73, 

IC 0,61-0,86). Quando comparámos a prevalência de VAG entre portuguesas e 

imigrantes, em função dos problemas de saúde durante a gravidez, encontrámos 



190 

diferenças significativas (ter problemas de saúde: 89,3% vs. 76,2%, p <0,001; não ter 

problemas de saúde: 76,2% vs. 69,2%, p <0,001). Estas diferenças não se mantiveram 

significativas após ajuste por regressão múltipla.  

A existência de doenças durante a gravidez pode ser um fator desencadeante duma 

gravidez de alto risco decorrendo dessa situação uma probabilidade mais elevada do que 

o habitual de se produzirem complicações para a mãe ou de o próprio feto poder ser 

afetado por alterações ou malformações congénitas. A evidência científica vem 

mostrando que as populações imigrantes têm um maior risco de contrair doenças, tais 

como doença cardiovascular, diabetes, doenças infeciosas como a tuberculose, HIV / 

AIDS e hepatite (Rumbold et al., 2011) para além de uma maior prevalência de 

mortalidade associada ao cancro, em comparação com as populações nativas. 

Constatamos que 66,0% da amostra não teve morbilidade materna durante a gravidez e, 

entre as que tiveram, o percentual mais elevado recaiu nas imigrantes, sendo que as 

infeções urinárias a diabetes e a hipertensão repartem-se igualmente pelas portuguesas 

e imigrantes, porém, só em 11,8% ocorreu necessidade de internamento. Em metade das 

participantes no estudo que fez vigilância da gravidez não ocorreram doenças com 

percentuais mais elevado nas mães portuguesas, (57,1%), do que nas imigrantes, 

(44,5%), mas das cerca de 18,0% das grávidas que não vigiaram a gravidez, 5,1% 

desenvolveu doenças a que correspondem 3,5% das portuguesas e 8,5% das imigrantes.  

Especificamente, nas imigrantes, no presente estudo encontrámos diferenças na 

realização de vigilância de gravidez, em função da situação de legalidade (Regular: 

OR= 2,3 IC95% 1,6-3,4). A condição de imigrante assume-se, em diversos estudos, como 

uma situação de vulnerabilidade, em que a procura de cuidados de saúde é 

condicionada, por motivos vários, entre os quais também a situação de legalidade. 

Korinek e Smith (2011) verificaram que a condição de imigrante irregular era preditor de 

vigilância inadequada de gravidez (OR=2,58 p<0,05). González-Enriquez (2012), num 

estudo comparativo entre vários países da Europa, com imigrantes irregulares, expõe as 

fragilidades de muitos sistemas políticos europeus, uns que lhes vedam totalmente o 

acesso à saúde, outros que impõem limites e condicionam esse acesso, só permitindo o 

atendimento em situações de urgência, e mesmo nesse contexto, é frequente a 

exposição do imigrante na medida em que vários mecanismos são acionados para levar 

à sua denúncia, até pelos funcionários públicos que a isso estão obrigados, como é o 

caso da Alemanha. Estes normativos limitam e fragilizam o imigrante. O seu contexto 

socioeconómico precário, que em muitos casos é o motivo da sua deslocação, 

associados à mais baixa escolaridade, e aos menores rendimentos evidenciam a lei da 

inversão do cuidado médico apresentada pela primeira vez por Tudor-Hart (1971) em que 

os recursos em saúde são distribuídos inversamente às necessidades, e justificam que 
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as imigrantes apresentem menor prevalência de VAG, e ainda, menor as imigrantes em 

situação irregular.  

O facto de emigrar por motivos socioeconómicos (Não emigrar por motivos 

socioeconómicos: OR= 1,7 IC95% 1,2-2,4), também se revelou determinante de VAG. Os 

motivos socioeconómicos são das principais causas da migração mundial. 

No presente estudo, a prevalência de VAG, é maior entre as portuguesas, à 

semelhança do que é referido por outros autores, que também registaram maiores 

prevalências de VAG entre autóctones, comparativamente às imigrantes. Também 

encontrámos diferenças significativas, na prevalência de VAG, quando comparámos as 

portuguesas com as imigrantes de várias regiões do mundo, nomeadamente do Brasil 

(86,8% vs. 74,9%, OR=0,5 IC 0,3-0,6), dos Países de Língua Oficial Portuguesa exceto 

Brasil (86,8% vs. 60,9%, OR=0,2 IC 0,1-0,3), dos países de Leste (86,8% vs. 78,3%, 

OR=0,6 IC 0,4-0,8), e de outros países do mundo (86,8% vs. 70,3%, OR=0,4 IC 0,2-0,5). 

Os nossos dados são comprovados por Korinek e Smith (2011), que comparativamente 

às autóctones do Utah, também verificaram que as imigrantes apresentavam menores 

prevalências de VAG, nomeadamente, que ser latino americana era preditor de vigilância 

inadequada de gravidez (OR=1,65 p<0,05), tal como ser imigrante hispânica (OR=1,50 

p<0,05). Estas diferenças não se mantiveram significativas após ajuste por regressão 

múltipla.  

Assim, focalizando-nos exclusivamente nas imigrantes, mais do que qualquer outro 

aspeto, o seu estado de saúde depende, de quem está a imigrar, quando o faz, de onde 

é originário, qual o seu destino e quais os parâmetros de saúde em avaliação (Manuel  

Carballo, 2007; IOM, 2004), bem como da sua condição de documentação (WHO, 2003). 

No nosso estudo, deduzimos que o principal motivo para emigrar para Portugal foi de 

ordem socioeconómica (57,8%), que ocorreu provavelmente numa altura em que 

Portugal não atravessava uma crise económica grave, razão pela qual 61,1% das 

imigrantes se encontra neste país há mais de 5 anos. Outro motivo referido por 44,1% 

das imigrantes respeita ao facto de terem boas referências de Portugal. Estes dados são 

apoiados pela literatura (ML Fonseca, 2009; M. Fonseca et al., 2005; ML Fonseca et al., 

2009; Freire et al., 2008; M. C. Machado et al., 2006; Ruivo, 2006). Também estudos 

realizados em Houston e El Paso (Texas), Fresno e Los Angeles (Califórnia), nos 

Estados Unidos da América, com imigrantes (Berk, Schur, Chavez, & Frankel, 2000) 

apontam os motivos socioeconómicos como a principal razão para a imigração. No 

estudo de El Paso (Berk et al., 2000), a reunificação familiar foi referida por quase 

metade dos participantes, o que está em sintonia com o resultado obtido no nosso 

estudo. Torna-se pertinente referir que o reagrupamento familiar é um direito 

sobejamente reconhecido como fundamental para a integração dos imigrantes (IOM, 
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2010, p. 62). O estar próximo de familiares, também motivou a emigração para 54,8%, 

sendo que, destes, cerca de 60,0% residem em Portugal há menos de 5 anos. Esta 

motivação encontra eco noutros estudos (M. L. Fonseca, M. Ormond, J. Malheiros, M. 

Patrício, & F. Martins, 2005, p. 33) quando afirmam que “à medida que os imigrantes 

passam a considerar mais seriamente a possibilidade de se instalarem de forma 

permanente no país de destino, muitos optam por trazer para junto de si, os familiares 

que haviam permanecido no seu país de origem”. Também um estudo realizado nos 

EUA, por Berk et al. (2000) numa amostra de imigrantes latinos em situação irregular, 

procurou saber os motivos para emigrar, tendo verificado que as principais razões 

apresentadas foi a procura de trabalho, a reunificação familiar e a obtenção de serviços 

sociais. M. Fonseca et al. (2005) referem que a partir de 2002, o número de entradas no 

país começou a diminuir não só pelo reforço dos mecanismos de controlo da imigração 

ilegal, e dificuldades de regularização após a entrada em Portugal, mas, também, pelo 

agravamento das sanções aplicadas aos empregadores de trabalhadores 

indocumentados e segundo as estatisticas porque as oportunidades de emprego 

começaram a tornar-se mais escassas.  

Sobre a situação de legalidade das imigrantes em Portugal, o nosso estudo revelou 

que 20,1% se encontram numa situação irregular com 29,4% a residirem no país há 

menos de 5 anos. Ao estudarem a reunificação familiar e imigração em Portugal M. 

Fonseca et al. (2005) dão conta do inquérito realizado em 2002 em que 63,8% dos 

inquiridos tinham estatuto legal, 26,4% declarou estar ilegal e 9,8 % não respondeu; e de 

que a situação de ilegalidade decresceu no inquérito de 2004 sendo apontados 12,9% de 

situações ilegais e de 83% a residirem ou a permanecerem legalmente no país com 

diversos estatutos. Os autores realçam que o problema da ilegalidade não afeta da 

mesma forma todos os grupos de imigrantes, fazendo sentir-se com menor 

preponderância nos grupos chegados há mais tempo, e que são portadores de 

autorizações de residência mais duradouras. Só na União Europeia estima-se que 

existam entre 3,5 e 7 milhões de imigrantes irregulares, os quais, não tendo direitos 

formais nas sociedades de destino, se vêm confrontados com dificuldades de acesso a 

aspetos essenciais da vida, como a saúde, podendo por em causa, políticas e estratégias 

comunitárias, levantadas pela questão da saúde pública (Malheiros et al., 2009). Bollini, 

Pampallona, Wanner, e Kupelnick (2009) entendem que são os resultados da vigilância 

da gravidez que devem orientar as politicas de integração dos imigrantes. 

A persistência de um número tão elevado de imigrantes sem um título de residência 

ou visto de trabalho que lhes permita residir e exercer, em condições legais, uma 

profissão em Portugal, gera uma grande vulnerabilidade, dada a exclusão social a bens e 

recursos importantes à vida humana como é referido por A. L. Silva (2004, 2008) e que 
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pode ser substancialmente agravada quando se trata de mães e crianças acarretando 

consequências ainda mais nocivas à saúde do binómio mãe-filho (M. C. Machado et al., 

2006). Neste contexto, revela-se importante a adoção de políticas de recrutamento 

responsáveis, devendo-se tratar os imigrantes com justiça e considerar a assinatura de 

acordos bilaterais (OMS, 2006). No panorama mundial, estima-se que 50 milhões de 

pessoas trabalhem e vivam fora dos seus países de origem com um estatuto irregular 

(UNDP, 2009). 

As diversas culturas que fazem parte da sociedade portuguesa possuem as suas 

próprias redes sociais, de solidariedade e de regência constituindo comunidades com 

crenças, valores e estilos de vida próprios que as caracterizam e que no conjunto formam 

a sua identidade. O acolhimento e a hospitalização duma parturiente originária de outras 

culturas são dificultados quando o profissional de saúde, em vez de adotar uma atitude 

de compreensão, impõe condutas e posturas que por vezes são contraditórias com os 

seus hábitos, costumes e crenças. Resulta daí um aumento de ansiedade e conflitos, 

como consequência das dificuldades de comunicação (Ramos, 2009a). 

Referem L. Almeida e Caldas (2012) que no geral, os resultados e indicadores de 

saúde tendem a assumir uma pior expressão quando associados com o estado 

documental dos migrantes em situação irregular. Na Suécia, Bollini, Stotzer, e Wanner 

(2007) identificaram problemas de acesso aos cuidados de saúde especialmente entre 

os imigrantes ilegais, comprometedores da saúde materna como o stress no trabalho, 

condições socioeconómicas precárias, estatuto ilegal, problemas de comunicação e 

pouca informação recebida sobre o recém-nascido. Na Itália, também Fedeli et al. (2010)  

corroborou confirmou igualmente esta questão quando afirma que imigrantes irregulares 

representam um grupo vulnerável em maior risco de partos na adolescência, 

complicações da gravidez, abortos espontâneos e provocados. Nos EUA, e tendo em 

conta essas consequências para a saúde, Derse et al. (2012), referindo-se ao estado do 

Nebrasca, e aos ganhos em saúde para a população geral, alertam para a necessidade 

de se financiar os cuidados de saúde pré-natal às grávidas imigrantes em situação 

irregular e das suas crianças, condição legalmente assumida por outros 14 estados da 

América nomeadamente, Arkansas, Califórnia, Illinois, Louisiana, Massachusetts, 

Michigan, Minnesota, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Tennessee, Texas, Washington 

e Wisconsin. 

Numa revisão da literatura L. Almeida e Caldas (2012) alertam para o risco 

aumentado de cuidados pré-natais inadequados por parte das imigrantes, e para as 

maiores taxas de morbilidade e mortalidade materna, fetal e neonatal associados aos 

determinates sociais, pelo que recomendam a adoção de políticas de saúde mais justas. 

Pela análise de 296739 nascimentos em Itália, Cacciani et al. (2011) verificaram que ser 
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imigrante é um fator de risco para a saúde perinatal adversa, na medida, em que, era 

entre as imigrantes que se verificavam um maior numero de partos muito prematuros, e 

de nascimentos pré-termo, valores de Apgar mais baixos ao nascimento, mais doenças 

respiratórias neonatais, maior necessidade de cuidados intensivos neonatais e óbitos 

hospitalares, e filhos com mais situações de malformações congénitas. 

Na Austrália, Rumbold et al. (2011) estudaram uma população aborígene e outra 

indígena relativamente às taxas desproporcionalmente elevadas de resultados perinatais 

adversos em relação aos outros australianos. À semelhança dos imigrantes, os 

aborígenes e os indígenas também são considerados grupos de quase exclusão social. 

Os autores verificaram que comparativamente à população em geral, estes grupos eram 

mais pobres, o que lhe condicionava fortemente o acesso à saúde reprodutiva, e como 

tal só 52% receberam educação pré-natal, só 51% fizeram o rastreio da diabetes 

gestacional, e só 46% das fumadoras foram aconselhadas a deixar de fumar. Apesar 

disso, constataram que 70% dos casos de hipertensão ou diabetes foram 

reencaminhados para uma consulta de obstetrícia diferenciada. Somente 34% num 

grupo e 49% no outro iniciaram a vigilância da gravidez no primeiro trimestre de 

gestação pelo que os autores aconselham a que se repensem as práticas no sentido de 

melhorar o acesso aos cuidados pré-natais a estes grupos populacionais. 

Segue-se a discussão de outras variáveis, nas quais não foi verificada significância 

estatística 

A finalidade do diagnóstico pré-natal é o de confirmar ou infirmar de forma 

precoce a existência de alguns problemas que podem ocorrer durante a gestação e que 

atualmente se consegue realizar de forma não invasiva (Lun et al., 2008). A comparação 

nos dois grupos (portuguesas e imigrantes) revelou assimetrias no que respeita à 

realização do diagnóstico pré-natal (79,6% vs 66,8%). 

A presença do enfermeiro nas consultas de vigilância da grávida ocorreu em 

71,7% de consultas para as portuguesas e em 89,3% para imigrantes. Nesta consulta 

através de uma relação de proximidade com o enfermeiro, o casal obtém informações 

necessárias para, de uma forma informada e consciente, tomar decisões relativas ao seu 

futuro reprodutivo (J. Almeida, 2006; Martins, 2004). A este propósito refere Graça (2010, 

p. 28) que “os enfermeiros são, um importante recurso de aprendizagem, dado que 

muitas jovens mães não tiveram a “oportunidade de lhes ter sido passado o legado 

geracional e experiencial de tudo o que envolve a maternidade”, acrescentando ainda 

que “no processo de transição para a maternidade esperam ajuda, que lhes permita 

antecipar os acontecimentos para poderem colaborar, diminuir a ansiedade, viver 

intensamente cada momento, desenvolver competências que facilitem a integração do 

novo ser no seio da família e cuidá-lo de forma eficiente e eficaz”. 
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Promover a presença de acompanhante durante a consulta pré-natal e no processo 

do parto e nascimento tem sido um procedimento estimulado e adotado em Portugal. 

Todavia, no estudo realizado, apuramos que 83,8% das participantes não teve a 

presença de acompanhante nas consultas de vigilância pré-natal, o que está em 

desacordo com o programa de cuidados pré-concecionais, que prevê a inclusão do 

parceiro ao nível da educação para a saúde, na preparação para o papel parental, no 

aconselhamento genético e testes respetivos e no planeamento financeiro e familiar, 

entre outros (Medical Subject Headings, 2012 c).  

Olhámos no nosso estudo com curiosidade para os hábitos de consumo de tabaco 

e ingestão de bebidas alcoólicas durante a gravidez, e deparámo-nos com cerca de 

90,0% de grávidas que não os consumiram, com maior prevalência em imigrantes.Young 

et al. (1989) evidenciam que mulheres sem vigilância pré-natal até ao terceiro mês 

apresentam comportamentos de alto risco, como fumar, gravidezes muito próximas, 

insuficiente aumento de peso, problemas de educação e financeiros. Raatikainen, 

Heiskanen, e Heinonen (2007) na Finlândia, identificaram cuidados pré-natais 

inadequados associados a menores níveis de escolaridade, estado civil de solteira, idade 

adolescente, consumo de álcool e de tabaco durante a gestação. Também Korinek e 

Smith (2011) verificaram que tanto o consumo de álcool, como de tabaco eram preditores 

de vigilância inadequada de gravidez (álcool OR=1,54 p<0,05; tabaco OR=1,98 p<0,05) 

Uma outra variável que explorámos foi o aumento de peso durante a gestação. A 

ingestão alimentar materna habitual é uma das determinantes do ganho de peso nesse 

período, estando associada direta ou indiretamente ao desenvolvimento de complicações 

durante a gestação. O excesso de peso constitui um motivo de preocupação para as 

grávidas. Uma grávida com excesso de peso na gravidez deverá ter sempre uma maior 

vigilância, pois esta ocorrência pode provocar hipertensão arterial e dificultar o parto. De 

igual modo, o aumento insuficiente de peso na gravidez deve também ser motivo para um 

acompanhamento mais efetivo, já que pode provocar uma má nutrição fetal e afetar o 

desenvolvimento do futuro bebé. Apuramos que o aumento de peso oscilou entre os zero 

quilos e os 30 quilos. As portuguesas tiveram em média um aumento de peso inferior às 

imigrantes, mas em ambos os grupos a maior incidência de peso verificou-se entre 7 kg e 

18 kg. A este propósito preconiza D. Lowdermilk e S. Perry (2008) que 

independentemente do estado nutricional da mulher o ganho ponderal não deve ser 

inferior a 7 kg nem superior a 18 kg.  

Os cuidados pré-natais tradicionalmente promovidos pelos países ocidentais, apesar 

de ainda não serem um fenómeno universal (D. Lowdermilk & S. Perry, 2008; Ximenes-

Neto et al., 2008) já ocupam um espaço relevante na atenção à saúde da população 

portuguesa. Essencialmente direcionados à promoção da saúde das grávidas e dos 
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recém-nascidos, asseguram atividades individualizadas que garantem as condições 

necessárias para que a gravidez, o parto e o puerpério decorram sem intercorrências 

para além de permitirem a deteção precoce de situações de risco, a avaliação do bem-

estar materno e fetal, e a promoção da educação para a saúde (Barros et al., 1995; T. 

Coutinho et al., 2003; D. Lowdermilk & S. Perry, 2008).  

A gravidez na sua vertente fisiológica reporta-se desde a fecundação passando pelo 

desenvolvimento embrionário e fetal no útero materno até ao nascimento, que em 

situações normais terá uma duração que variará entre as 37 e as 42 semanas para ser 

considerada de termo (D. Lowdermilk & S. Perry, 2008; Portugal. DGS, 1993).  

A estimativa da idade gestacional como refere (Costa, 2003) reveste-se de primordial 

importância no acompanhamento da gestação de baixo ou médio risco e na identificação 

das gestações de alto risco dado que quando associadas a processos patológicos 

existentes ou alterações no crescimento e desenvolvimento fetal podem levar ao 

aumento da morbimortalidade materno-fetal e neonatal. Analisando as estatísticas da 

idade gestacional, apurámos uma idade mínima de 24 semanas e uma máxima de 42 

semanas, sendo esta inferior nas portuguesas. Apenas em 6,8% da amostra a idade 

gestacional é inferior a 37 semanas. Mencionam L. Almeida e Caldas (2012) que linhas 

de investigação europeias indicam que a morbilidade associada à gravidez, bem como 

algumas complicações do foro reprodutivo, tendem a ser maiores entre as imigrantes. 

Registando-se também uma maior incidência de bebés prematuros e de baixo peso ao 

nascimento.  

O parto, mais do que qualquer outro acontecimento da vida humana assume-se com 

uma forte carga cultural, pelo que conhecer as diferenças culturais permite a que os 

profissionais consigam oferecer cuidados culturalmente sensíveis e adequados às 

necessidades de cada parturiente (Rassin et al., 2009). A perceção dos cuidados 

culturais revela-se uma variável central no estudo desenvolvido e, nesta ótica, 

pretendemos dar resposta à questão de investigação Qual a perceção das imigrantes e 
das portuguesas sobre os cuidados culturais durante o trabalho de parto e parto?  

Numa revisão da literatura acerca dos cuidados culturais, Mosca et al. (2013) referem 

que um sétimo dos sete biliões de pessoas que existem no mundo se desloca em 

fenómenos migratórios e que as sociedades atuais são culturais e etnicamente diversas. 

Esta situação coloca novos desafios aos sistemas de saúde, pois haverá necessidade de 

se adaptarem a esta nova realidade. No entanto, entendem que os imigrantes têm direito 

à saúde e que por vezes as atitudes dos profissionais constituem obstáculos ao seu 

acesso. Defendem por isso que se incluam os imigrantes nos sistemas de saúde no 

sentido de se melhorarem os resultados de saúde pública, e porque entendem que 

migrantes saudáveis contribuem para resultados positivos de desenvolvimento dos 
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países. Os autores lembram a Assembleia Mundial da Saúde realizada em Madrid, em 

2010, onde se aprovou uma resolução sobre a saúde dos migrantes, passando pela 

monitorização da saúde dos migrantes; criação de quadros políticos e legais que 

respeitem o seu direito à saúde em igualdade de acesso; assegurar sistemas de saúde 

migrantes-sensíveis, em que os cuidados sejam culturais e linguisticamente adequados; 

assegurar a cooperação ao nível da saúde por parcerias e redes entre países, na medida 

em que a migração também atravessa fronteiras e a saúde ou doença dos imigrantes se 

poder repercutir nas economias de outros países. 

Identificar as perceções maternas em cuidados culturais é justificado também por 

Wu, Viswanathan, e Ivy (2012) que pretenderam identificar lacunas de conhecimento 

importantes para a investigação relativas a formas alternativas de atuar no parto, pelo 

que, desenvolveram um quadro concetual identificando prioridades de investigação tendo 

por base descrever e quantificar as perceções maternas e as suas preferências e 

posteriormente avaliar os resultados maternos e neonatais a curto e longo prazo.  

A literatura que aborda a perceção dos cuidados culturais durante o trabalho de parto 

e parto é escassa, o que nos impede de fazer uma análise exaustiva aos resultados 

obtidos. Situação ainda de maior complexidade quando se pretende estudar 

comparativamente diferentes etnias. Fará assim todo o sentido que possamos apresentar 

isoladamente resultados de estudos de alguns dos constructos insertos na escala de 

perceção de cuidados culturais, e que compõem as os fatores/dimensões 
Contudo, apesar de apresentarmos todas as dimensões, iremos discutir mais 

profundamente as que se revelaram significativas, quando comparámos os dois grupos. 

Assim, há a salientar que os nossos resultados são significativos apenas para as 

dimensões 1 (Atendimento personalizado), 2 (Despersonalização na prestação dos 

cuidados), 3 (Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação), 9 (Medo de 

morrer), 10 (Apoio personalizado) e perceção global de cuidados culturais. 
 
Atendimento personalizado 

No presente estudo, as portuguesas apresentam ordenações médias superiores, na 

forma como foram atendidas pelos enfermeiros, condizentes com cuidados culturais 

apropriados, contrariamente às imigrantes, sendo a diferença significativa. A chegada a 

uma instituição que habitualmente não frequenta e com profissionais desconhecidos, que 

porventura tenham dificuldade em estabelecer o primeiro contacto linguístico com as 

imigrantes, poderá justificar o facto de estas não considerarem que os enfermeiros 

tenham sido simpáticos, escutassem os seus problemas, tenham sido carinhosos, ou 

compreensivos, soubessem ajudar, ou que tivessem gostado da forma como foram 

tratadas ou atendidas. Realça-se que uma perceção menos concordante com um 
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atendimento personalizado foi apresentada por 3,3% das portuguesas e 5,5% das 

imigrantes (cf. anexo 2). 

Vainikainen (2012) verificou que um bom atendimento contribui significativamente 

para o bem-estar, a sensação de segurança e a diminuição do medo do parto, o que se 

reflete durante a gravidez e no próprio parto, pelo que aconselham a que todos os 

profissionais devem prestar atenção aos seus próprios comportamentos, atitudes e 

modos de cuidar. Kirkham, Harris, e Grzybowski (2005) verificaram que a presença, 

acessibilidade e empatia geradas pela enfermeira/parteira no parto era um fator de 

qualidade na vivência da experiência da maternidade tendo sido referido por 67,5% de 

uma amostra de 400 mulheres, como um dos aspetos importantes, pelo que as autoras 

sugerem que o rácio enfermeira/cliente seja adequado de forma a melhorar o 

atendimento. 

 
Despersonalização na prestação dos cuidados 

As ordenações médias mais elevadas verificaram-se no grupo das portuguesas, com 

diferenças significativas comparativamente às imigrantes, deixando perceber que as 

portuguesas entenderam, de uma forma mais acentuada, que o sofrimento não era 

valorizado, lhes falavam com desdém, e ironia, não tinham respeito por si como pessoa, 

questionar e não obter resposta, ser examinada por enfermeiros e logo a seguir por 

médicos, e não lhes explicarem por pensarem que já sabia tudo. Apesar das diferenças 

serem significativas, é de realçar que não só 78,6% das portuguesas apresentaram estas 

perceções, mas também 68,7% das imigrantes (cf. anexo 2).  

À semelhança de Portugal, também o Canadá se foi tornando cada vez mais racial e 

etno-culturalmente diverso, país onde Etowa (2012) verificou que os profissionais de 

saúde enfrentam novos desafios na forma de se relacionar com as pessoas, pelo que 

para evitar conflitos e despersonalização dos cuidados, o autor alerta para a necessidade 

de que os enfermeiros estejam cientes dos seus valores culturais e ir de encontro às 

espectativas em saúde por parte dos clientes. A própria manifestação da dor e do 

sofrimento é diferente, como demonstram Rassin et al. (2009), em parturientes judias e 

árabes, em que as primeiras apresentam maiores percentagens em atitudes de gemido e 

choro (63,5% vs. 42,8%), e as segundas apresentam manifestações mais exacerbadas 

em atitudes de gemido e grito (36,5% vs. 57,1%). Thorburn e De Marco (2010) 

denunciam a descriminação a que algumas mulheres são sujeitas, por parte dos 

profissionais, sobretudo as que têm fracos rendimentos e mais baixo estatuto social. 

Também Kirkham et al. (2005) entendem que independentemente do seu plano de 

saúde, todas as parturientes têm o direito de serem respeitadas e de terem uma 

assistência digna. No seu estudo, Hassan, Sundby, Husseini, e Bjertness (2012), alertam 
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precisamente para o excesso de observações obstétricas, as quais expõem e fragilizam 

as mulheres no seu empoderamento, enquanto observações menos frequentes e 

estritamente necessárias capacitam as mulheres aumentando a sua autoconfiança. Desta 

forma, os autores entendem que enfermeiros e médicos devem refletir as suas práticas 

obstétricas de modo a imprimirem o menor desconforto e dor à mulher e a respeitar a sua 

dignidade.  

 
Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação 

Esta dimensão apresenta ordenações médias superiores no grupo das portuguesas, 

o que traduz perceção de ansiedade, medo, insegurança, nervosismo, revolta, imaginar o 

seu filho em perigo, e ficar apreensiva por não compreender os termos técnicos, em 

níveis superiores nas portuguesas, comparativamente às imigrantes. Há que referir, no 

entanto, que cerca de 50% das portuguesas e de 45% das imigrantes manifestaram 

perceções discordantes de cuidados culturalmente apropriados (cf. anexo 2).  

Mais uma vez a comunicação verbal e não-verbal utilizada pelos enfermeiros e outros 

profissionais de saúde revela ter grande importância na forma como as parturientes 

percecionam o seu trabalho de parto e os cuidados que lhes são prestados. Apesar dos 

nossos resultados demonstrarem que, as portuguesas apresentaram em maior proporção 

sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, comparativamente às 

imigrantes, outros estudos apontam precisamente em sentido contrário. É o caso do 

estudo de Lansakara, Brown, e Gartland (2010) que constataram que, no pós-parto, as 

mulheres imigrantes, comparativamente às australianas, eram mais propensas a estados 

depressivos, a mais problemas de relacionamento, e a menor satisfação emocional na 

sua relação com o parceiro. Verificaram ainda que os profissionais de saúde revelaram 

menor preocupação com os seus problemas questionando-as menos sobre o seu bem-

estar e sobre os seus problemas relacionais. É uma reflexão que se impõe para a prática 

profissional, no sentido de se planear estratégias que contrariem futuramente estes 

resultados.  

 
Organização social 

As ordenações médias nesta dimensão não revelaram diferenças significativas entre 

portuguesas e imigrantes. É de realçar que cerca de 40% das participantes, tanto 

portuguesas como imigrantes não percecionaram que os enfermeiros conhecessem os 

recursos sociais e os serviços de saúde, da sua área de residência, o meio ou lugar onde 

residiam, a sua estrutura familiar, ou que a valorizassem (cf. anexo 2). O Decreto-Lei n.º 

28/2008 (Portugal. DR, 2008) reconheceu os cuidados de saúde primários como o pilar 

central do sistema de saúde português, salientando serem os centros de saúde não só o 
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primeiro acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde, como sendo-lhes 

reconhecidas importantes funções de promoção da saúde e prevenção da doença, 

prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos 

cuidados. Hart (1971), divulgou a lei da inversão do cuidado médico alertando para o 

facto de nem sempre quem mais precisa ser quem mais recebe. É necessário que os 

enfermeiros conheçam os recursos de saúde disponíveis na comunidade e, possam 

encaminhar e orientar as mulheres e as suas famílias consoante as características 

específicas de cada uma, e as suas necessidades. 

 
Significado do tempo durante o parto 

As ordenações médias nesta dimensão não revelaram diferenças significativas entre 

portuguesas e imigrantes. A perceção do tempo decorrido em trabalho de parto foi 

semelhante em portuguesas e imigrantes, no entanto, em ambos os grupos, cerca de um 

quinto das participantes posicionaram-se no extremo pior da escala (cf. anexo 2), que 

corresponde a sentirem dificuldade em que o tempo passasse, concretamente, que 

nunca mais chegava a hora, as horas parecerem dias, cada minuto parecer uma 

eternidade e um dia parecer uma semana. Alguns estudos apresentam perceções 

diferentes, não propriamente do tempo decorrido em trabalho de parto, mas às atividades 

que ao tempo estão associadas. É exemplo disso, o estudo de Essén, Binder, e 

Johnsdotter (2011), que realça o facto de as mulheres somalis recorrerem tardiamente à 

maternidade, para terem o seu filho, para já não dar tempo de poderem ser submetidas a 

cesariana, garantindo um parto por via vaginal, na medida em que associam a cesariana 

à morte.  
 
Espaço 

As ordenações médias nesta dimensão não revelaram diferenças significativas entre 

portuguesas e imigrantes. É de referir que cerca de três quartos das participantes, tanto 

portuguesas como imigrantes, concordam que tenham sido alvo de cuidados apropriados, 

no que se refere, ao espaço ter respeitado a intimidade, ter transmitido segurança, 

assegurado a sua autonomia e ter sido respeitado o seu espaço assegurando a sua 

autonomia (cf. anexo 2). Também Kirkham et al. (2005) no seu estudo realçam as 

necessidades das mulheres em relação às atividades realizadas por enfermeiros em 

trabalho de parto, e verificaram que 86,5% das mulheres valorizam a necessidade de 

manter a privacidade através de todos os procedimentos. 
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Meio ambiente 
As ordenações médias nesta dimensão não revelaram diferenças significativas entre 

portuguesas e imigrantes. A perceção do calor excessivo, querer dormir e não conseguir 

devido ao barulho, sentir necessidade de descansar e não conseguir, o ambiente ser 

barulhento e ser incomodada pela luz durante a noite, e pelos gemidos das outras 

parturientes, foi percecionado como cuidados desapropriados por 57,2% das portuguesas 

e 52,5% das imigrantes (cf. anexo 2). 
Charles (2008) refere o barulho de outras parturientes como algo que pode ser 

perturbador para a concentração da mulher e a vivência da maternidade, sugerindo 

inclusive a utilização da música como forma de distração. Contudo, as autoras 

compreendem as eventuais necessidades de cada parturiente poder manifestar-se 

através do gemido, do choro ou do grito, como fazendo parte da sua cultura. 

 
Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios 

As ordenações médias nesta dimensão não revelaram diferenças significativas entre 

portuguesas e imigrantes. É contudo de referir que 56,4% das portuguesas e 56,5% das 

imigrantes manifestaram perceção concordante com cuidados culturais inapropriados, por 

os aparelhos e utensílios lhe terem provocado medo, incómodo, nervosismo, e angústia 

(cf. anexo 2), não se revelando por parte dos profissionais a preocupação com os 

esclarecimentos devidos e necessários que capacitassem as mulheres para a tomada de 

consciência de si, do equipamento envolvente, e da decisão livre e esclarecida quanto à 

sua utilização.  
No seu estudo Coulm et al. ( 2012) concluíram que o maior número de intervenções 

obstétricas, como as induções de trabalho de parto, cesarianas, partos instrumentados 

por fórceps ou ventosa, e episiotomias realizadas não estavam associados às grandes 

maternidades como partiram do pressuposto que estivessem, sugerindo no entanto que 

se realizem mais estudos que comparem diferenças de práticas entre as unidades de 

maternidades semelhantes. O estudo de Marques (2005) realizado na sala de partos de 

uma maternidade, mostra que os direitos das mulheres não foram respeitados de forma 

satisfatória, elas não foram informadas dos procedimentos nem tão pouco dos seus 

direitos, e, na globalidade, todas as parturientes foram recetoras passivas de serviços 

médicos. 

 
Medo de morrer 

Esta dimensão apresenta ordenações médias superiores no grupo das portuguesas, 

correspondendo a 81,4% das portuguesas e 73,6% das imigrantes com perceção de 

cuidados culturais inapropriados relativamente a ouvir dizer que ia para o bloco com 
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urgência sem lhe terem dado explicações, ouvir movimentação rápida de profissionais e 

chamar o médico de urgência e não lhe explicarem nada, e pensar que ia morrer quando 

foi puncionada e lhe foi colocado soro em curso (cf. anexo 2). A falta de explicação, por 

parte dos profissionais, relativa aos procedimentos que realizam, é mais uma vez posta 

em evidência. 

No seu estudo, Essén et al. (2011) alertam para o medo manifestado pelas mulheres 

somalis que estava culturalmente enraizado na medida em que acreditavam que a mulher 

grávida estava numa maldição entre a vida e a morte porque na Somália era natural e 

frequente a morte materna no parto. Assim, Essén et al. (2011) identificaram o medo e a 

ansiedade como fatores socioculturais que podem levar a resultados obstétricos 

adversos, e a conflitos com os profissionais de saúde e que se prendiam com a 

probabilidade de poderem ter que ser submetidas a cesariana. Constataram que estas 

mulheres acreditavam que essa intervenção estava associada à morte, e, como tal, 

pressionavam os profissionais de saúde para que a mesma não fosse realizada, quando 

tal lhes era proposta, mesmo em situação de emergência. Por outro lado, Haines (2012) 

procurou determinar a prevalência e o impacto do medo nos resultados do parto em dois 

grupos culturais distintos, um na Austrália e o outro na Suécia, tendo verificado que as 

mulheres que tinham medo do parto apresentaram resultados mais negativos, incluindo 

maior número de cesarianas, os sentimentos mais negativos na gravidez e no pós-parto e 

as perceções mais fracas da qualidade dos cuidados pré-natais e durante o parto.  

 
Apoio personalizado 

Esta dimensão apresenta ordenações médias superiores no grupo das imigrantes, às 

quais foram molhados os lábios quando tinham sede, sentiram a mão da enfermeira a 

segurá-la, e, as quais, contaram também com a presença e apoio do companheiro ou 

pessoa significativa, que muitas vezes tem também um papel de tradutor, junto dos 

profissionais de saúde, durante o trabalho de parto. May e Fletcher (2013) realçam a 

importância do envolvimento do pai, não só para o apoio à mulher, mas também para a 

sua própria transição para a parentalidade. 

Haines (2012) constatou que as mulheres suecas que queriam cesariana, tinham 

experimentado níveis significativamente maiores de medo quando comparadas com as 

que optaram por parto vaginal e que uma proporção significativamente maior de mulheres 

australianas indicaram que preferiam fazer cesariana por medo do parto, o que pode 

justificar as elevadas taxas de cesariana na Austrália, quando comparadas com a Suécia. 

A identificação precoce dos temores das mulheres é importante na resposta que lhes é 

dada através de um cuidado verdadeiramente efetivo, de apoio emocional. Reconstruindo 

o nascimento como um evento natural, com parteiras e médicos seriamente envolvidos e 
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preocupados com a experiencia do parto de cada mulher, para além de poder ajudar a 

diminuir a taxa de cesarianas, também, poderá contribuir para tornar a experiência do 

parto mais agradável e positiva para as mulheres. Dada a forte necessidade da mulher 

em apoio emocional, a autora sugere a criação de sistemas de cuidados que otimizam o 

estabelecimento dessas relações de confiança entre as mulheres e as parteiras e 

médicos. No estudo de Vainikainen (2012) o apoio emocional foi uma das dimensões que 

contribuíram para a sensação de segurança no parto por parte da mulher. Também no 

estudo de Kirkham et al. (2005) é realçado o apoio emocional e a comunicação como 

aspetos fundamentais e dos principais indicadores de qualidade dos cuidados. 

Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C, e J (2011) através de uma revisão 

sistemática da literatura concluíram que as mulheres que receberam apoio contínuo 

revelaram menos insatisfação no parto (RR 0,69, 95% CI 0,59-0,79), os seus trabalhos 

de parto foram mais curtos (diferença média -0,58 horas, IC 95% - 0,86 a -0,30), estavam 

mais propensas a ter um parto vaginal espontâneo (RR 1,08, 95% CI 1,04-1,12), e menor 

necessidade de analgesia intraparto (RR 0,90, 95% CI 0,84-0,97), menos propensas a ter 

uma cesariana (RR 0,79, 95% CI 0,67-0,92) ou parto vaginal instrumentado (efeito fixo, 

RR 0,90, 95% CI 0,84-0,96), menor necessidade de anestesia local (RR 0,93, 95% CI 

0,88-0,99), e menos propensas a ter um filho com baixo índice de Apgar ao 5º minuto 

(efeito fixo, RR 0,70, 95% CI 0,50 a 0,96). 

 
Importância do espaço na privacidade e na comunicação 

As ordenações médias nesta dimensão não revelaram diferenças significativas entre 

portuguesas e imigrantes. No entanto, é de referir que apenas 57,5% das portuguesas e 

57,1% das imigrantes percecionaram terem sido alvo de cuidados apropriados no que se 

refere à importância do espaço na privacidade e na comunicação (cf. anexo 2). 
É incontornável a necessidade que cada um tem de ver o seu espaço respeitado, 

aquando da interação com o outro. Pela especificidade da situação que vive, a 

parturiente poderá sentir que o seu espaço foi ou não respeitado, como acontece no 

estudo de Ramalho (2009) em que a participante experiencia uma situação antagónica 

de se sentir aceite, mas também rejeitada, de se sentir cuidada em certas situações e 

não cuidada em outras, de se sentir esclarecida e informada para poder tomar decisões 

sobre si, em alguns contextos e noutros não, tudo isto num determinado espaço que é o 

hospital, e num horizonte temporal,  nomeadamente,  durante o trabalho de parto. 
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Sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de 
aparelhos e utensílios 

As ordenações médias nesta dimensão não revelaram diferenças significativas entre 

portuguesas e imigrantes, sendo que 58,1% das portuguesas e 59,9% das imigrantes 

percecionaram sentimentos de segurança e de tranquilidade pelo uso de aparelhos e 

utensílios (cf. anexo 2), compatível com cuidados culturalmente apropriados.  
Essén et al. (2011) recomendam uma maior atenção, informação e comunicação com 

as mulheres somalis, recorrendo a tradutores sempre que necessário, para que elas 

consigam entender. Também Vainikainen (2012) identificou o suporte de informação à 

parturiente como determinante para os seus sentimentos de bem-estar e segurança. 
A parturiente deve ser informada de todas as ações de saúde realizadas pelos 

profissionais e deve poder expressar a sua vontade, o que compete obviamente aos 

profissionais de saúde (Kirkham et al., 2005). M. Machado et al. (2006, p. 146) e 

Machado et al. (2007) realçam a importância dos profissionais de saúde explicarem de 

forma clara, objetiva e percetível para a cliente e sua família, a sua situação clinica 

facultando as informações, explicações e instruções adequadas, e procedimentos 

necessários de uma forma sensível e culturalmente congruente, a fim de evitar situações 

de ansiedade e medo face a práticas ou atividades tecnológicas específicas que lhe 

sejam desconhecidas, ou a criação de algum constrangimento de ordem linguística. 

 
Influências exteriores sobre o tempo durante o parto 

As ordenações médias nesta dimensão não revelaram diferenças significativas entre 

portuguesas e imigrantes. É de realçar, no entanto, que 52,7% das portuguesas e 52,6% 

das imigrantes percecionou de forma culturalmente apropriada as influências exteriores 

sobre o tempo durante o trabalho de parto, mais propriamente em relação ao humor da 

enfermeira como forma de aliviar o tempo de espera, e acreditar que as fases da lua 

influenciam o tempo para que se desse o parto (cf. anexo 2). 
As mulheres podem acreditar em influências exteriores na ocorrência dos 

acontecimentos refletindo-se no significado atribuído ao tempo em trabalho de parto. 

Com uma amostra de 564039 partos ao longo de cinco anos, Arliss, Kaplan, e Galvin 

(2005) estudaram a influência da lua na ocorrência dos partos e verificaram não haver 

qualquer relação. Também Morton-Pradhan, Bay, e Coonrod (2005) com uma amostra de 

167956 partos chegaram às mesmas conclusões. Quanto ao humor como influência na 

assistência ao parto, o mesmo também foi valorizado pelas parturientes no estudo de O. 

Santos e Siebert (2001). 
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Apresentamos, agora, a discussão das relações entre algumas variáveis 

independentes com a perceção de cuidados culturais em função da nacionalidade. 

 

Relação entre o planeamento da gravidez e nacionalidade e perceção de cuidados 
culturais 

Um primeiro ponto de discussão relata a influência do planeamento da gravidez na 

perceção dos cuidados culturais. A gravidez e a maternidade são fenómenos biológicos, 

que também abrangem dimensões culturais, históricas, sociais e afetivas. Etapas 

biológicas como o nascimento, a amamentação e o crescimento existem como realidades 

simbólicas circunscritas, imaginadas e reproduzidas de diferentes maneiras, dependendo 

dos contextos socioculturais. Quando relacionamos o planeamento da gravidez com a 

perceção dos cuidados culturais,  os resultados evidenciam diferenças significativas nos 

fatores atendimento personalizado; despersonalização na prestação dos cuidados; 

sentimentos e sensações negativos por falta de explicação; influências exteriores sobre o 

tempo durante parto e totalidade dos cuidados culturais para as que planearam a 

gravidez e no espaço; meio ambiente; sentimentos negativos causados pelo uso de 

aparelhos e utensílios e medo de morrer para as que não planearam a gravidez  

 

Relação entre idade gestacional e nacionalidade e perceção de cuidados culturais 
Quanto aos efeitos da nacionalidade sobre a perceção dos cuidados culturais,  

apurou-se a existência de diferenças significativas em relação aos fatores: 

despersonalização na prestação dos cuidados, medo de morrer, apoio personalizado e 

sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e 

utensílios com potências de teste a oscilarem entre 53,3% no medo de morrer e os 

100,0% no apoio personalizado. 

Em relação à idade gestacional, esta, apenas apresenta um efeito significativo sobre 

os sentimentos e sensações negativos por falta de explicação. Na interação entre 

nacionalidade e idade gestacional não se obteve efeito significativo para as diferentes 

subescalas e as potências dos testes são baixas, com valores compreendidos entre 5,0% 

no apoio personalizado e perceção global de cuidados culturais, e 23,1% nos 

sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e 

utensílios. 

Na Holanda, Choté et al. (2011) verificaram que as diferenças étnicas existem 

quando se trata do acesso aos cuidados de saúde,  particularmente, aos cuidados pré-

natais. Numa amostra de 2093 mulheres grávidas holandesas e imigrantes, verificaram 

que pelo seu início tardio, após as 14 semanas de gestação, as mulheres imigrantes 

vigiaram menos a gravidez quando comparadas com as mulheres holandesas. Os 



206 

autores recomendam a realização de investigação futura que se foque nas barreiras 

linguísticas que as mulheres imigrantes possam sentir e que lhes poderá dificultar o 

acesso à informação adequada sobre o sistema de saúde materna holandês.  

Relação entre número de gravidezes e nacionalidade e perceção de cuidados 
culturais 

Para a nacionalidade, apurou-se que os fatores, atendimento personalizado, 

despersonalização na prestação dos cuidados,  sentimentos e sensações negativos por 

falta de explicação,  meio ambiente,  medo de morrer,  apoio personalizado e perceção 

global de cuidados culturais apresentavam diferenças estatísticas significativas, com 

potências de teste a oscilarem entre 50,7% no meio ambiente e os 100% na 

Despersonalização na prestação dos cuidados e no apoio personalizado.  

Em relação ao número de gravidezes verifica-se que possui um efeito significativo 

nas subescalas sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, significado 

do tempo durante o parto, sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e 

utensílio, sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de 

aparelhos e utensílios e perceção global de cuidados culturais. 

As mulheres com uma gravidez, no cômputo geral são as que têm menor perceção 

de cuidados culturais. As mulheres com duas gravidezes apresentam índices mais 

elevados em relação ao significado do tempo durante o parto, sentimentos negativos 

causados pelo uso de aparelhos e utensílios e medo de morrer, enquanto as mulheres 

com três ou mais gravidez pontuam mais nos sentimentos e sensações negativas por 

falta de explicação, sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do 

uso de aparelhos e utensílios e perceção global dos cuidados culturais.  

Na Austrália, Chan et al. (1988) estudaram as características de 5675 imigrantes,  

verificando que estas residem principalmente nas regiões urbanas, recorrem a hospitais 

metropolitanos para ter os seus filhos, apresentam maiores taxas de desemrpego, menor 

estatuto profissional, são solteiras em maior percentagem, têm maior número de filhos, 

apresentam maior taxa de cesarianas e os seus filhos apresentam menor peso aquando 

do nascimento. 

 

Relação entre a qualidade de informação e nacionalidade e perceção de cuidados 
culturais 

Da relação entre perceção de cuidados culturais, qualidade de informação e 

nacionalidade, as diferenças encontradas para as variáveis em estudo são significativas 

para a nacionalidade e qualidade de informação e para a interação da qualidade de 

informação e nacionalidade 
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Analisando os efeitos da nacionalidade sobre a qualidade de informação revelam 

significância no que concerne aos fatores atendimento personalizado, despersonalização 

na prestação de cuidados, sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, 

apoio personalizado e sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do 

uso de aparelhos e utensílios, no atendimento personalizado e na despersonalização na 

prestação de cuidados.  

Por sua vez,  na qualidade de informação que foi classificada em três grupos, boa, 

razoável e má, foram encontrados efeitos significativos em todas as subescalas da 

perceção dos cuidados culturais, com exceção da significância do tempo de trabalho de 

parto.  

Na interação entre as variáveis nacionalidade e qualidade de informação obtivemos 

efeito significativo para o atendimento personalizado, despersonalização na prestação 

dos cuidados, espaço, medo de morrer, apoio personalizado, importância do espaço na 

privacidade e na comunicação e perceção global de cuidados culturais, sendo aceitável 

(61,7%) no apoio personalizado e muito boa (97,7%) no espaço.  

No intuito de localizarmos as diferenças entre a qualidade de informação e a 

perceção dos cuidados culturais,  infere-se que em todas as subescalas da perceção dos 

cuidados culturais, os índices são mais elevados na  classe boa, com exceção do apoio 

personalizado que apresenta valores ligeiramente mais elevados na classe má, 

secundados pelas que consideraram razoável . As diferenças são encontradas em todos 

os grupos com exclusão dos fatores,  sentimentos e sensações negativos por falta de 

explicação, organização social,  meio ambiente, e importância do espaço na privação e 

na comunicação, cujas diferenças se observam entre o grupo boa e razoável e boa e má, 

e o medo de morrer, apoio personalizado, e influências exteriores sobre o tempo durante 

o parto em que as diferenças são encontradas entre boa e razoável e entre razoável e 

má.  

Martins (2011b) considera que a educação para a saúde, durante a gravidez, é uma 

atividade prioritária. No entanto, verificou, haver uma certa dissonância entre os discursos 

das enfermeiras, das mulheres, e da sua observação pelo que concluiu que as ações 

educativas se inserem em dois modelos distintos. O primeiro, voltado para a prevenção 

das doenças ou de danos mediante a informação de conteúdos biomédicos para diminuir 

riscos individuais, e o segundo orientado para a grávida e para a sua realidade, sendo 

esta considerada sujeito da prática educativa. Sublinhou ainda,  a importância de se 

considerar os condicionadores das práticas educativas, nomeadamente,  os 

constrangimentos centralizados nas grávidas, na família, nos profissionais de saúde e na 

organização da consulta a fim de se evitar o insucesso das mesmas, motivo pelo qual 
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considera ser necessário que as escolas questionem os seus modelos de formação no 

sentido de formar profissionais de saúde tendo em conta este propósito. 

Haines (2012) estudou mulheres australianas e suecas verificando que as mulheres 

suecas encaravam o parto como algo natural, contrariamente às australianas. Nos perfis 

identificados, concluiu que as mulheres que tinham medo do parto apresentaram os 

resultados mais negativos, incluindo maior número de cesarianas, os sentimentos mais 

negativos na gravidez e no pós-parto, e as perceções mais pobres da qualidade do pré-

natal e durante o parto. A autora entende que a insatisfação revelada pelas mulheres no 

que se refere a aspetos emocionais de atendimento deve levar a que parteiras e médicos 

reconsiderem a estrutura e o conteúdo das consultas pré-natais e o atendimento durante 

o parto.  

Também na Holanda Jonkers, Richters, Zwart, Öry, e van Roosmalen (2011) 

verificaram que a comunicação ineficaz entre profissionais de saúde e grávidas 

imigrantes se reflete na morbilidade materna, pelo que consideram importante melhorar a 

comunicação com as mulheres imigrantes mostrando mais sensibilidade com os fatores 

sociais que afetam a sua saúde e investir mais ao nível da educação para a saúde 

durante a gravidez, sobretudo, com as das mulheres imigrantes de níveis mais baixos de 

escolaridade/literacia.  

O menor acesso à saúde por parte dos imigrantes, estudado por Reeske et al. 

(2011), na Alemanha, em 2670048 registos de nascimento, dá conta de que os 

imigrantes apresentam taxas mais elevadas de morte fetal, indicativas de privação social 

e de barreiras aos cuidados de saúde. Ao avaliarem o risco para morte fetal, verificaram 

que este estava associado especialmente com o baixo peso ao nascer e com a menor 

idade gestacional, principalmente nas imigrantes do Médio Oriente e do Norte de África. 

Nesse sentido, os autores, sugerem a necessidade de se desenvolver a promoção para 

a saúde, social e culturalmente sensível, com programas preventivos e de educação 

para a saúde pré-natal específicos para imigrantes, defendendo a realização de estudos 

de investigação direcionados a avaliar e discutir a qualidade e adequação dos cuidados 

pré-natais a imigrantes. 
 

Relação entre a presença do enfermeiro nas consultas de vigilância da gravidez e 
nacionalidade e perceção de cuidados culturais 

Verificam-se significâncias estatísticas em relação à nacionalidade e à presença do 

enfermeiro. Para a interação, presença do enfermeiro versus nacionalidade, não se 

evidencia significância estatística.  
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Em relação aos efeitos da variável nacionalidade e presença do enfermeiro na 

consulta sobre as variáveis endógenas, os resultados apontam que a nacionalidade 

possui efeito significativo apenas para a Despersonalização na prestação dos cuidados 

(p<0,001), Medo de morrer (p= 0,049).  

A variável presença do enfermeiro influencia significativamente a perceção dos 

cuidados culturais no que respeita à despersonalização na prestação dos cuidados 

(p=0,002), sentimentos e sensações negativos por falta de explicação (p=0,004), medo 

de morrer (p= 0,014) e perceção global de cuidados culturais (p= 0,037) com potências 

de teste entre o aceitável (68,9%) no medo de morrer e o bom (88,6%) na 

despersonalização na prestação dos cuidados. 

Na interação entre variáveis nacionalidade e presença do enfermeiro na consulta não 

obtivemos efeito significativo para as diferentes subescalas e as potências do teste são 

baixas. 

Verificamos que as participantes que não tiveram a presença de enfermeiro na 

consulta apresentam ordenações médias superiores nas quatro subescalas: 

despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos e sensações negativos por 

falta de explicação medo de morrer e perceção de cuidados culturais sendo que as 

diferenças são estatisticamente significativas.   

Na Nova Zelândia Kenney (2011) alerta para que o não reconhecimento da cultura 

das grávidas, no parto, é contextualmente desadequado e potencialmente prejudicial, 

para além de contradizer as competências profissionais dos enfermeiros. 

Numa revisão da literatura Vainikainen (2012) verificou que a presença e suporte de uma 

enfermeira parteira, as experiências anteriores agradáveis, um bom atendimento, o apoio 

social e emocional, a informação, e os cuidados holísticos contribuem significativamente 

para o bem-estar, a sensação de segurança e a diminuição do medo do parto, o que se 

reflete durante a gravidez e no próprio parto, pelo que aconselham a que todos os 

profissionais devam prestar atenção aos seus próprios comportamentos, atitudes e 

modos de cuidar. 

Mushi, Mpembeni, e Jahn (2010) afirmam que em África, na Tanzânia, a taxa de 

mortalidade materna e neonatal continua inaceitavelmente elevada, contudo no estudo 

que realizaram verificaram que estes indicadores diminuem significativamente com o 

incremento da vigilância da gravidez e com a assistência ao parto por profissionais 

qualificados demonstrando a eficácia da intervenção de base comunitária na promoção 

da maternidade segura.  

Ainda em África, no Quénia, Ouma et al. (2010) referem a elevada mortalidade 

materna nos países em desenvolvimento. Seguindo as recomendações da Organização 
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Mundial de Saúde, em que a assistência materna e obstétrica deve ser realizada por 

profissionais qualificados, efectuaram um estudo, no qual verificaram que os cuidados 

durante a gravidez como a toma de micronutrientes, nomeadamente, vitamínicos e 

minerais eram incrementados quando as mulheres eram acompanhadas por profissionais 

qualificados, melhorando a sua saúde, o que se refletiu na maior satisfação das mulheres 

com os cuidados de saúde durante a gravidez e parto. 

Na Nova Zelândia, Smythe (2010), numa análise hermenêutica procurou desocultar 

o significado de segurança no parto. Emergiu a percepção que as mulheres podem 

experimentar eventos perigosos, no entanto, também tendem a procurar ajuda para lutar 

contra a insegurança da situação reconhecida. O autor atenta como fundamental que os 

profissionais tenham a capacidade de saber ouvir, assistir, e estar em sintonia com a 

singularidade que cada situação exige. Pela proximidade com cada mulher, os 

profissionais devem ter a capacidade de interpretar o que poderia ser perigoso. Ouvir, 

requer disponibilidade por parte do profissional, sendo que a humildade é a marca da 

prática segura, sabendo que o que parece ser pode não representar o que está 

escondido. Transmitir segurança é estar sempre aberto à reinterpretação de cada 

situação.  
 

Relação entre o tipo de parto e nacionalidade e perceção de cuidados culturais 
Obtivemos para a variável nacionalidade, significância estatística para atendimento 

personalizado, despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos e sensações 

negativos por falta de explicação, medo de morrer, apoio personalizado, sentimentos 

positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios e 

perceção de cuidados culturais. no referente ao tipo de parto, a análise das 

probabilidades indica-nos que existe efeito significativo nos sentimentos e sensações 

negativos por falta de explicação, significado do tempo durante o parto, sentimentos 

negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios, medo de morrer apoio 

personalizado e perceção global de cuidados culturais. da interação das duas variáveis, 

ressalta a existência de significância estatística no meio ambiente, sentimentos negativos 

causados pelo uso de aparelhos e utensílios, importância do espaço na privacidade e na 

comunicação, sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de 

aparelhos e utensílios.  

Relativamente à interação existente entre o tipo de parto (eutócico e distócico) e 

perceção de cuidados culturais verificamos que as participantes que tiveram parto 

eutócico apresentam ordenações médias superiores em todas as subescalas com 

exceção do apoio personalizado em que as ordenações médias são superiores nas 

participantes que tiveram parto distócico, com significância estatística entre os grupos.   
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O nascimento de uma criança pode ocorrer de várias maneiras, mas o ideal é que 

não seja necessário grande intervencionismo médico, permitindo que a mulher e a família 

vivam o parto de uma forma natural. Das respostas obtidas, apuramos que 57,7% da 

amostra teve um parto eutócico, com percentuais similares encontradas nas portuguesas 

(57,7% vs 60,0%), não sendo significativas as diferenças (x2= 2,503; p= 0,114).  

Não obstante os resultados anteriormente apresentados, procuramos comparar os partos 

eutócicos com os diferentes tipos de parto distócico, tendo-se verificado que 3 em cada 

10 mulheres, tanto portuguesas como imigrantes tiveram parto por cesariana. Por 

fórceps/ventosa ocorreram nas portuguesas 13,4% e nas imigrantes 9,3%, sendo as 

diferenças estatisticamente significativas (x2= 8,201; p= 0,017).  

Deveremos realçar os 42,3% de partos distócicos da nossa amostra, 30,2% 

cesarianas e 12,1% partos vaginais instrumentados, que se assemelham à percentagem 

(46,2%) de partos distócicos em Portugal, 33,1% cesarianas e 13,1% partos vaginais 

instrumentados, apresentados em EURO-PERISTAT (2008) e Lack et al. (2013) 

revelando que o nosso país detém o percentual mais elevado de um total de 25 países da 

Europa, com a Eslovénia a apresentar o menor valor, 17,3% (14,4% cesarianas e 2,9% 

partos vaginais instrumentados). A Holanda e a Noruega apresentam os segundos e 

terceiros valores mais baixos de cesarianas com 15,1% e 15,6% respetivamente. Com o 

valor mais elevado de cesarianas, à frente de Portugal, só está a Itália (37,8%) mas que 

no entanto, quando comparado com Portugal, apresenta um número de partos vaginais 

instrumentados insignificante, cerca de 2%. Prevê-se que em 2016 só a taxa de 

cesarianas atinja 45,7%, em Portugal (Portugal. MS, 2012). 

No estudo de Haines (2012), as mulheres que não encaravam o parto como um 

acontecimento natural, mesmo que apresentassem níveis mais baixos de medo, eram as 

que estavam em maior risco de ter um parto por cesariana. 

Utilizando a teoria fundamentada num grupo de enfermeiras obstetras, Vargens, 

Progianti, e Silveira (2008) procuraram construir o significado do termo desmedicalização 

sendo que da análise emergiram quatro categorias, nomeadamente, refletir na sua 

prática clínica, caraterizar a prática obstétrica como medicalizada, incomodar-se com a 

assistência medicalizada, e identificar os princípios da desmedicalização, cuja integração 

de todos permitiu identificar o processo construindo o significado de desmedicalização. 

Verificaram que respeitar o desenvolvimento e transformações fisiológicas inerentes ao 

processo do parto, e não usar desnecessariamente práticas intervencionistas com uma 

rotina, constituíram os dois princípios principais da desmedicalização. Constataram que 

a reflexão sobre a sua vida e a caraterização da prática obstétrica hospitalar como 

medicalizada foram dois aspetos determinantes no processo de consciencialização das 

enfermeiras para a desconstrução das habilidades adquiridas no modelo biomédico. 
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Relação entre analgesia no trabalho de parto e nacionalidade e perceção de 
cuidados culturais 

A utilização de analgesia no trabalho de parto ocorreu em 66,7% das portuguesas e 

61,1% das imigrantes. Estes resultados vão de encontro a estudos anteriores (BergstrÖM 

et al., 2010; Hacer Cetin, Neside Gunay, & Hulya Dalak, 2012; Schytt & WaldenstrÖM, 

2010), que afirmam que mais de metade da amostra teve parto eutócico recorrendo a 

analgesia epidural. As parturientes do estudo de Ny, Plantin, et al. (2007, p. 5) sentiram 

maior confiança e segurança quando, ao longo do trabalho de parto, tiveram especialistas 

em saúde materna e obstetrícia, conhecedores, experientes e empáticos. Igualmente, o 

apoio contínuo à mulher em trabalho de parto foi identificado por Hodnett et al. (2011) 

como sendo favorecedor do parto vaginal, e de se evitar o parto por cesarianas, o que se 

revelou responsável pela maior satisfação da mulher no parto. 

Na Roménia, Dorca, Feier, Groza, Mihu, e Chiorean (2011) estudaram 205 

parturientes, das quais cerca de um quarto utilizou analgesia epidural, sendo que destas 

mais de 60% eram graduadas universitárias, tendo verificado que o principal motivo para 

a recusa de analgesia epidural no parto se prende com falta de informação, experiências 

anteriores mal sucedidas e relatos de experiências negativas. 

Carolan, Davey, Biro, e Kealy (2011) investigaram o efeito da idade materna sobre as 

intervenções em trabalho de parto e parto em primíparas mais jovens e mais velhas, na 

Austrália, num total de 57426 partos. Verificaram que a idade e o local do parto (público 

ou privado) influenciam a ocorrência de parto instrumentado, de cesariana, de indução do 

trabalho de parto, e a utilização de analgesia epidural, sendo estes aspetos mais 

frequentes nas mulheres mais velhas (35-44 anos) independentemente do local de 

nascimento, e nas que recorreram à privada para o nascimento do seu filho. Segundo os 

autores, na população que utilizou o sistema público, a percentagem de cesarianas 

variou entre 27,5% (25-29 anos) e 53,4% (40-44 anos), e na que utilizou o sistema 

privado oscilou entre 31,8% (25-29 anos) e 60,0% (40-44 anos). Estas mesmas 

tendências também foram observadas para a indução de trabalho e o recurso a analgesia 

epidural entre as mulheres mais velhas e as que recorreram ao sistema privado. 

 

Relação entre a presença de acompanhante no parto e nacionalidade e perceção de 
cuidados culturais 

Para o estudo da relação entre a perceção dos cuidados culturais, nacionalidade e 

presença de acompanhante no parto, verificamos que existem significâncias estatísticas 

para a nacionalidade e presença de acompanhante em trabalho de parto.  

Os efeitos da nacionalidade sobre a perceção dos cuidados culturais apenas 

produzem efeito sobre Atendimento personalizado, (p= 0,003) Despersonalização na 
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prestação dos cuidados (p <0,001), Sentimentos e sensações negativos por falta de 

explicação, (p=0,029), Medo de morrer (p= 0,001) e Apoio personalizado (p<0,001). 

A variável, presença de acompanhante durante o parto, por seu turno possui efeitos 

significativos em todas as variáveis da relação da ajuda exceto na organização social (p= 

0,305), apoio personalizado (p= 0,696) e Sentimentos positivos após explicação sobre as 

potencialidades do uso de aparelhos e utensílios (p= 0,134) A menor potência do teste 

verificou-se na Importância do espaço na privacidade e na comunicação (70,4%) e a 

maior com 100,0% na Despersonalização na prestação dos cuidados e medo de morrer. 

Na interação entre variáveis “grupos em estudo e habilitações literárias” não obtivemos 

efeito significativo para as diferentes subescalas.  

Denota-se que as mulheres com acompanhamento durante o parto, têm melhor 

perceção dos cuidados culturais que as que não tiveram acompanhamento, com 

exceção, do significado do tempo durante o parto, sendo as diferenças estatisticamente 

significativas.  

Em relação ao facto de ter acompanhante durante o parto, registamos que 74,1% 

das portuguesas e 61,6% das imigrantes foram acompanhadas durante o trabalho de 

parto, sendo que, a pessoa significativa foi maioritariamente o marido/companheiro, com 

valores percentuais similares nos dois grupos. Numa revisão da literatura Plantin et al. 

(2011) sobre o envolvimento do pai no trabalho de parto e parto, concluíram que a sua 

presença tem efeitos positivos na sua saúde, na da mulher e do recém-nascido. 

Consideraram ainda que, as maternidades devem valorizar a sua presença na sala de 

partos. O motivo mais apontado para o facto de não terem acompanhamento foi pelo 

facto do parto ter sido instrumentado.  

É importante acolher o acompanhante de escolha da mulher, não oferecendo obstáculos 

à sua participação no pré-natal, no trabalho de parto, parto e pós-parto, uma vez que, o 

benefício da sua  presença já foi comprovado. São vários os estudos científicos, 

nacionais e internacionais, citados por Ximenes-Neto et al. (2008), onde, as grávidas que 

tiveram a presença de acompanhantes se sentiram mais seguras e confiantes durante o 

parto, com redução do uso de medicações para alívio da dor, da duração do trabalho de 

parto, e do número de cesarianas. Além disso, alguns estudos sugerem a possibilidade 

de outros efeitos, como a redução dos casos de depressão pós-parto.  

Na Arménia, Amoros et al. (2010) procuraram descrever as perceções das grávidas 

sobre o significado da experiência do parto e a satisfação com os cuidados de saúde, 

considerando que, para se planear em saúde e orientar iniciativas dos cuidados de 

saúde é fundamental ouvir previamente as pessoas. Das 15 mulheres entrevistadas, 

apenas 2 tiveram os maridos presentes no momento do parto e nascimento, porque na 

Arménia os homens são afastados das práticas obstétricas, tanto pela sociedade em 
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geral, quanto pelos próprios profissionais. Das perceções das mulheres emergiram os 

seguintes significados: a alegria de transportar uma criança no ventre, altura em que os 

maridos são mais atenciosos; dar à luz, de preferência sem a presença do marido, nem 

as mulheres nem os profissionais se sentem à vontade com a sua presença; a dor faz 

parte do parto, e deve aceitar-se como algo espiritual para se conseguir suportar; os 

quarenta dias pós-parto são o tempo sagrado e união da família entre a mãe, o pai e a 

criança, em que a díade deve ser afastada de todos os olhares, os quais consideram 

maléficos antes desse tempo terminar. Neste período de união da família, o casal cresce 

interiormente aumentando a sua tolerância cultural com as outras famílias; é importante 

receber cuidados de saúde e apoio de qualidade pelos médicos e pelas parteiras, sendo 

que, estes profissionais de saúde fazem toda a diferença no atendimento de qualidade 

para quer a mulher viva um sentimento de segurança, em quem confiam plenamente as 

suas vidas. 

No seu estudo de revisão da literatura Plantin et al. (2011) verificaram que a 

presença de acompanhante durante a gravidez e parto se reflete positivamente na saúde 

da mulher e da criança, apesar de pouca ajuda ser oferecida à maioria dos homens para 

viver a parentalidade. Os autores, recomendam que os serviços de saúde materna se 

organizem de forma a envolver os homens neste processo e incentivam à realização de 

investigações futuras numa abordagem multidisciplinar em que os homens, a 

masculinidade e a paternidade devem ser tidos em consideração. 

 
Relação entre necessidade de intérprete e perceção dos cuidados culturais 

Bray, Gorman, Dundas, e Sim (2010) num estudo comparativo entre mulheres 

imigrantes e não imigrantes, na Escócia, em Lothian, procuraram avaliar os cuidados 

obstétricos recebidos por imigrantes no parto. Apuraram que os serviços de intérprete 

foram pouco utilizados, apesar de 43% da amostra ter revelado sentir essa necessidade, 

contudo é referido que não havia pessoal disponível para esse trabalho. Os autores, 

constataram que a maioria das mulheres também referiu que a presença do intérprete foi 

pouco disponibilizada durante as consultas de vigilância da gravidez, pelo que afirmam 

que as dificuldades linguísticas afetaram os cuidados. 

Exclusivamente para as imigrantes procurou-se saber da relação existente entre 

percepção dos cuidados culturais e necessidade de intérprete. No que respeita ao meio 

ambiente encontrou - se significância estatística (p= 0,007) sendo que, as que não 

necessitaram de intérprete, apresentaram ordenações médias mais elevadas (OM= 

371,93) dos que necessitaram de intérprete (OM= 344,35). 

As participantes que referiram sentir dificuldade por não ter intérprete apresentam 

ordenações médias superiores nos fatores, espaço; sentimentos negativos causados pelo 
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uso de aparelhos e utensílios; importância do espaço na privacidade e na comunicação e 

sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e 

utensílios. As diferenças são significativas para estes fatores, atendimento personalizado; 

significado do tempo durante o parto; espaço; sentimentos negativos causados pelo uso 

de aparelhos e utensílios; importância do espaço na privacidade e na comunicação; 

sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e 

utensílios e para a globalidade da perceção de cuidados culturais. Estes resultados, 

indiciam-nos que as participantes sentiram essas dificuldades, mas reconhecem o 

envolvimento dos profissionais de saúde, em particular, os enfermeiros, no esforço 

desenvolvido para ultrapassar essas barreiras linguísticas.  
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7 - CONCLUSÃO 

Na tentativa de fazer uma articulação de tudo o que foi referido anteriormente, 

procuraremos sistematizar os principais resultados obtidos no estudo e apresentarmos 

uma síntese dos aspetos mais relevantes, considerando os objetivos e os pressupostos 

teóricos. 

Antes porém, apresentaremos uma síntese de caracterização das variáveis em 

estudo, nomeadamente, das sociodemográficas, contextuais à gravidez, obstétricas, 

contextuais ao parto, e de vigilância de gravidez  

 
Caracterização das variáveis sociodemográficas 

A amostra em estudo é constituída por 2407 participantes sendo que 1654 são de 

nacionalidade portuguesa e 753 Imigrantes. Apresentam uma idade mínima de 15 anos e 

uma máxima de 45 sendo com uma média de idade de 29,78 anos e desvio padrão de 

5,53 anos. As portuguesas (X= 29,99 ± 5,42 anos) são mais velhas que as imigrantes ( X

=29,30 ± 5,76 anos). O grupo etário mais prevalente de ambos os grupos situa-se nos 18-

35 anos, considerado o mais adequado para engravidar. 

São essencialmente provenientes da zona sul do país e grande Lisboa, mas a 

percentagem das provenientes das regiões do norte e centro do país é também 

significativa (35,4%)  

Mais de 65% são casadas ou em união de facto, residem em zona urbana e 

professam na sua quase totalidade uma religião que para 70,7% das portuguesas e 

40,7% das imigrantes é a católica.  

Ambos os grupos têm como habilitações literárias na sua maioria o ensino superior, 

no entanto, a posse de habilitações entre o 10º e 12º de escolaridade é mais evidente 

nas imigrantes. 

A maioria das portuguesas (45,6%) exerce uma profissão técnica e 61,4% das 

imigrantes uma profissão não qualificada, sendo que metade se encontra desempregada.  

As mulheres portuguesas vivem a sua maioria em casa própria, enquanto 72,5% das 

imigrantes habita em casa de outrem, seja ela emprestada ou arrendada. De qualquer 

modo, a quase totalidade das portuguesas e imigrantes possuem saneamento, 

eletricidade, casa de banho e água canalizada mas é maior a percentagem de 

portuguesas que dispõem de internet, quando comparadas com as imigrantes 

Para 63,5% das imigrantes as habitações possuem até três assoalhadas enquanto 

para 57,3% das portuguesas o número é de quatro ou mais assoalhadas. No geral, em 
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ambos os grupos, o número de pessoas por habitação é de três, mas denota-se um 

maior percentual nas imigrantes com quatro ou mais habitantes, o que se reflete no 

índice da aglomeração que é <1 para 80% das portuguesas, e ≥1 para 40% das 

imigrantes. 

Para a maioria das portuguesas (62,1%) o rendimento mensal familiar é superior a 
1000 euros mas somente 31,1% das imigrantes aufere esse valor. 

 

Caracterização das variáveis contextuais à imigração 
Residem em Portugal há menos de 5 anos, 57,0% das imigrantes e, destas, 58,7% 

não vão ao país de origem há mais de um ano. 

Os motivos socioeconómicos, para emigrar para Portugal foram apontados por 57,8% 

das imigrantes, a reunificação familiar por 54,8%, e as boas referências de Portugal por 

44,1%. Registamos que 20,1% se encontra em situação irregular com percentagem mais 

significativa entre as que se encontram no país há menos de 5 anos. 

A necessidade de intérprete durante a gravidez e parto foi registada em 8,8% das 

inquiridas e, destas, a 84,6% não lhes foi facultada essa possibilidade sendo que 61,8% 

sentiu dificuldades para compreender os profissionais. 

 
Caracterização das variáveis contextuais à gravidez 

Os principais motivos apresentados para a escolha da maternidade foram a área de 

residência em 63,5% das portuguesas e em 73,7% das imigrantes e a qualidade de 

cuidados de saúde com 22,2% e 13,7%, respetivamente. 

Relativamente ao planeamento da gravidez, este não foi efectuado por 45,3% das 

imigrantes e 30,9% das portuguesas mas, o diagnóstico pré-natal foi realizado em 79,6% 

das portuguesas e 66,8% das imigrantes. 

Mais de 83,0% das imigrantes e 49,0% das portuguesas recorreram ao sistema de 

saúde público, para vigiar a gravidez, e 50,7% das portuguesas e 16,7% das imigrantes 

ao sistema privado e misto. Regista-se que 83,8% da totalidade das inquiridas não teve 

presença de acompanhante nas consultas de vigilância pré-natal, mas a presença do 

enfermeiro nas consultas de gravidez, ocorreu em 77,1% da amostra, correspondendo a 

71,7% das portuguesas e 89,3% das imigrantes. 

A morbilidade materna durante a gravidez foi diagnosticada em 33,3% das 

portuguesas e 35,7% das imigrantes, tendo surgido um processo de internamento em 

11,8% com valores percentuais similares em ambos os grupos.  

A toma dos micronutrientes durante a gravidez ocorreu para a quase totalidade das 

inquiridas, e, no que se refere ao consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas 10,0% e 

8,3% respetivamente, da totalidade da amostra consumiram essas substâncias com 
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pendor mais acentuado em relação ao tabaco para as portuguesas e ao álcool para as 

imigrantes.  

Quanto à qualidade de informação, 39,2% das portuguesas considerou-a boa e 

34,9% das imigrantes, razoável. O médico informou mais sobre temas como a vigilância 

na gravidez, (42,9% portuguesas vs 18,5% imigrantes) atividade sexual (36,8% vs 

13,6%), crescimento fetal (44,1% vs 17,7%) e atividade física e repouso (39,1% vs 

15,0%), enquanto por parte do enfermeiro se registou uma maior prevalência na 

educação para a saúde em relação à alimentação (20,9% vs 17,7%), alterações físicas 

(41,9% vs 25,1%), consumo de álcool (39,2% vs 26,5%), tabaco (38,4% vs 26,2%), 

aumento de peso durante a gravidez (34,3% vs 21,3%), direitos da grávida (58,6% vs 

20,5% imigrantes, vestuário e calçado (46,6% vs 27,8%), desconforto gravídico (40,8% vs 

23,1%), prevenção de varizes (39,3% vs 23,2%) náuseas, vómitos e azia (34,3% vs 

22,3%), preparação para a amamentação (54,1% vs 30,6%), envolvimento familiar 

(46,8% vs 79,1%), trabalho de parto (39,5% vs 22,9%), analgesia epidural (37,0% vs 

20,7%), enxoval (58,0% vs 32,8%), banho (59,8% vs 33,3%), segurança e transporte do 

bebé (60,2% vs 30,9%), exercícios de recuperação pós-parto (55,1% vs 28,6%) e 

consulta de revisão puerperal (30,9% vs 21,3% respetivamente para portuguesas e 

imigrantes.  

 
Caracterização das variáveis obstétricas  

A quase totalidade da amostra tem uma idade gestacional de termo, com um 

aumento ponderal de 7-18kg em 69,8% das portuguesas e 63,5% das imigrantes.  

O número de gestações ocorreu uma vez em 48,0% das portuguesas e em 38,9% 

das imigrantes, e  três ou mais vezes em 19,8% das portuguesas e 28,0% das 

imigrantes. Um valor superior a metade da amostra das portuguesas (54,5%) e quase 

metade das imigrantes (49,8%) têm apenas um filho.  

 
Caracterização das variáveis contextuais ao parto  

O parto eutócico ocorreu em 56,6% das portuguesas e em 60,0% das imigrantes. 

Dos partos distócicos, o mais prevalente foi a cesariana, registada em 30,0% das 

portuguesas e 30,7% das imigrantes. Assinala-se que fizeram analgesia no trabalho de 

parto 67,7% das portuguesas e 61,1% das imigrantes, e 74,1% das portuguesas e 61,6% 

das imigrantes tiveram acompanhante durante o parto, na sua maioria pelo 

marido/companheiro, embora, não tenham feito preparação para o parto em 72,1% das 

portuguesas e 78,8% das imigrantes. No universo das que fizeram preparação para o 

parto, foi  utilizado o método psicoprofiláctico.  
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O peso do filho ao nascimento situou-se entre 2500 e 4000 g em 88,8% das 

portuguesas e 84,0% das imigrantes.  

 
Caracterização da vigilância de gravidez 

A quase totalidade das portuguesas e 81,8% das imigrantes iniciaram a vigilância de 

gravidez antes do fim do 1º trimestre, com valores percentuais similares para ambos os 

grupos para quem realizou seis ou mais consultas. 

A vigilância de gravidez foi adequada para 86,8% das portuguesas e 71,7% das 

imigrantes. Para as que não fizeram vigilância de gravidez os motivos invocados foram 

constrangimentos socioeconómicos, falta de informação, constrangimentos com o 

sistema de saúde, não sentir necessidade, e constrangimentos culturais. 

 
Prevalência de vigilância adequada de gravidez 

Entre as portuguesas, vigiaram menos a gravidez, com diferenças significativas, as 

adolescentes, as solteiras, as agnósticas, as de habilitações literárias inferiores, as de 

profissões não qualificadas, as desempregadas, as de rendimento <1000 euros, as com 

índice de aglomeração ≥1, as com três ou mais filhos, as que não fizeram consulta pré-

concecional, as que não planearam a gravidez, as que não desejaram engravidar, 

aquelas em que o marido e família não aceitaram a gravidez, as que consideraram a 

informação recebida nas consultas razoável, as que não fizeram preparação para o parto 

e as que apresentaram morbilidade materna durante a gravidez 

Entre as imigrantes, vigiaram menos a gravidez, com diferenças significativas, as 

adolescentes, as solteiras, as de habilitações literárias inferiores, as de profissões não 

qualificadas, as desempregadas, as da Grande Lisboa, as de rendimento <1000 euros, 

as com três ou mais gestações, as que não fizeram consulta pré-concecional, as que não 

planearam a gravidez, as que não desejaram engravidar, as que não fizeram preparação 

para o parto e as que apresentaram morbilidade materna durante a gravidez 

As imigrantes vigiaram menos a gravidez do que as portuguesas, com diferenças 

significativas nas variáveis, idade (18-35 anos,> 35 anos), estado civil 

(solteira/viúva/divorciada, casada/união de facto), religião (católica, agnóstica), 

habilitações literárias (≤12º ano), profissão (profissões intelectuais, profissões técnicas, 

sem profissão qualificada), situação profissional (empregada, desempregada), região 

(Norte, Centro, Sul, Grande Lisboa), rendimento mensal (≤1000 euros,> 1000 euros), 

índice de aglomeração (<1, ≥1), local de residência (rural, urbano), número de filhos (um 

filho, dois filhos), número de gestações (uma gestação, duas gestações, três gestações 

ou mais), consulta pré-concecional (não fez consulta), planeamento da gravidez (gravidez 

planeada, gravidez não planeada), desejo de engravidar (gravidez desejada, gravidez 
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não desejada), aceitação da gravidez (sim), qualidade da informação (boa, razoável, má), 

e morbilidade materna durante a gravidez (sim, não). 

Entre as imigrantes que mais vigiaram a gravidez, encontram-se as do agrupamento 

países de Leste, seguidas das brasileiras. Entre as que menos vigiaram a gravidez, 

encontram-se as dos países de língua oficial portuguesa exceto Brasil, seguidas das do 

agrupamento outros países do mundo.  

 
 
Determinantes de vigilância adequada de gravidez em portuguesas 

Entre as portuguesas, foram determinantes de VAG, ter realizado consulta pré-

concecional, o estado civil de casada/união de facto, o rendimento mensal> 1000 euros, 

o índice de aglomeração <1, ter planeado a gravidez, ter desejado engravidar, ter 

realizado preparação para o parto. A situação profissional de desempregada foi 

determinante de vigilância inadequada de gravidez. 

 
Determinantes de vigilância adequada de gravidez em imigrantes 

Entre as imigrantes, foram determinantes de VAG, ter realizado consulta pré-

concecional, o estado civil de casada/união de facto, as habilitações literárias superiores 

ao 12º ano de escolaridade, ter planeado a gravidez, ter desejado engravidar, ter 

realizado preparação para o parto, estar em Portugal há mais de 5 anos. A necessidade 

de ter intérprete, foi determinante de vigilância inadequada de gravidez. 

 
Perceção de cuidados culturais  

As portuguesas têm maior perceção de cuidados culturais apropriados, enquanto as 

imigrantes têm maior perceção de cuidados culturais inapropriados. As imigrantes 

apresentaram perceção menos apropriada do que as portuguesas, com diferenças 

estatísticas significativas, em relação às dimensões: atendimento personalizado, 

despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos e sensações negativos por 

falta de explicação, medo de morrer e perceção global de cuidados culturais, sendo 

todavia mais apropriada no apoio personalizado.  

Não se observaram efeitos de interação entre a nacionalidade e a perceção de 

cuidados culturais relativamente à idade, local de residência, presença do enfermeiro na 

consulta, presença de acompanhante no parto e idade gestacional. 

Por sua vez, foram encontrados efeitos de interação entre a nacionalidade e as 

seguintes variáveis: situação profissional, religião, planeamento da gravidez, qualidade 

de informação, número de gravidezes, número de filhos, tipo de parto, e analgesia. 
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As participantes com idade superior a 35 anos apresentam ordenações médias 

superiores, em consonância com cuidados culturais apropriados, na dimensão significado 

do tempo durante o parto. As participantes com idades compreendidas entre os 18 anos 

e 35 anos apresentam ordenações médias superiores, reflectindo cuidados culturais 

apropriados, na dimensão espaço. 

Como referido, foram encontrados efeitos de interação entre a nacionalidade e a 

situação profissional nas dimensões: despersonalização na prestação dos cuidados, 

medo de morrer, influências exteriores sobre o tempo durante parto e perceção global de 

cuidados culturais. As empregadas apresentam ordenações médias superiores, 

consonante com cuidados culturais apropriados, nas dimensões: despersonalização na 

prestação dos cuidados, sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, 

significado do tempo durante o parto, medo de morrer, e na percepção global dos 

cuidados culturais. 

Também foram revelados efeitos de interação entre a nacionalidade e a religião nas 

dimensões: despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos positivos após 

explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios e influências 

exteriores sobre o tempo durante parto. As católicas apresentam ordenações médias 

superiores, consonante com cuidados culturais apropriados, nas dimensões: 

despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos e sensações negativos por 

falta de explicação, espaço, medo de morrer, importância do espaço na privacidade e na 

comunicação, e perceção global de cuidados culturais. As não católicas apresentam 

ordenações médias superiores, consonante com cuidados culturais apropriados, nas 

dimensões: atendimento personalizado, e apoio personalizado. 

Ainda, foram encontrados efeitos de interação entre a nacionalidade e o 

planeamento da gravidez nas dimensões: atendimento personalizado, organização 

social, espaço e meio ambiente. As que planearam a gravidez apresentam ordenações 

médias superiores, consonante com cuidados culturais apropriados, nas dimensões: 

atendimento personalizado; despersonalização na prestação dos cuidados; sentimentos e 

sensações negativos por falta de explicação; espaço, meio ambiente, sentimentos 

negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios; medo de morrer, influências 

exteriores sobre o tempo durante parto e perceção global dos cuidados culturais.  

No que toca à interação entre a nacionalidade e a qualidade do total da informação 
foram encontrados efeitos nas dimensões: atendimento personalizado, 

despersonalização na prestação dos cuidados, espaço, medo de morrer apoio 

personalizado importância do espaço na privacidade e na comunicação, sentimentos 

positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios e 

perceção global de cuidados culturais. As que consideraram a qualidade de informação 
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boa apresentam ordenações médias superiores, consonante com cuidados culturais 

apropriados, nas dimensões: atendimento personalizado, despersonalização na 

prestação dos cuidados, sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, 

organização social, espaço, meio ambiente, sentimentos negativos causados pelo uso de 

aparelhos e utensílios, medo de morrer, importância do espaço na privacidade e na 

comunicação, sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de 

aparelhos e utensílios, influências exteriores sobre o tempo durante parto, perceção 

global de cuidados culturais. As que consideraram a qualidade de informação má 

apresentam ordenações médias superiores, consonante com cuidados culturais 

apropriados, na dimensão apoio personalizado 

Também foram revelados efeitos de interação entre a nacionalidade e o número de 
gravidezes nas dimensões: sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, 

sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e 

utensílios, influências exteriores sobre o tempo durante parto e perceção global de 

cuidados culturais. As que tiveram duas gestações apresentam ordenações médias 

superiores, concordante com cuidados culturais apropriados, nas dimensões: significado 

do tempo durante o parto, e sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e 

utensílios, enquanto as que tiveram três ou mais gestações apresentam ordenações 

médias superiores, consonante com cuidados culturais apropriados, nas dimensões: 

sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, sentimentos positivos após 

explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios e perceção global 

dos cuidados culturais. As que tiveram apenas uma gestação apresentam as ordenações 

médias mais baixas, consonante com cuidados culturais inapropriados em todas as 

dimensões significativas.   

Relativamente à interação entre a nacionalidade e o número de filhos foram 

encontrados efeitos nas dimensões: despersonalização na prestação dos cuidados, 

espaço, influências exteriores sobre o tempo durante parto e perceção global de cuidados 

culturais. As que tiveram dois filhos apresentam valores médios superiores, consonante 

com cuidados culturais apropriados, nas dimensões: sentimentos e sensações negativos 

por falta de explicação, significado do tempo durante o parto, sentimentos negativos 

causados pelo uso de aparelhos e utensílios, perceção global de cuidados culturais 

As que tiveram acompanhante no parto apresentam ordenações médias superiores, 

consonante com cuidados culturais apropriados, nas dimensões: atendimento 

personalizado, despersonalização na prestação dos cuidados, sentimentos e sensações 

negativos por falta de explicação, espaço, meio ambiente, sentimentos negativos 

causados pelo uso de aparelhos e utensílios, medo de morrer, importância do espaço na 

privacidade e na comunicação, influências exteriores sobre o tempo durante parto, 
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perceção global de cuidados culturais. As que não tiveram acompanhante no parto 

apresentam ordenações médias superiores, consonante com cuidados culturais 

apropriados, na dimensão significado do tempo durante o parto 

As que tiveram parto eutócico apresentam ordenações médias superiores, 

consonante com cuidados culturais apropriados, nas dimensões: meio ambiente, 

sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios, importância do 

espaço na privacidade e na comunicação e sentimentos positivos após explicação sobre 

as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios. As que tiveram parto distócico 

apresentam ordenações médias superiores, condizente com cuidados culturais 

apropriados, na dimensão apoio personalizado. 

Por seu turno, em relação à interação entre a nacionalidade e analgesia detectamos 

efeitos na dimensão meio ambiente. As que fizeram analgesia durante o trabalho de parto 

apresentam ordenações médias superiores, em consonância com cuidados culturais 

apropriados, nas dimensões: atendimento personalizado, despersonalização na 

prestação dos cuidados, espaço, medo de morrer, importância do espaço na privacidade 

e na comunicação, influências exteriores sobre o tempo durante parto, perceção global 

de cuidados culturais. As que não fizeram analgesia durante o trabalho de parto 

apresentam ordenações médias superiores, de acordo com cuidados culturais 

apropriados, na dimensão: significado do tempo durante o parto 

As que tiveram dificuldade por não ter intérprete apresentam ordenações médias 

superiores, consonante com cuidados culturais apropriados, nas dimensões: atendimento 

personalizado, espaço, sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e 

utensílios, importância do espaço na privacidade e na comunicação, sentimentos 

positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios e 

perceção global de cuidados culturais. As que, apesar de sentirem dificuldades 

linguísticas, não tiveram dificuldade por não ter intérprete apresentam ordenações 

médias superiores, concordante com cuidados culturais apropriados, na dimensão 

significado do tempo durante o parto. 

Concluiu-se ainda que as mulheres grávidas que fizeram vigilância adequada de 
gravidez apresentam ordenações médias superiores, consonante com cuidados culturais 

mais apropriados, nas dimensões: atendimento personalizado, despersonalização na 

prestação dos cuidados, sentimentos e sensações negativos por falta de explicação, 

significado do tempo durante o parto, meio ambiente, sentimentos negativos causados 

pelo uso de aparelhos e utensílios, medo de morrer, e perceção global de cuidados 

culturais, em todas as subescalas da perceção de cuidados culturais. 

Terminadas as considerações em relação aos resultados obtidos, cumpre-nos olhar 

os resultados rumo à sua possível aplicabilidade ao contexto da enfermagem, no sentido 
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destes virem a ser determinantes para a melhoria da qualidade dos cuidados e resultados 

em saúde 

 
Implicações para a prática, o ensino e a investigação 

Este estudo permitiu fazer um diagnóstico de situação relativo à prevalência de 

vigilância adequada da gravidez, dos seus determinantes e da percepção dos cuidados 

culturais durante o trabalho de parto e parto em mulheres portuguesas e imigrantes. 

Um dos contributos desta pesquisa para as ciências de enfermagem prende-se 

essencialmente com o conhecimento da realidade portuguesa que permitirá ao 

enfermeiro ESMO combater as principais barreiras e discriminação indireta no acesso à 

saúde, nomeadamente, barreiras de comunicação e linguagem, barreiras culturais, falta 

de informação sobre serviços de saúde e direitos, barreiras organizacionais e de 

acessibilidade, responsabilidades de cuidados, concretamente em educação para a 

saúde durante a gravidez. 

O parecer nº 19 de 2011 da Mesa do Colégio de Especialidade em Enfermagem de 

Saúde Materna e Obstétrica da Ordem dos Enfermeiros relativo à Competência para a 

Vigilância de gravidez e Prescrição de Exames Complementares de Diagnóstico é 

revelador da preocupação da mudança de paradigma no cuidar de Saúde Materna e 

Obstetrícia.  

O conteúdo inserto na Diretiva Europeia 36/2005/CE e na Lei n.º 9/2009 

fundamentado no Regulamento nº 127/2011 (Portugal. DR, 2011, p. 8662) no qual “o 

enfermeiro especialista de saúde materna, obstétrica e ginecológica, assume no seu 

exercício profissional, intervenções autónomas em todas as situações de baixo risco, 

entendidas como aquelas em que estão envolvidos processos fisiológicos e processos de 

vida normais no ciclo reprodutivo da mulher e intervenções autónomas e 

interdependentes em todas as situações de médio e alto risco, entendidas como aquelas 

em que estão envolvidos processos patológicos e processos de vida disfuncionais no 

ciclo de vida da mulher”.  

Face a esta legislação que contempla a autonomia do EESMO, na vigilância de 

gravidez, entendemos que a construção de uma escala sobre a qualidade de informação 

pode permitir aos enfermeiros avaliar a informação transmitida durante a consulta, quer 

por eles, quer por outros profissionais de saúde. Decorrente da sua aplicação, 

concluímos que, particularmente as mulheres imigrantes sentiram que a informação 

transmitida não foi culturalmente apropriada. Assim, a utilização deste instrumento 

permitirá uma boa prática para a enfermagem, nas consultas de vigilância de gravidez, a 

ser utilizada no processo de colheita de dados da grávida, para avaliar a qualidade de 

informação transmitida na consulta.  
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A diversidade cultural, do grupo em estudo, coloca clientes e enfermeiros numa 

posição de vulnerabilidade aos cuidados, o que justifica a avaliação quer da qualidade de 

informação, quer da perceção dos cuidados culturais. As mulheres portuguesas 

globalmente percecionam os cuidados de enfermagem prestados como culturalmente 

apropriados, enquanto as imigrantes percecionam como menos apropriados os cuidados 

culturais relativos à comunicação, à organização social, ao espaço e ao meio ambiente, 

pelo que se justifica a aplicação da escala de qualidade de informação também em sala 

de partos.  

Por outro lado, na interação com a imigrante, o enfermeiro pode desenvolver 

competências culturais que facilitem o diálogo culturalmente apropriado, ser tolerante, e 

respeitar a sua identidade e privacidade. 

Estes resultados podem ajudar os enfermeiros a sensibilizar a população imigrante e 

portuguesa sobre os serviços disponíveis pelo ministério da saúde, reduzindo assim os 

constrangimentos no acesso à informação, a qual poderá constar em sites do SEF, da 

Ordem dos Enfermeiros entre outras. Nos serviços de saúde, os cartazes informativos 

sobre as vias de acesso ao serviço nacional de saúde, podem facilitar e orientar as 

clientes. 

Com o objetivo de implementar as correções consideradas necessárias, sugerimos 

algumas intervenções, que requerem monitorização: 

- Criar protocolos interinstitucionais de cooperação entre todas as instituições prestadoras 

de cuidados de saúde no âmbito da maternidade, que promovam e facilitem o acesso aos 

mesmos, através de um interface informático que minimize a barreira linguística, 

particularmente a nível de comunicação; 

- Criar centros de apoio, dinamizados pelos profissionais de saúde, especificamente 

enfermeiros de saúde materna e obstetrícia, sediados nos Agrupamentos de Centros de 

Saúde, que promovam o acesso e a participação do cidadão, possibilitando aos casais 

imigrantes e portugueses o esclarecimento de dúvidas relacionadas com a gravidez e 

direitos ao acesso à saúde em Portugal; 

- Divulgar este estudo a entidades responsáveis pela saúde neste âmbito, com o objetivo 

de criar estratégias cada vez mais ativas e eficazes que promovam a vivência da 

gravidez e parto de forma gratificante, atendendo à necessidade de se prestarem 

cuidados de enfermagem culturalmente apropriados; 

- Promover debates com as equipas de saúde sobre a problemática das mães imigrantes, 

tendo por base as variáveis comunicacionais, espaço relacional, de controlo ambiental 

em que os cuidados ocorrem, dos diferentes significados atribuídos ao tempo e das 

variações biológicas inerentes a cada mulher; 



227 

- Utilizar o marketing institucional como ferramenta de divulgação de informação no 

âmbito da imigração e saúde. 

- Sensibilizar as escolas de enfermagem e de saúde para a introdução de conteúdos de 

vigilância de gravidez em contexto de imigração, nos curricula escolares, ajudando a 

formar profissionais mais despertos para esta problemática, em particular, para os 

constrangimentos comunicacionais. 

Considerando as desigualdades encontradas seria necessário estudar outras 

realidades para além da portuguesa, alargando esta investigação a outros países, no 

sentido de procurar padrões comuns, que fundamentassem e orientassem estratégias 

globais para ultrapassar os determinantes “supraterritoriais” na procura da equidade em 

saúde para todas as nações e todas as pessoas, tal como proposto por L. Merry (2012) 
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Vigilância de gravidez e percepção do cuidado cultural em enfermagem:  

Estudo em mulheres imigrantes e portuguesas 
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Consentimento Informado da utente para participar no estudo 

Ao assinar este documento, dou o meu consentimento para participar no estudo a realizar no âmbito de 
doutoramento em Ciências da Saúde – ramo de enfermagem, subordinado ao tema Vigilância de gravidez e 
percepção do cuidado cultural em enfermagem: Estudo em mulheres imigrantes e portuguesas. Compreendo 
que este questionário fará parte de um trabalho de Investigação, que tem como objetivos - (i) Identificar os 
fatores determinantes da vigilância pré-natal em grávidas imigrantes e portuguesas. (iii) Analisar a influência 
desses determinantes na vigilância de gravidez em imigrantes e portuguesas (ii) Analisar a perceção das 
puérperas imigrantes e portuguesas sobre os cuidados de enfermagem culturais, durante o trabalho de parto 
em Portugal. 
 

Estou informada sobre os objetivos do estudo e: 

1 - Responderei às questões durante o internamento neste hospital/maternidade. 

2 - As minhas respostas não serão reveladas a ninguém  

3 - A informação resultante deste estudo não me identificará em nenhuma circunstância. 

4 -Participe ou não, ou se me recusar a responder a alguma questão não serão afetados os serviços ou 

cuidados de que eu vier a necessitar dos profissionais de saúde. 

5- Compreendo que este estudo contribuirá para prestar cuidados de qualidade e culturalmente competentes 

ao conhecer a população de mães imigrantes em Portugal  

6 - Não receberei nenhum benefício direto como resultado da minha participação.  

7 - Os resultados da investigação ser-me-ão proporcionados, se os solicitar, e caso tenha alguma pergunta 
acerca do estudo, devo contactar a investigadora pelo contacto:  

Emília Coutinho – 961011800 ou 232419100 

Responderei livremente às questões. Fui informada que esta participação é totalmente voluntária. 

 
 

Vigilância de gravidez e percepção do cuidado cultural em enfermagem:  

Assinatura da Utente 

____________________________ 

Assinatura do Investigador 

___________________________ 
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Estudo em mulheres imigrantes e portuguesas 
Este estudo desenvolve-se no âmbito académico O questionário é anónimo e confidencial. 

Instituição _______________________________________________ 

PARTE I - CARACTERIZAÇÃO SÓCIODEMOGRÁFICA 

1- Qual é a sua nacionalidade? ________________________________  

2- Qual é a sua idade? _______ Anos 

3- Qual é o seu estado civil 
Solteira Divorciada 
Viúva    Casada 
 Outra _______  

4- Qual é o seu local de residência? Aldeia  Vila  Cidade  
5- É crente em alguma religião?  Não   Sim  
5,1- Se sim qual? _________________ 
6-  Quais são as suas habilitações literárias?  

 Inferior ou igual a 4 Anos  Bacharelato    
 Entre 5 e 6 Anos     Licenciatura 
 Entre 7 e 9 Anos   Mestrado 
 Entre 10 e 12 Anos  Doutoramento 
 Curso técnico-profissional Outra _____________ 

 
7- Qual é a sua formação profissional? ________________________________ 
8- Qual é a sua profissão atual? ____________________________________  
9- Qual é a sua situação profissional atual?  

 Empregada    
 Desempregada  

9,1 -Se está empregada, encontrou alguns obstáculos para arranjar emprego?  Não   Sim Se sim, quais?_______ 

10- Vive em casa: 

 Própria 
 Emprestada 
 Alugada 

11- Tem internet em casa? Não  Sim 

12- Quais são as condições da sua casa? (Assinale as opções corretas) 

 Tem saneamento  
 Tem eletricidade  
 Tem casa de banho  
 Tem água canalizada  

13- Quantas assoalhadas tem a sua casa (nº de quartos e salas)? ________________________ Assoalhadas  
14- Qual é o Rendimento mensal do seu agregado familiar? � <500  500-1000�  1000-1500�  1500-2000�  �>2000 

Euros 
15- Quantas pessoas residem na sua casa? _________ Pessoas 

16- Quais os motivos que a levaram a escolher este hospital/maternidade? ______________________________ 
 

Da pergunta 17 à 22,2 apenas respondem as mães imigrantes  

17- Há quanto tempo reside em Portugal? ________ Anos ______ Meses 

18- O que a motivou a imigrar para Portugal? 
Falta de dinheiro   

Para estar próximo de familiar 

Falta de emprego no país de origem   

Ter referências positivas deste país 

Outro. Qual? __________________ 

19- Costuma enviar dinheiro para os familiares que ficaram no seu país de origem?  Não  Sim 
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20- Há quanto tempo não vai ao seu país de origem? 
___________________________________________________________________________________________ 

21- Qual a sua situação relativamente ao proceso de aquisição de cidadania em Portugal? 
 Ainda não iniciou nenhum processo de título de residência ou cidadania 
 Encontra-se no processo de obtenção de título de residência 
 Tem o título de residência  
 Encontra-se no processo de obtenção de visto 
 Tem visto  
 Encontra-se no processo de obtenção de naturalização 
 Encontra-se naturalizada 

22- Teve necessidade de intérprete em algum momento da sua gravidez ou parto?  Não  Sim. Se sim, quando? 
_________________________________________________________________________________________ 

22,1- Se respondeu afirmativamente à pergunta anterior foi-lhe facultada interprete?  Não  Sim.  

22,2-Caso não tenha sido facultado, ou não tenha sido útil, isso trouxe-lhe dificuldades acrescidas?  Não  Sim. Se 
sim, quais? 
__________________________________________________________________________________________ 

 

PARTE II- VIGILÂNCIA DE GRAVIDEZ 

1 – Esta gravidez foi planeada? Não     Sim     Sim, mas não para esta altura  

2 – Quem desejou este filho? (pode assinalar mais do que uma opção)  

Eu Nenhum 
O pai da criança Outro 
Ambos  

 
3 – Durante a gravidez foi a alguma consulta de vigilância? 

 Não     Sim    Se respondeu não, passe para a pergunta 7 

4 – Onde realizou as consultas de vigilância? 

Centro de Saúde    Clínicas Privadas/ médico particular 
Maternidade/Consulta Externa  Outro. Qual? _____________________________ 

 

5 – Quando realizou a 1ª consulta?  

 Antes de engravidar  Três meses após a 1ª falta menstrual 
 Logo após a 1ª falta menstrual  Quatro meses após a 1ª falta menstrual 
 Um mês após a 1ª falta menstrual  Cinco meses após a 1ª falta menstrual 
 Dois meses após a 1ª falta menstrual  Mais de cinco meses após a 1ª falta menstrual 

 
6 – No contexto desta gravidez, quantas consultas realizou?  

Antes de engravidar? _____ Consultas 
Durante a gravidez? _____ Consultas 

7 – Se não fez consultas ou não fez as consultas que desejaria quais os motivos que a impediram? (assinale com uma cruz 
a(s) opções) 

 Pensei que não fosse necessário 
 Falta de dinheiro  
 Falta de tempo 
 Por sentir que me julgavam 
 Por sentir que não me davam apoio  
 Falta de transporte 
 Não ter ninguém para cuidar dos outros filhos 
 Ter dificuldade em conciliar a consulta com o horário de trabalho 
 O médico ter muitas clientes 
 Pensar que não tinha direito às consultas  
 Dificuldade em marcar consulta 
 Não sabia que estava grávida 
 A gravidez era mantida em segredo 
 Já sabia o que fazer por experiências anteriores 
 Não tinha problemas de saúde 
 Conhecer outras mulheres que não foram às consultas tendo-lhes corrido tudo bem 
 Estava noutro país 
 Não sabia para onde me dirigir 
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 Má experiência com o médico na gravidez anterior 
 Falta de confiança nos serviços de saúde 
 O meu marido ou companheiro não concordava com as consultas 
 Medo de ter problemas legais (imigração) 
 Correr o risco de ser atendida por profissionais do sexo masculino 
 Ter dificuldade em falar português 
 Não ter companhia 
 Outro. Especifique:  

 

8 – Durante a gravidez teve algum problema de saúde?  Não  Sim 

8,1 – Se sim, qual?  

 Diabetes  Vómitos abundantes   
 Hipertensão    Infecções urinárias 
 Ameaça de abortamento  Infecções vaginais 
 Ameaça parto prematuro  SIDA  
 Toxoplasmose   Hepatite B  
 Rubéola   Outro. Qual? _____________________________ 

9 – Esteve internada durante a gravidez?  Não  Sim.  
9,1 – Se sim, qual foi a causa do internamento? ___________________________________________  
10 – Durante a gravidez tomou algum dos seguintes micronutrientes: 

 Ferro  Cálcio 
 Ácido fólico  Vitaminas 
 Magnésio  Outro. Qual? ________________________________________ 

10,1 – Para além dos micronutrientes referidos anteriormente tomou outros medicamentos durante a gravidez? 
 Não         Sim   

10,2– Se sim, qual (ou quais)? ______________________________________________________________ 

11 – Na primeira consulta, entregaram-lhe o boletim de saúde da grávida?  Não      Sim 

12 – O Enfermeiro esteve nas suas consultas de vigilância de gravidez?  

 Nunca  
 Às vezes  
 Sempre 

13 – Que informações lhe deram nas consultas de vigilância de gravidez? (assinale com uma cruz a(s) opções):  

Informação sobre: Quem lhe deu a informação? 
 Médico Enfermeiro Ambos Nenhum 
Vigilância de saúde      
Alimentação     
Alterações físicas do corpo      
Álcool      
Tabaco     
Actividade sexual     
Aumento de peso na gravidez     
Direitos da grávida no trabalho      
Crescimento do bebé     
Actividade física/repouso     
Vestuário/calçado      
Desconfortos da gravidez      
Prevenção de Varizes     
Náuseas/vómitos/azia     
Preparação para a amamentação     
Envolvimento da família     
Trabalho de parto     
Analgesia epidural      
Enxoval e cuidados com roupa do bebé     
Banho do bebé      
Segurança e transporte do bebé      
Exercícios do pós-parto      
Consulta de revisão puerperal      

14 – Gostaria de ter recebido mais algum tipo de informação?  Não      Sim    
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Se sim, que tipo de informação? _____________________________________________  

15– Como considera a informação que lhe foi prestada durante a gravidez? (Assinale com uma cruz mais próximo de um 
ou de outro termo consoante a sua opinião). Ex: Feliz    _X _ _ _ _ _ _ _ _ _ Infeliz 

Adequada _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inadequada 
Útil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inútil 

Orientadora _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Desorientadora 
Pertinente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inoportuna 

Necessária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Desnecessária 
Específica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Genérica 
Suficiente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Insuficiente 

Insatisfatória _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Satisfatória 
Agradável _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Constrangedora 

Profunda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Superficial 
Clara/objetiva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Confusa 

Eficaz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ineficaz 
Simples _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Complexa 

Completa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Incompleta 
16 – Fumou durante a gravidez?  Não      Sim.  

Se sim quantos cigarros fumou por dia? ________ Cigarros 

17 – Durante a gravidez ingeriu bebidas alcoólicas?  Não      Sim.     

Se sim:  

 Todos os dias  
 Algumas vezes 
 Frequentemente  
 Sempre 

18 – Realizou diagnóstico pré-natal (exame para detetar malformações do bebé)?  

 Não      Sim.  

19 – Quem a acompanhou às consultas? 

 Ninguém  Amiga(o) 
 Marido/Companheiro Outra pessoa. Quem? _________ 
 Outro familiar  

20 – Quanto aumentou de peso durante a gravidez? ____________ Kg 

PARTE III- VARIÁVEIS OBSTÉTRICAS E CONTEXTUAIS AO PARTO 

1- Quantas vezes esteve grávida (incluindo esta) _____ Vezes 
2- Quantos filhos tem (incluindo este)? ________ Filhos 

3- Preencha o seguinte quadro com os dados relativos a esta gravidez, parto e filho e com os dados relativos a 
gravidezes e partos anteriores e filhos 

 Partos anteriores 
 Este Parto  1.º Parto 2.º Parto 3.º Parto 4.º Parto 

Idade do filho em Anos ______ ______ ______ ______ ______ 
Tipo de parto      

Parto Normal      
Fórceps      
Ventosa      
Cesariana      

Peso ao nascimento ________ ________ ________ ________ ________ 
Idade gestacional/semanas ________ ________ ________ ________ ________ 
Local de nascimento ________ ________ ________ ________ ________ 
Gravidez planeada  Sim  

 Não  
 Sim  
 Não  

 Sim  
 Não  

 Sim  
 Não  

 Sim  
 Não  

Aceitação da gravidez pelo 
pai da criança e família 

 Sim  
 Não  

 Sim  
 Não 

 Sim  
 Não  

 Sim  
 Não  

 Sim  
 Não  

Ainda relativamente a esta gravidez/parto, responda: 

4- Este filho chorou no primeiro minuto de vida? Não     Sim. 
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5- Teve acompanhamento de familiares ou outras pessoas significativas durante o trabalho de parto?   
Sim. Por quem? ______________________________________________________________ 

 Não. Porquê? _______________________________________________________________ 

6- Fez preparação para o parto? Não     Sim.  
6.1 Se sim Qual o método? _______________________ 
7- Fez analgesia durante o trabalho de parto? Não     Sim.  
 

PARTE IV- ESCALA DE PERCEPÇÃO DE CUIDADOS CULTURAIS (V. Parreira, 2010) 

Instruções de preenchimento. 

A seguir encontra uma lista de significados, organizados numa escala com um valor numérico entre 1 e 5, onde vai 
assinalar o número que lhe parece traduzir a sua opinião e que corresponde ao significado que atribui aos cuidados que 
lhe foram prestados. 
Cada um dos números tem o seguinte significado: 

1 – Discordo em absoluto  
2 – Discordo parcialmente 
3 – Tenho opinião contraditória (umas vezes sim outras vezes não) 
4 – Concordo parcialmente 
5 - Concordo em absoluto. 

Assinale o número que melhor traduz a sua opinião.  
Exemplo: Considero que fui atendida de uma forma personalizada porque as enfermeiras foram simpáticas  

 

Considerando a sua experiência na Sala de Partos, por favor, responda a todas as questões: 

Atendimento personalizado (comunicação)      
1 As enfermeiras foram simpáticas……………………………………………………. 1 2 3 4 5 
2 Tinha necessidade de falar com alguém e a enfermeira escutou os meus problemas……. 1 2 3 4 5 
3 As enfermeiras foram sempre carinhosas……………………………………………….... 1 2 3 4 5 
4 As enfermeiras foram compreensivas…………………………………………………….. 1 2 3 4 5 
5 As enfermeiras souberam ajudar…………………………………………………………. 1 2 3 4 5 
41 Gostei da forma como fui tratada pelas enfermeiras…………………………………….. 1 2 3 4 5 
42 Gostei da forma como fui atendida……………………………………………………….. 1 2 3 4 5 
43 Recebi muito apoio quando precisava……………………………………………………. 1 2 3 4 5 
45 Foram simpáticas nos momentos difíceis………………………………………………… 1 2 3 4 5 

Despersonalização na prestação dos cuidados (comunicação) 
17 O sofrimento não era valorizado……………………………………………………….… 1 2 3 4 5 
18 Falavam-me com desdém……………………………………………………………….... 1 2 3 4 5 
19 Falavam-me com ironia…………………………………………………………………... 1 2 3 4 5 
20 Não tinham respeito por mim como pessoa………………………………………………. 1 2 3 4 5 
21 Por questionar e não obter resposta às questões………………………………………….. 1 2 3 4 5 
22 A enfermeira examina-me, vem o médico volta a examinar…………………………….. 1 2 3 4 5 
23 Não explicarem e parecer-lhes que eu já sabia tudo……………………………................ 1 2 3 4 5 

Sentimentos e sensações negativos por falta de explicação (comunicação) 
6 Fiquei ansiosa…………………………………………………………………………….. 1 2 3 4 5 
7 Senti medo……………………………………………………………………………...… 1 2 3 4 5 
8 Senti-me insegura………………………………………………………………………… 1 2 3 4 5 
9 Fiquei nervosa…………………………………………………………………………….. 1 2 3 4 5 
10 Senti-me revoltada………………………………………………………………………... 1 2 3 4 5 
11 Imaginava o meu filho em perigo……………………………………………………….... 1 2 3 4 5 
12 Por não compreender os termos técnicos, em relação à minha situação ficava apreensiva 1 2 3 4 5 

Organização social 
48 Conhecem os equipamentos sociais/recursos da minha área de residência……………… 1 2 3 4 5 
49 Conhecem o meio ou lugar onde eu morava………………………………………….….. 1 2 3 4 5 
50 Conheciam a minha estrutura familiar……………………………………………………. 1 2 3 4 5 
51 Valorizaram o meu ambiente familiar……………………………………………………. 1 2 3 4 5 
52 Conhecem a organização dos serviços de saúde da minha área………………………… 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Significado do tempo durante o parto 
30 Para mim nunca mais chegava a hora……………………………………………………. 1 2 3 4 5 
31 As horas pareciam dias………………………………………………………………….... 1 2 3 4 5 
32 Cada minuto parecia uma eternidade…………………………………………………….. 1 2 3 4 5 
33 Um dia parecia uma semana……………………………………………………………... 1 2 3 4 5 

Espaço 
53 O espaço respeitou a minha intimidade………………………………………………..… 1 2 3 4 5 
54 Transmitiu-me um sentimento de segurança……………………………………............... 1 2 3 4 5 
55 Assegurou a minha autonomia………………………………………………………….... 1 2 3 4 5 
56 Foi respeitado o meu espaço e assegurada a minha identidade pessoal…………………. 1 2 3 4 5 

Meio ambiente 
36 Senti um calor horrível na enfermaria…………………………………………………..... 1 2 3 4 5 
37 Queria dormir e não podia, pelo barulho que se fazia……………………………………. 1 2 3 4 5 
38 Sentia necessidade de descansar e não conseguia………………………………………... 1 2 3 4 5 
39 O ambiente era muito barulhento; a luz durante a noite incomodava-me……………….. 1 2 3 4 5 
40 Era incomodada pelos gemidos das outras parturientes………………………………….. 1 2 3 4 5 

Sentimentos negativos causados pelo uso de aparelhos e utensílios (comunicação 
25 Os aparelhos e utensílios provocaram-me medo………………………………………… 1 2 3 4 5 
26 Os aparelhos e utensílios provocaram-me incómodo…………………………….............. 1 2 3 4 5 
27 Os aparelhos e utensílios provocaram-me nervosismo……………………………..……. 1 2 3 4 5 
29 Os aparelhos e utensílios provocaram-me angústia…………………………………….... 1 2 3 4 5 

Medo de morrer- (comunicação) 
13 Ouvi dizer que ia para o bloco com urgência e sem me explicarem porquê…………….. 1 2 3 4 5 
14 Vi uma movimentação rápida dos profissionais e não me explicavam nada……………. 1 2 3 4 5 
15 Ouvi chamar o médico de urgência e não me explicavam nada…………………..……... 1 2 3 4 5 
16 Pensei que ia morrer quando me picaram a veia e colocaram um frasco de soro………... 1 2 3 4 5 

Apoio personalizado (comunicação) 
44 Molharam-me os lábios quando tinha sede………………………………………………. 1 2 3 4 5 
46 Senti a mão da enfermeira a segurar-me…………………………………………………. 1 2 3 4 5 
47 Apoiaram e incentivaram a presença do meu marido………………………………….… 1 2 3 4 5 

Importância do espaço na privacidade e na comunicação 
57 A falta de privacidade foi um dos resultados da falta de espaço……………………….... 1 2 3 4 5 
58 O espaço para mim é muito importante para comunicar com a enfermeira……................ 1 2 3 4 5 

Sentimentos positivos após explicação sobre as potencialidades do uso de aparelhos e utensílios 
(comunicação) 
24 O uso de aparelhos e utensílios transmitiram-me segurança…………………………….. 1 2 3 4 5 
28 Os aparelhos e utensílios transmitiram-me tranquilidade………………………………... 1 2 3 4 5 

Influências exteriores sobre o tempo durante parto 
34 O humor da enfermeira ajuda a aliviar o tempo de espera…………………………..…… 1 2 3 4 5 
35 Acreditei que as fases da lua influenciaram o tempo para que se desse o parto…………. 1 2 3 4 5 

 
Gratos pelo tempo e empenhamento despendidos 
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ANEXO 2 

(Tabela de perceção de cuidados culturais em imigrantes) 

(Tabela de perceção de cuidados culturais em portuguesas) 

(Tabela de perceção de cuidados culturais total de respostas em imigrantes e 
portuguesas) 
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TOTAL DE RESPOSTAS POR DIMENSÃO DA ESCALA DE PERCEÇÃO DE CUIDADOS CULTURAIS 

Tabela de perceção de cuidados culturais em imigrantes 

1 Discordo em absoluto 
2 Discordo 

parcialmente 
3 Opinião 

contraditória 
4 Concordo 
parcialmente 

5 Concordo em 
absoluto Total fator 

Itens n % n % n % n % n % N % 

F 1  Atendimento personalizado 
(comunicação) 201 3 171 2,5 1155 17 1296 19,1 3954 58,3 6777 100,00% 

F 2  Despersonalização na prestação dos 
cuidados (comunicação) 299 5,7 250 4,7 1103 20,9 531 10,1 3088 58,6 5271 100,00% 

F 3 
Sentimentos e sensações negativos 
por falta de explicação 
(comunicação) 

920 17,5 723 13,7 1311 24,9 509 9,7 1808 34,3 5271 100% 

F 4  Organização social 1070 28,4 335 8,9 1115 29,6 515 13,7 730 19,4 3765 100,00% 
F5  Significado do tempo durante o parto 1143 37,9 414 13,7 645 21,4 214 7,1 596 19,,8 3012 100,00% 
F6  Espaço 84 2,8 78 2,6 614 20,4 699 23,2 1537 51 3012 100,00% 
F7 Meio ambiente 445 11,8 418 11,1 926 24,6 440 11,7 1536 40,8 3765 100,00% 

F 8  
Sentimentos negativos causados 
pelo uso de aparelhos e utensílios 
(comunicação) 

250 8,3 302 10 757 25,1 350 11,6 1353 44,9 3012 100,00% 

F9  Medo de morrer (comunicação) 155 5,1 111 3,7 529 17,6 160 5,3 2057 68,3 3012 100,00% 
F10 Apoio personalizado (comunicação) 243 10,8 82 3,6 347 15,4 493 21,8 1094 48,4 2259 100,00% 

F 11  Importância do espaço na 
privacidade e na comunicação 158 10,5 112 7,4 377 25 248 16,5 611 40,6 1506 100,00% 

F12  
Sentimentos positivos após 
explicação sobre as potencialidades 
do uso de aparelhos e utensílios 

145 9,6 76 5 383 25,4 298 19,8 604 40,1 1506 100,00% 

F 13  Influências exteriores sobre o tempo 
durante parto 234 15,5 105 7 375 24,9 177 11,8 615 40,8 1506 100,00% 
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Tabela de perceção de cuidados culturais em portuguesas 

  1 Discordo em 

absoluto 

2 Discordo 

parcialmente 

3 Opinião 

contraditória 

4 Concordo 

parcialmente 

5 Concordo em 

absoluto 

Total fator 

Itens   n % n % n % n % n % N % 

F 1  
Atendimento personalizado 
(comunicação) 

251 1,7 231 1,6 1822 12,2 3295 22,1 9287 62,4 14886 100,00% 

F 2  
Despersonalização na prestação dos 
cuidados (comunicação) 

385 3,3 433 3,7 1660 14,3 966 8,3 8134 70,3 11578 100,00% 

F 3 
Sentimentos e sensações negativos 

por falta de explicação (comunicação) 
1640 14,2 1702 14,7 2488 21,5 1327 11,5 4421 38,2 11578 100,00% 

F 4  Organização social 2069 25 951 11,5 2417 29,2 1412 17,1 1421 17,2 8270 100,00% 

F5  Significado do tempo durante o parto 2593 39,2 977 14,8 1307 19,8 509 7,7 1230 18,6 6616 100,00% 

F6  Espaço 103 1,6 156 2,4 1080 16,3 1752 26,5 3525 53,3 6616 100,00% 

F7 Meio ambiente 792 9,6 900 10,9 1848 22,3 1155 14 3575 43,2 8270 100,00% 

F 8  
Sentimentos negativos causados pelo 
uso de aparelhos e utensílios 

(comunicação) 

468 7,1 763 11,5 1649 24,9 843 12,7 2893 43,7 6616 100,00% 

F9  Medo de morrer- (comunicação) 246 3,7 184 2,8 801 12,1 325 4,9 5060 76,5 6616 100,00% 

F10 Apoio personalizado (comunicação) 1012 20,4 662 13,3 1103 22,2 725 14,6 1460 29,4 4962 100,00% 

F 11  
Importância do espaço na privacidade 
e na comunicação 

370 11,2 283 8,6 755 22,8 588 17,8 1312 39,7 3308 100,00% 

F12  
Sentimentos positivos após explicação 
sobre as potencialidades do uso de 

aparelhos e utensílios 

331 10 229 6,9 827 25 725 21,9 1196 36,2 3308 100,00% 

F 13  
Influências exteriores sobre o tempo 

durante parto 
506 15,3 276 8,3 780 23,6 478 14,4 1268 38,3 3308 100,00% 
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Tabela de perceção de cuidados culturais - amostra total 

  1 Discordo em 

absoluto 

2 Discordo 

parcialmente 

3 Opinião 

contraditória 

4 Concordo 

parcialmente 

5 Concordo em 

absoluto 

   Total fator 

Itens n % n % n % n % n % N % 

F 1  Atendimento personalizado 
(comunicação) 

452 2,1 402 1,9 2977 13,7 4597 21,2 13241 21663 21663 100,00% 

F 2  Despersonalização na prestação dos 
cuidados (comunicação) 

684 4,1 683 4,1 2763 16,4 1497 8,9 11222 66,6 16849 100 

F 3 Sentimentos e sensações negativos 
por falta de explicação (comunicação) 

2560 15,2 2425 14,4 3799 22,5 1836 10,9 6229 37 16849 100,00% 

F 4  Organização social 3139 26,1 1286 10,7 3532 29,3 1927 16 2151 17,9 12035 100,00% 

F5  Significado do tempo durante o parto 3736 38,8 1391 14,4 1952 20,3 723 7,5 1826 19 9628 100,00% 

F6  Espaço 187 1,9 234 2,4 1694 17,6 2451 25,5 5062 52,6 9628 100,00% 

F7 Meio ambiente 1237 10,9 1318 11 2774 23 1595 13,3 5111 42,5 12035 100,00% 

F 8  Sentimentos negativos causados pelo 
uso de aparelhos e utensílios 

(comunicação) 

718 7,5 1065 11,1 2406 25 1193 12,4 4246 44,1 9628 100,00% 

F9  Medo de morrer (comunicação) 401 4,2 295 3,1 1330 13,8 485 5 7117 73,9 9628 100,00% 

F10 Apoio personalizado (comunicação) 1255 17,4 744 10,3 1450 20,1 1218 16,9 2554 35,4 7221 100,00% 

F 11  Importância do espaço na privacidade 
e na comunicação 

528 11 395 8,2 1132 23,5 836 17,4 1923 39,9 4814 100,00% 

F12  Sentimentos positivos após explicação 
sobre as potencialidades do uso de 

aparelhos e utensílios 

476 9,9 305 6,3 1210 25,1 1023 21,3 1800 37,4 4814 100,00% 

F 13  Influências exteriores sobre o tempo 

durante parto 

740 15,4 381 7,9 1155 24 655 13,6 1883 39,1 4814 100,00% 
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ANEXO 3 

(Prevalência de Vigilância adequada de gravidez e de Vigilância Inadequada da Gravidez 

em mulheres portuguesas e imigrantes) 
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ANEXO 3- Prevalência de Vigilância adequada de gravidez e de Vigilância Inadequada de Gravidez 
em mulheres portuguesas e imigrantes 

Nacionalidade Portuguesa 
Vigiada 

Portuguesa 
Não vigiada 

Total 
Vigiada e Não 

vigiada 

Imigrante 
Vigiada 

Imigrante 
Não 

vigiada 

Total 
Vigiada e Não 

vigiada p 
 
Variáveis 

n % n % n % n % n % n % 

VAG 1435 68,6 219 31,4 1654 100 540 71,7 213 28,3 753 100 0.000 
Consulta Pré-concep              

Fez consultPreConcp 485 94,7 27 5,3 512 100.0 88 93,6 6 6,4 94 100.0 0.406 
Não fez consPreConc 950 83,2 192 16,8 1142 100.0 452 68,6 207 31,4 659 100.0 0.000 

p  0.000   0.000    
Idade              
≤ 17 Anos 11 52.4 10 47.6 21 100.0 1 14.3 6 85.7 7 100.0 0.184* 
18 -35 Anos 1204 87.1 178 12.9 1382 100.0 453 71.2 183 28.8 636 100.0 0.000 
> 35 Anos 220 87.6 31 12.4 251 100.0 86 78.2 24 21.8 110 100.0 0.021 

p  0.000   0.001    
Estado civil              

Casada/união de facto 1003 89.9 113 10,1 1116 100.0 388 77.1 115  503 100.0 0.000 
Solteira/viúva/divorciada 432 80.3 106 19,7 538 100.0 152 60.8 98  250 100.0 0.000 

p <0.001   <0.001    
Religião              

Católica 1067 88.8 135 11.2 1202 100.0 218 71.2 88 28.8 306 100.0 0.000 
Não católica 45 80.4 11 19.6 56 100.0 190 73.9 67 26.1 257 100.0 0.314 
Agnóstica 323 81.6 73 18.4 396 100.0 132 69.5 58 30.5 190 100.0 0.001 

p 0.000   0.570    
Habilitações literárias              

≤12º Ano 795 84.2 149 15,8 944 100.0 300 63.2 175  475 100.0 0.000 
>12º Ano 640 90.1 70 9,9 710 100.0 240 86.3 28  278 100.0 0.785 

p <0.001   <0.001    
Profissão              

Profissões intelectuais 330 93.8 22 6.3 352 100.0 51 85.0 9 15.0 60 100.0 0.018 
Profissões técnicas 675 89.4 80 10.6 755 100.0 188 81.4 43 18.6 231 100.0 0.001 

Sem prof. qualificada 430 78.6 117 21.4 547 100.0 301 65.2 161 34.8 462 100.0 0.000 
p 0.000   0.000    

Situação profissional              
Empregada 1097 90.1 120 9,9 1217 100.0 283 75.5 92 24,5 375 100.0 0.000 

Desempregada 338 77.3 99 22,7 437 100.0 257 68.0 121 32,0 378 100.0 0.003 
p <0.001   0.023    

Região              
Grande Lisboa 384 86.9 58 13,1 442 100.0 202 63.3 117 36,7 319 100.0 0.000 

Norte 278 87.4 40 12,6 318 100.0 59 73.8 21 26,2 80 100.0 0.002 
Centro 275 90.2 30 9,8 305 100.0 117 78.0 33 22,0 150 100.0 0.000 

Sul 498 84.6 91 15,4 589 100.0 162 79.4 42 20,6 204 100.0 0.000 
p 0.127   0.000    

Rendimento mensal              
≤1000 Euros 491 78.3 136 21,7 627 100.0 353 68.0 166 32,0 519 100.0 0.000 
>1000 Euros 944 91.9 83 8,1 1027 100.0 187 79.9 42 20,1 234 100.0 0.000 

p <0.001   0.001    
Índice de aglomeração              

<1 1186 88.6 152 11,4 1338 100.0 348 73.9 122 26,1 470 100.0 0.000 
≥1 249 78.8 67 21,2 316 100.0 192 68.1 91 31,9 283 100.0 0.002 
p <0.001   0.087    

Local de residência              
Rural 264 87.1 39 12,9 303 100.0 60 75.0 20 25,0 80 100.0 0.008 

Urbano 1171 86.7 180 13,3 1351 100.0 480 71.3 193 28,7 673 100.0 0.000 
p 0.834   0.490    

Número de filhos              
Um filho 801 87.9 110 12,1 911 100.0 270 73.8 114 26,2 384 100.0 0.000 

Dois filhos 487 87.4 70 12,6 557 100.0 200 74.6 68 25,4 268 100.0 0.000 
Três filhos ou mais 147 79.0 39 21,0 186 100.0 70 69.3 31 30,7 101 100.0 0.067 

p 0.004   0.410    
Número de gestas              

Uma gesta 688 87.8 96 12,2 784 100.0 201 70.3 45 29,7 286 100.0 0.016 
Duas gestas 465 88.4 61 11,6 526 100.0 175 72.0 68 28,0 243 100.0 0.000 

Três gestas ou mais 272 84.0 52 16,0 324 100.0 154 74.8 52 25,2 206 100.0 0.009 
p 0.138   0.035    

Gravidez planeada              
Sim 1044 91.3 99 8,7 1143 100.0 339 82.3 73 13,7 412 100.0 0.000 
Não 391 76.5 120 13,5 511 100.0 201 58.9 140 41,1 341 100.0 0.000 

p <0.001   <0.001    
Gravidez desejada              

Sim 1378 88.7 176 11,3 1554 100.0 497 76.7 151 23,3 648 100.0 0.000 
Não 57 57.0 43 43,0 100 100.0 43 41.0 62 59,0 105 100.0 0.022 

p  <0.001   <0.001    
Aceitação da gravidez              

Sim 1419 87.6 200 12,4 1619 100.0 522 72.9 194 27,1 716 100.0 0.000 
Não 15 53.6 13 46,4 28 100.0 17 56.7 13 43,3 30 100.0 0.813 

p <0.001   0.052    
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(continuação) 

Nacionalidade Portuguesa 
Vigiada 

Portuguesa 
Não vigiada 

Total 
Vigiada e Não 

vigiada 

Imigrante 
Vigiada 

Imigrante 
Não 

vigiada 

Total 
Vigiada e Não 

vigiada p 
 
Variáveis n % n % n % n % n % n % 

Qualidade da informação              
Boa 562 89.8 64 10,2 626 100.0 171 76.7 52 23,3 223 100.0 0.000 

Razoável 421 84.4 78 15,6 499 100.0 189 74.4 65 25,6 254 100.0 0.001 
Má 452 87.4 65 12,6 517 100.0 180 71.1 73 28,9 253 100.0 0.000 
p 0.025   P=0.382    

Fez preparação para o parto              
Sim 427 92.6 34 7,4 461 100.0 131 81.9 29 18,1 160 100.0 0.000 
Não 1008 84.5 185 15,5 1193 100.0 409 69.0 184 30,1 593 100.0 0.000 

p <0.001   0.001    
Teve morbilidade materna durante a 
gravidez              

Sim 491 89.3 59 10,7 550 100.0 205 76.2 64 33,8 269 100.0 0.000 
Não 944 85.5 160 14,5 1104 100.0 335 69.2 149 30,8 484 100.0 0.000 

p 0.033   0.041    
              
Situação de legalidade              

Ilegal       85 57.4 63 42,6 148 100.0  
Legal       446 75.9 142 24,1 588 100.0  

p              
Necessidade de intérprete              

Sim       36 55.4 33 44,6 65 100.0  
Não 

p       496 73.7 176 26,3 672 100.0  

Tempo que não vai ao país              
≤12 Meses       234 77.0 70 23,0 304 100.0  
>12 Meses 

p       298 69.0 134 31,0 432 100.0  

Tempo de permanência em Portugal              
≤5 Anos       284 67.6 136 32,4 420 100.0  
>5 Anos 

p       248 78.2 69 21,8 317 100.0  

Vir por motivos socioeconómicos              
Sim       287 67.4 142 32,6 426 100.0  
Não 

p       253 77.4 74 22,6 327 100.0  

*Teste de Fisher 
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ANEXO 4 

(AUTORIZAÇÃO PELA CNPD) 
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