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RESUMO 

Introdução: O ato de gerar e conceber uma criança está associado a aspectos socioculturais, 

biológicos e psicológicos, dado que a procriação sempre esteve ligada com a formação de 

família e muitas vezes como reafirmação da feminilidade. Objetivo: É demonstrar as ações 

assistenciais de enfermeiros na Atenção Básica evidenciando o conhecimento e a prática de 

Enfermagem às mulheres inférteis de casais heterossexuais. Fundamentação teórica: As 

principais causas de infertilidade feminina estão agrupadas em causas patológicas: de origem 

hormonal e anatômica, e em causas não-patológicas: como idade, peso e frequência do ato 

sexual. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa, que fornece síntese do 

conhecimento e aplicabilidade de resultados de pesquisas cientificamente embasadas. 

Resultados: Após pesquisa e análise nas bases de dados, foram coletados 256 artigos, destes, 

54 eram duplicados, 188 não corresponderam aos critérios de inclusão, 25 continha meras 

repetições, e em seguida, analisados, lidos e selecionados para o estudo 11 artigos. Discussão: 

Foi possível observar que há estudos que comprovam a autonomia da(o) enfermeira(o), porém, 

não há estudos que exemplifiquem o passo a passo da conduta/intervenção de enfermagem. 

Conclusão: O escopo é ampliar e compartilhar conhecimentos sobre o assunto em estudo, sendo 

evidente a mínima exploração do tema entre a especialidade da enfermagem. É notório que 

enfermeiros estão formulando estratégias para que novos estudos sejam desenvolvidos para 

embasar e fortalecer as intervenções de Enfermagem. É vital a existência de profissionais 

capacitados para atender esse segmento da população.  

 

Palavras-chave: Infertilidade; Enfermeira; Atenção Primária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: The act of generating and conceiving a child is associated with sociocultural, 

biological and psychological aspects, given that procreation has always been linked to the 

formation of a family and often as a reaffirmation of femininity. Objective: It is to demonstrate 

the care actions of nurses in Primary Care, showing the knowledge and practice of Nursing to 

infertile women of heterosexual couples. Theoretical background: The main causes of female 

infertility are grouped into pathological causes: hormonal and anatomical origin, and into non-

pathological causes: such as age, weight and frequency of sexual intercourse. Methodology: 

This is an integrative review type study, which provides a synthesis of knowledge and 

applicability of scientifically based research results. Results: After searching and analyzing the 

databases, 256 articles were collected, of which 54 were duplicates, 188 did not meet the 

inclusion criteria, 25 contained mere repetitions, and then 11 articles were analyzed, read and 

selected for the study. Discussion: It was possible to observe that there are studies that prove 

the autonomy of the nurse, however, there are no studies that exemplify the step by step of the 

nursing conduct/intervention. Conclusion: The scope is to expand and share knowledge about 

the subject under study, with a minimal exploration of the subject among the nursing specialty 

being evident. It is notorious that nurses are formulating strategies so that new studies are 

developed to support and strengthen nursing interventions. The existence of qualified 

professionals to serve this segment of the population is vital. 

  

Keywords: Infertility; Nurse; Primary attention. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ato de gerar e conceber uma criança está associado a aspectos socioculturais, biológicos 

e psicológicos, dado que a procriação sempre esteve ligada com a formação de família, ideia de 

prosperidade e muitas vezes como reafirmação da feminilidade. A fertilidade, para muitos, 

representa o objetivo final de um matrimônio e a continuidade da vida humana (MOURA, et 

al., 2013). O universo em que se insere o tema proposto é no campo da infertilidade, visto que, 

em geral, um em cada seis casais tem problemas de infertilidade, algo em torno de 278 mil 

pessoas no território brasileiro (FEBRASGO, 2011; BATISTA, et al., 2012). 

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o oferecimento de opções à mulher que deseja ou 

não engravidar é realizada através da Lei 9.263 de 12 de janeiro de 1996, que regula o 

Planejamento Sexual e Reprodutivo, também chamado de Planejamento Familiar e é 

estabelecida pelo Ministério da Saúde. Entretanto, rotineiramente, é notável a preferência por 

métodos contraceptivos a métodos de planejamento da fecundidade (BRASIL, 1996).  

O Planejamento Familiar é visto pelos usuários do programa, erroneamente, como uma 

estratégia unicamente de distribuição de contraceptivos, ao invés de ser conhecido como um 

projeto que garanta o acesso a informações educativas, preventivas, reprodutivas e que regula, 

limita ou aumenta a quantidade de filhos da mulher e do homem, ou seja, do casal como núcleo 

da família.  Todavia, na contramão dessa visão distorcida da sociedade, torna-se evidente em: 

Qual é a abordagem utilizada pela (o) Enfermeira (o) da Atenção Básica (AB) à mulher infértil 

que deseja engravidar? Qual a produção científica sobre a responsabilidade da (o) Enfermeira 

(o) na abordagem a estas mulheres? 

A problematização do tema, inicialmente não apresentará uma resposta com a equivalência 

necessária, porém a produção deste trabalho beneficiará profissionais da Enfermagem, 

fortalecerá a execução das condutas de enfermagem, bem como trará mais importância e 

visibilidade ao assunto. A realização deste estudo foi motivada em razão de perceber que a 



13 

 

abordagem à mulher infértil é ausente ou ineficiente nas UBS, resultando em encaminhamentos 

desnecessários à médicos e ginecologistas; bem como, é notável a falta de divulgação ou pouco 

conhecimento em relação a técnica de fertilidade e de reprodução assistida, entre os 

profissionais de saúde (GARCIA et al., 2017; BATISTA, et al., 2012).  

Segundo Batista, et al., 2012: 

A infertilidade constitui problema relevante de Saúde Pública, em que 70% dos casos 

podem ser solucionados na atenção básica, com ações e procedimentos de baixo custo; 

os demais pacientes (30%) teriam suas necessidades atendidas em serviços de 

referência de média e alta complexidade. 

 

Pensando nisso, enquanto profissional da saúde, o escopo é ampliar e compartilhar 

conhecimentos sobre o assunto em estudo, sendo evidente a insignificante exploração do tema 

entre a especialidade da enfermagem. E como é vital a existência de profissionais capacitados 

para atender esse segmento da população, considera-se o estudo de suma importância, pois 

contribui para melhorar a qualidade nos procedimentos e na disponibilização de opções 

confiáveis executadas na área da saúde.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o órgão governamental responsável por fiscalizar e 

definir as normas gerais de planejamento familiar, muito embora a demanda possa ser realizada 

por instituições privadas, públicas ou filantrópicas. Porém, neste trabalho, há uma abordagem 

do planejamento na perspectiva do SUS. Recomenda-se dar a devida importância à 

infertilidade, incluindo as ações de planejamento familiar, com a divulgação, por meio de 

publicidade e propaganda, anúncios em televisões e rádios, visitas domiciliares para 

apresentação dos serviços de saúde específicos aos usuários do sistema SUS. 
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2  OBJETIVOS 
2.1 Geral 

Demonstrar as ações assistenciais de enfermeiros na Atenção Básica evidenciando o 

conhecimento e a prática de Enfermagem às mulheres inférteis de casais heterossexuais. 

2.2  Específicos                     

 Descrever ações à concepção da mulher infértil na AB; 

 Identificar estratégias que possibilite a utilização dessa pesquisa pelos demais 

profissionais da enfermagem, contribuindo na assistência a esses pacientes e que 

disseminem o objetivo desse programa aos usuários da AB;  

 Descrever como ocorre a consulta de Enfermagem e as orientações acerca do 

aconselhamento reprodutivo. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1   Programas e Políticas de Saúde  

O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina como 

dever do Estado a garantia de saúde a toda a população brasileira. Nele estão agrupadas todas 

as ações e serviços de saúde através de órgãos municipais, estaduais e federais. Seus princípios 

se baseiam na universalidade, integralidade e equidade, que formam um conjunto sistemático 

promovendo o acesso igualitário ao sistema público de saúde, ao mesmo tempo visando a 

redução de doenças e agravos através da promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 

2017). 

No âmbito do SUS estabeleceu-se a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que 

regulamenta as normas e diretrizes para a estruturação da Atenção Primária à Saúde (APS) ou 

Atenção Básica (AB). A PNAB define a AB como um conjunto de cuidados à saúde que busca 

promover a qualidade de vida da população ofertada através de uma equipe multidisciplinar 

(BRASIL, 1990). É a principal porta de entrada do SUS, com alta resolutividade e definidora 

dos encaminhamentos para os demais níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2017).  

Em 2004, foi elaborada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM) com o objetivo de criar programas e estratégias voltadas para a prevenção e 

promoção da saúde, priorizando a Saúde Reprodutiva, Atenção Materna-Infantil, Programa de 

Proteção à Gestante (PEPG) e Política de Atenção ao Colo de Útero e Mama. E, no âmbito da 

Saúde Reprodutiva que o Planejamento Familiar está incluso e tem como objetivo garantir 

acesso aos métodos anticoncepcionais ou o planejamento da fecundidade. Também visa 

contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina especialmente por causas 

evitáveis (PNAISM, 2004). 

A equipe multidisciplinar da AB é composta de no mínimo um médico, um enfermeiro, 

auxiliar ou técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgião-dentista e auxiliar 
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ou técnico em saúde bucal (PNAB, 2017). Segundo a Revista Escola de Enfermagem (2013) o 

enfermeiro tem a função de planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar a UBS, 

levando em conta as reais necessidades de saúde da população atendida. As demais delegações 

do Enfermeiro na UBS estão dispostas na Portaria 1.625 de 10 de julho de 2007.  

3.2    Causas e fatores de risco da infertilidade feminina  

A infertilidade é o nome dado a dificuldade de um casal obter uma gravidez por um período 

de um ano ou mais, mantendo relações sexuais sem proteção ou métodos contraceptivos, 

(BRASIL, 2015) e segundo a Revista Portuguesa de Clínica Geral (2005) atinge cerca de 15-

20% dos casais e em todo o mundo calcula-se que existam 50 a 80 milhões de casos, ocorrendo 

cerca de 2 milhões de novos casos por ano. 

Segundo o Manual de Ginecologia da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Brasília 

(2017), a prevalência da infertilidade feminina está associada também com a idade, sendo 5,5% 

ocorre nas mulheres com idade entre 25 e 30 anos; 9,5% com 30-35 anos e 19,7% nas mulheres 

com 35-39 anos. A frequência da infertilidade pode ser dividida em: a) primária - quando o 

casal nunca conseguiu obter uma gestação; b) secundária - se o casal já obteve gestação anterior; 

c) abortamento habitual ou de repetição - ocorrência de três ou mais interrupções e, d) 

esterilidade, ou seja, a incapacidade definitiva de gerar filhos.  

As principais causas de infertilidade no âmbito do universo feminino, estão agrupadas em 

causas patológicas: de origem hormonal, anatômica ou desconhecida e, em causas não-

patológicas: como idade, peso, frequência do ato sexual e os hábitos pessoais não especificados 

(GONÇALVES, 2005). Tratando-se das causas patológicas, as alterações hormonais (fora do 

padrão da normalidade) interferem na ovulação e na produção das substâncias essenciais para 

mantimento  do curso da gestação (estrógeno, progesterona e a gonadotrofina coriônica humana 

- HCG), enquanto que as causas anatômicas são as alterações ovarianas, ovulares, tubárias, do 
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canal endocervical e, causas ligadas à fertilização, a fecundação e a exposição das doenças 

sexualmente transmissíveis (CARUSO, 2012; BRASIL, 2013; BRASIL, 2015).  

No caso das alterações não-patológicas, o aumento da idade diminui substancialmente a 

porcentagem de sucesso da gestação. Em relação a este critério, estima-se que a mulher ao se 

aproximar dos 40 anos, apresenta sua fertilidade basal em 90%, de 40 a 44 anos apresentam 

62% e, entre 45 e 49 anos, 14%. Outro aspecto relevante é o índice de massa corpórea (IMC), 

pois a variação de peso corporal influencia na regulação da atividade hormonal e determina os 

ciclos menstruais ou anovulação. Por fim, no que se trata da frequência das relações sexuais, 

entre casais que praticam pelo menos seis coitos por mês, a taxa de concepção situa-se em torno 

de 20% (BRASIL, 2013).  

3.3 Abordagem inicial da infertilidade na Atenção Básica 

3.3.1 Consulta direcionada a mulher  

A Unidade Básica de Saúde é a porta de entrada para identificação e abordagem do casal 

infértil. A primeira consulta é de fundamental importância, a(o) enfermeira(o) vai coletar 

informações essenciais para o planejamento das ações de enfermagem. É essencial que estas 

consultas sejam realizadas com calma, e que cada etapa do planejamento seja explicada ao 

casal, a fim de esclarecer dúvidas, fortalecer vínculos e gerar confiança no profissional. A 

consulta de enfermagem, no âmbito do Planejamento Familiar inicia-se com a identificação da 

paciente através dos dados do nome, idade, cor, estado civil, profissão, endereço, local de 

origem, nível socioeconômico e outras informações adicionais que a(o) enfermeira(o) julgar 

necessário. 

Logo após, será realizado a anamnese e exame físico, investigação de antecedentes 

familiares, clínicos e cirúrgicos, históricos de doenças como: diabetes, hipertensão ou 

cardiopatias descompensadas, insuficiência renal crônica, gravidez anteriores, cesáreas 

anteriores, cirurgias abdominais ou pélvicas, obesidade mórbida, doenças infectocontagiosas 
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ou genéticas, história de ingestão de drogas e/ou dependências como tabagismo e etilismo, 

história ocupacional, entre outras, que interfiram em uma gestação futura e na saúde da mulher 

e do feto  (BATISTA, et al., 2012).  

A consulta fará a apuração dos antecedentes menstruais, obstétricos, menarca, quantidade 

de abortamentos, história contraceptiva, história sexual (vaginismo, dispareunia, etc.), 

resultados de exame ginecológicos e das mamas, cálculo do índice de massa corporal (IMC) e 

por fim, realização de testes sorológicos, solicitação de exames complementares e avaliação da 

caderneta de vacinação (FEBRASGO, 2011; BRASIL, 2005; BRASIL, 2013).  

A(o) enfermeira(o) irá realizar o aconselhamento reprodutivo, oferecendo orientações 

sobre período fértil, através do método de ovulação Billings (MOB) e Método Ogino-Knaus 

(tabelinha), que concentra as relações sexuais no período fértil; mudança de hábitos que interfira 

na migração espermática através do trato genital feminino, como o uso de lubrificantes, duchas 

vaginais, coito interrompido, preservativos, entre outros (BRASIL, 2005).  

A anamnese não deve ser reduzida às queixas da mulher, ou apenas aos órgãos genitais, 

mamas e região abdominal. Deve-se proceder o exame físico geral, incluindo exame físico 

especial (mamas, axila, baixo-ventre e regiões inguino-crurais), exame genital (avaliação de 

órgãos genitais externos e internos - exame especular e toque genital, vaginal e retal) e exames 

complementares. É importante saber que todos os passos do exame devem ser comunicados 

previamente, em linguagem acessível ao paciente (POTTER e PERRY, 2013): 

 Exame das mamas: Inspeção (estática e dinâmica) e palpação.  

 Exame do abdômen: Inspeção e palpação, percussão e ausculta. 

 Exame ginecológico: Inspeção do períneo e vulva, seguido do exame especular, que 

permitirá despistar leucorréias e avaliar o tamanho, mobilidade e consistência dos 

órgãos pélvicos. 
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 Avaliação de peso, altura, pressão arterial, índice de massa corporal, sinais de 

hipotireoidismo, bócio, entre outros. 

A(o) enfermeira(o) irá avaliar os resultados dos exames previamente solicitados, confirmar 

ovulação, função tiroideia, excluir patologias ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), 

iniciar suplementação com ácido fólico e sulfato ferroso. Se porventura, as recomendações do 

enfermeiro não forem suficientes para que o casal alcance o objetivo, o mesmo, deverá ser 

encaminhado para um serviço de Média Complexidade, com disposição da modalidade 

Reprodução Humana Assistida (RHA) através da Central de Regulação do Estado (BRASIL, 

2005).  

Dentre os serviços de referência nas unidades de saúde classificadas como de Média 

Complexidade, um deles é a habilitação, por via de regra, para atender casal com dificuldade 

de fertilidade, realizando os exames suficientes ou até cirurgias, se necessário, para o alcance 

da meta de fertilização. Mas, havendo impossibilidade de realização desses procedimentos 

nesse nível de atenção ou ainda se tratando de complicações físicas ou patológicas que 

ultrapassem os limites dessa média complexidade e, por indicação dos profissionais da unidade, 

o casal deverá ser encaminhado para a Atenção de Alta Complexidade (BRASIL, 2005).  
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4 METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa, que fornece 

síntese do conhecimento e aplicabilidade de resultados de pesquisas cientificamente 

embasadas; é desenvolvida a partir de um material já elaborado constituído de livros, artigos 

científicos, bases de dados e bibliotecas regulares e virtuais, disponibilizando um material que 

constitui um instrumento da Prática Baseada em Evidências (GIL, 2010; SOUZA, SILVA e 

CARVALHO, 2010). 

4.1 Técnicas e instrumento(s) de pesquisa  

A coleta de informações para este estudo é baseada em buscas nas bases de dados 

confiáveis e seguras incluindo: Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Biblioteca Virtual em Saúde Enfermagem (BVS Enfermagem), Cumulative Index to Nursing 

& Allied Health Literature (CINAHL), PUBMED, Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), bem 

como acervos de monografias, dissertações ou teses relacionadas aos objetivos propostos nas 

presentes laudas.  

Foram utilizados os seguintes descritores e combinações considerando o conector booleano 

AND: Infertilidade AND enfermagem, Esterilidade AND enfermagem, Infertility Nursing 

Primary Health Care, Infertility AND Nursing, além das bases de dados citadas, também 

serviram para o embasamento teórico publicações de livros, cadernos e manuais publicados 

pelo Ministério da Saúde e toda legislação pertinente e atualmente em vigor e que norteiam as 

atividades desenvolvidas pela UBS.  

4.2 Delimitação do universo  

Os critérios de inclusão são: artigos científicos, livros técnicos, manuais de procedimentos, 

periódicos nacionais e revistas científicas eletrônicas publicados entre 2011 a 2021, em 
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quaisquer idioma que atendam ao assunto e ao tema proposto. Nos critérios de exclusão foram 

descartadas as publicações por não corresponderem a temática e os objetivos da pesquisa, cujos 

conteúdos são considerados meras repetições ou sem apresentação da fonte segura dos seus 

dados. O texto completo foi lido, pois a escolha dos estudos não pôde ser decidida com base no 

título e no resumo. Os estudos selecionados foram estabelecidos pelos descritores para serem 

elegíveis para esta revisão. 

4.3 Tipo de amostragem  

O levantamento do material nas bases de dados, a fim de organizá-lo para torná-lo 

sistemático, foi realizado pelo Parsifal; no total, foram coletados 256 artigos, destes, 80 da base 

BVS Enfermagem, 117 da base PubMed e 59 da Scielo. Nas bases BVS Brasil e CINAHL não 

havia nenhum material disponível de acordo com as combinações usadas nas demais bases. 

Destes artigos, foram avaliados para elegibilidade 25, que corresponderam aos critérios de 

inclusão, 52 artigos duplicados, sendo excluído um total de 229 artigos, e selecionados 11, que 

corresponderam aos critérios de inclusão (figura 1). 

4.4 Avaliação do nível de evidência 

Quanto à classificação do nível de evidência foi utilizado o de Classificação Hierárquica 

das Evidências para Avaliação dos Estudos (STETLER, et al. 1998): 

1- Revisões sistemáticas ou metanálise de relevantes ensaios clínicos; 

2- Evidências de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado; 

3- Ensaios clínicos bem delineados sem randomização; 

4- Estudos de coorte e de caso-controle bem delineados;  

5- Revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; 

6- Evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo; 
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7- Opinião de autoridades ou comitês de especialistas incluindo interpretações de informações 

não baseadas em pesquisas. 

 

Figura 1 – Fluxograma quanto à identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos estudos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados, 2021 

 

 Para organizar e destrinchar os dados, utilizei uma plataforma chamada Parsifal; ela foi 

capaz de sistematizar os artigos de acordo com suas respectivas bases de dados, separando-os 

de acordo com os critérios de inclusão, exclusão, rejeição, duplicação e ano. Foi essencial na 

coleta e análise dos dados. Os gráficos abaixo (figura 2 e 3) demonstram a porcentagem dos 

estudos importados de acordo com cada base de dados utilizada, sendo, 45,5% da base de dados 

PubMed, (117 artigos), 31.1% (80 artigos) da BVS Enfermagem, 23% (59 artigos) da Scielo e 

0,4% (01 artigo) da BVS Brasil. Destes, 4 artigos (3,4%) da PubMed, 01 artigo (1,25%) da BVS 

Enfermagem, 06 artigos (10.1%) da Scielo, foram selecionados para o estudo em questão. 

 

IDENTIFICAÇÃO
256 artigos 

identificados por meio 
de pesquisas nas 
bases de dados

SELEÇÃO
54 artigos 

excluídos após 
duplicação

ELEGIBILIDADE
25 artigos 

avaliados para 
elegibilidade

188 artigos que não 
corresponderam aos 
critérios de inclusão

INCLUSÃO

11 artigos lidos e 
selecionados para 

o estudo
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Figura 2 - Gráfico demonstrando a porcentagem dos estudos de acordo com a base de dados 

 

 Fonte: Elaborado pelo Parsifal, 2021 

 

Figura 3 - Gráfico demonstrando os artigos selecionados e rejeitados de acordo com as bases 

de dados 

 

Fonte: Elaborado pelo Parsifal, 2021 
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5 RESULTADOS 

 

Após a pesquisa nas bases e a coleta de todos os resultados, foi executada uma análise de 

todos os artigos encontrados, dentro dos critérios de inclusão e exclusão, ao todo de acordo com 

uma análise, constatou 256 artigos, após essa verificação, 188 artigos não corresponderam aos 

critérios de inclusão e foram excluídos do estudo, restando 25 artigos sob os critérios de 

elegibilidade e em seguida, analisados, lidos e selecionados para o estudo 11 artigos.  
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Quadro 1 - Características dos estudos inseridos quanto ao título, autor, ano, métodos, objetivos, resultados e nível de evidência 

 

TÍTULO AUTOR/ 
ANO 

MÉTODOS OBJETIVOS RESULTADOS NÍVEL DE 

EVIDÊNCIA 

Conteúdo de saúde 

sexual e 

reprodutiva na 

transição de 

profissionais de 

enfermagem para 

programas de 

treinamento de 

prática. 

Simmonds, 

Katherine e 

Cappiello, Joyce e 

Hoyt, Alex, 2019 

Diretores de programas de treinamento de 

atenção primária identificados foram 

convidados a participar de uma pesquisa 

online para avaliar as ofertas didáticas e 

clínicas de SSR com base nas competências 

desenvolvidas pela Organização Mundial 

da Saúde. 

Descrever as ofertas de 

SSR de programas de 

treinamento de transição 

para a prática para 

enfermeiros de atenção 

primária certificados nos 

Estados Unidos. 

Em média, os programas exigiam 

treinamento didático e clínico para 

aproximadamente um terço das 

competências no domínio Câncer do Trato 

Reprodutivo e para aproximadamente um 

quarto das competências no domínio 

Contraceptivo.  

VII 

Cuidados pré-

concepção para 

casais inférteis: 

papéis das 

enfermeiras e 

parteiras na 

promoção de 

melhores 

resultados 

maternos e do 

parto. 

Allan, Helen T and 

Mounce, Ginny 

and Crespo, Esther 

and Shawe, Jill, 

2018 

Uma comparação de diferentes abordagens 

de obstetrícia e enfermagem para cuidados 

pré-concepcionais para casais inférteis em 

dois países europeus. 

Discutir a importância de 

enfermeiras e parteiras na 

prestação de cuidados 

pré-concepcionais a 

casais inférteis no Reino 

Unido e na Espanha. 

No momento, as necessidades dos casais 

inférteis de cuidados pré-concepcionais não 

são rotineiramente identificadas ou 

compreendidas. Há uma oportunidade para 

que essas necessidades sejam consideradas 

e identificadas pelos enfermeiros no 

momento da investigação de infertilidade 

ou no planejamento da gravidez com 

concepção assistida. 

V 

Impedimentos à 

comunicação e às 

relações entre os 

prestadores de 

cuidados de 

Klitzman, Robert, 

2018 
Entrevistas semiestruturadas foram 

conduzidas com 37 provedores de terapia 

antirretroviral (TARV) e pacientes (17 

médicos, 10 outros provedores de saúde e 

10 pacientes) e foram analisadas 

tematicamente. 

Pacientes com 

infertilidade geralmente 

veem a comunicação e os 

relacionamentos entre 

provedor e paciente como 

importantes. Por que 

Pacientes e provedores podem diferir em 

suas experiências físicas e emocionais, 

expectativas em relação aos resultados do 

tratamento e incertezas e prazos e finanças. 

As interações com médicos, enfermeiras e 

VII 
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infertilidade e os 

pacientes. 
essas lacunas persistem e 

como elas podem ser 

melhor abordadas. 

equipe podem desempenhar papéis 

importantes.  

Função sexual de 

mulheres 

submetidas à 

reprodução 

assistida 

Mendonça, 

Carolina 

Rodrigues de, 

Arruda, Jalsi 

Tacon, Amaral, 

Waldemar Naves 

do, 2014 

Estudo caso-controle com 278 mulheres. As 

mulheres foram distribuídas em grupo caso 

(168 mulheres inférteis) e grupo controle 

(110 mulheres férteis), e responderam ao 

questionário Índice de Função Sexual 

Feminina (IFSF) para avaliação da função 

sexual. Calculou-se a odds ratio (OR) para 

a chance de disfunção sexual nas mulheres 

inférteis. 

Avaliar a função sexual 

de mulheres submetidas a 

técnicas de reprodução 

assistida 

Do total de mulheres analisadas, 33,09% 

apresentaram disfunção sexual. A 

prevalência de disfunção sexual entre as 

mulheres inférteis foi de 36,30%, e entre as 

férteis, 28,18%. Nos domínios desejo e 

excitação houve diferença significativa nas 

mulheres inférteis. Mulheres inférteis 

apresentam a mesma chance de disfunção 

sexual em relação às mulheres férteis. 

IV 

Prevalência e 

práticas 

preventivas em 

infertilidade entre 

mulheres 

atendidas em um 

serviço público de 

saúde 

Guimarães, 

Matheus De 

Aquino Moreira 

and Alexandre, 

Anne Elise and 

Ribeiro, José 

Augusto 

Assumpção 

Crespo, 2013 

Durante um mês foi aplicado um 

questionário a pacientes que frequentam o 

Ginecologia da Universidade Federal de 

Pelotas, de forma consentida e sem se 

identificar, com questões relacionadas à 

prevenção da infertilidade. 

Avaliar o conhecimento e 

a prática de medidas 

preventivas na 

infertilidade. 

Das 134 mulheres entrevistadas, 68% nunca 

se preocuparam em não poder ter filhos, 

62% disseram conhecer as medidas que 

podem prevenir a infertilidade, 49% é 

sedentária, 72% faz uso de preservativo, 

61% controla o peso e 87% do grupo 

consulta regularmente um ginecologista. 

 

 

VII 

Conhecimento da 

percepção da 

fertilidade, 

atitudes e práticas 

de mulheres que 

buscam 

assistência na 

fertilidade 

Hampton, Kerry D 

and Mazza, 

Danielle and 

Newton, Jennifer 

M, 2013 

Uma pesquisa baseada em questionário 

transversal. O estudo foi conduzido durante 

6 meses, de 2007-2008, de mulheres 

internadas em duas clínicas de tecnologia de 

reprodução assistida em uma grande cidade 

da Austrália. 

Relatar um estudo 

descritivo do 

conhecimento, atitudes e 

prática da percepção da 

fertilidade de mulheres 

inférteis que procuram 

assistência em fertilidade. 

204 dos 282 questionários distribuídos 

foram respondidos. 83% haviam tentado a 

concepção por 1 ano ou mais, 86,8% 

tentaram ativamente melhorar sua 

percepção da fertilidade, 68,2% 

acreditavam que haviam cronometrado a 

relação sexual principalmente dentro da 

janela fértil de o ciclo menstrual em suas 

tentativas de concepção, mas apenas 12,7% 

VII 
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conseguiram identificar com precisão esta 

janela.  

 

Estratégia 

educativa voltada 

para enfermeiros 

sobre atenção 

básica à 

infertilidade: 

estudo de 

intervenção 

Andrezza Alves 

Dias; Escolástica 

Rejane Ferreira 

Moura; Paula 

Sacha Frota 

Nogueira; Janaína 

Fonseca Victor 

Coutinho; Mônica 

Oliveira Batista 

Oriá, 2012 

Pesquisa-ação, desenvolvida na Secretaria 

Executiva Regional I do município de 

Fortaleza-CE. Esta possui 38 enfermeiros 

na ESF, distribuídos nas 13 UBS. Todos 

foram convidados para participar do estudo, 

porém 11 compareceram. 

Avaliar o impacto de 

estratégia educativa 

abordando assistência à 

infertilidade para 

enfermeiros da ESF; e 

verificar ações práticas 

introduzidas no cotidiano 

laboral dos participantes 

após a intervenção. 

A intervenção educativa mostrou melhoria 

no nível de conhecimento das enfermeiras 

quanto à atenção em infertilidade. 

 

 

VII 

Efeitos da 

infertilidade no 

relacionamento 

dos cônjuges 

Faria, Dieime 

Elaine Pereira de, 

Grieco, Silvana 

Chedid, Barros, 

Sônia Maria 

Oliveira de, 2012 

Tratou-se de uma pesquisa observacional, 

descritiva, de desenho transversal e 

prospectivo. O estudo foi realizado no 

ambulatório do Centro de Endoscopia 

Pélvica e Reprodução Humana, Hospital 

São Joaquim, na cidade de São Paulo. A 

escolha desse serviço foi baseada no 

número de casais em tratamento para 

infertilidade. 

Identificar e analisar os 

principais efeitos da 

infertilidade na vida 

emocional e sexual e no 

relacionamento conjugal 

de homens e mulheres 

que realizaram tratamento 

para infertilidade em um 

serviço especializado. 

As mulheres manifestaram alterações 

emocionais negativas, enquanto os homens 

expressaram sentimentos relacionados a 

uma postura de suporte, apoio e equilíbrio. 

Alterações negativas na atividade sexual 

também foram mais expressivas nas 

mulheres. 

VII 

 

As vivências da 

mulher infértil 

Silva, Inês Rafaela 

Valente, Ferreira, 

Augusto Miguel 

Nunes dos Santos, 

Brito, Marta 

Alexandra Faria 

de, Dias, Nuno 

Miguel Baptista, 

Henriques, 

Neste estudo recorremos à metodologia 

qualitativa de enfoque fenomenológico, 

tendo por base Colaizzi de acordo com 

Carpenter et al. (2009) para a análise 

interpretativa da problemática. 

Conhecer as vivências e o 

impacto do insucesso dos 

tratamentos de 

infertilidade na mulher 

infértil que deseja ter 

filhos. 

Da análise das entrevistas, relativamente às 

Vivências da Mulher Infértil que deseja ter 

filhos emergiram várias categorias: 

significado de ser mãe, o desejo de ter um 

filho, significado da infertilidade, 

consequências da infertilidade, dificuldades 

sentidas e redes de apoio. 

VII 
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Carolina Miguel 

Graça, 2012 

Correlação entre a 

idade e a contagem 

dos folículos 

antrais em 

mulheres inférteis 

Castro, Eduardo 

Camelo de, 

Florêncio, 

Rodopiano de 

Souza, Monteiro 

Filho, Gercino, 

Amaral, 

Waldemar Naves 

do, 2012 

 Foi feito um estudo transversal de todas as 

pacientes atendidas, no centro de 

reprodução assistida Fêmina, no período de 

1º de março de 2010 a 1º de outubro de 

2011. As pacientes foram submetidas à 

ultrassonografia transvaginal do 2º ao 4º 

dias de seu ciclo menstrual. Foram incluídas 

as pacientes de 21 a 45 anos, com ciclos 

regulares, dois ovários íntegros, sem 

evidência de endocrinopatias e que 

assinaram o consentimento. 

Construir um nomograma 

correlacionando a idade 

com diferentes valores 

dos percentis da 

contagem dos folículos 

antrais (CFA) em 

mulheres inférteis. 

A média de idade foi de 32,7 anos. Dentre 

as causas de infertilidade, os fatores 

masculino e tubário foram as principais 

etiologias, contribuindo com 65% dos 

casos.  

IV 

 

Apoiar o casal nos 

desafios da 

concepção 

Payne, Rebecca 

Jean and Guinn, 

Cherry and 

Ponder, Barbara, 

2011 

Este protocolo é baseado em uma avaliação 

em duas fases: abordagem-avaliação de 

perspectivas, ou modelos mentais, e 

avaliação do grau de preocupação dos 

parceiros individuais e do casal como uma 

unidade. 

Um protocolo é 

apresentado para NPs no 

ambiente de atenção 

primária para auxiliá-los 

no fornecimento de apoio 

psicossocial para esses 

casais. 

 

O uso deste protocolo permite que os NPs 

na atenção primária forneçam o apoio e a 

educação que os casais em dificuldade para 

conceber requerem. O efeito psicossocial do 

sofrimento afeta negativamente a 

fertilidade. Sem este protocolo, pacientes 

que respondem com ansiedade e baixo 

humor normalmente não são tratados.  

I 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados coletados, 2021. 
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6 DISCUSSÃO 

A busca por consultas de enfermagem ou de artigos e pesquisas no ramo da infertilidade é 

atípica, porém, é notório que enfermeiros estão formulando estratégias para que este tema seja 

amplamente divulgado e que novos estudos sejam feitos para embasar e fortalecer as 

intervenções de Enfermagem.  

Diante dos resultados, foi possível observar que há estudos que comprovam a autonomia 

da(o) enfermeira(o) frente aos casos de infertilidade feminina no âmbito da AB, porém, não há 

estudos que exemplifiquem o passo a passo da conduta/intervenção de 

enfermagem.  Dentro desta situação, há uma necessidade de desenvolver um estudo 

exemplificando um protocolo para as consultas de enfermagem, a fim de, aprimorar os métodos 

e procedimentos na disponibilização de opções confiáveis executadas pelos profissionais.  

No total, 11 estudos foram aceitos nos critérios de inclusão, porém, apenas Dias (2012) e 

Simmonds (2019) formularam estudos acerca da atuação da(o) enfermeira(o) no contexto da 

reprodução assistida; respectivamente, um abordou uma estratégia educativa, revisando termos, 

definições e direcionamentos da enfermagem, outro a atuação da(o) enfermeira(o), 

direcionando como proceder nas consultas de enfermagem e por fim, uma pesquisa sobre 

domínios e competências sobre saúde sexual e reprodutiva para enfermeiras(os) da AB. Os dois 

estudos são de extrema importância, pois tem a intenção de melhorar a prestação de cuidados 

aos clientes.  

Os estudos de Payne (2011), Faria (2012) e Klitzman (2018), abordaram os desafios da 

concepção; respectivamente, explicaram a importância do apoio psicossocial para os casais que 

desejam engravidar, analisaram os efeitos da infertilidade na vida emocional, sexual e conjugal 

e fortaleceram a importância do vínculo profissional-cliente. Tais estudos abordam a 

importância da saúde mental dos clientes. 
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Os estudos de Guimarães (2013), Hampton (2013) e Allan (2018), abordam a percepção 

da fertilidade como uma ferramenta para preveni-la; respectivamente, os dois primeiros 

realizaram uma pesquisa com questões relacionadas à prevenção da infertilidade, uma maneira 

de avaliar o conhecimento das mulheres e as práticas de medidas preventivas; e o outro sobre a 

importância da enfermagem oferecer cuidados pré-concepcionais e como isso promove 

melhores resultados maternos.  

Os estudos de Silva (2012), Castro (2012) e Mendonça (2014), abordaram a versão do 

papel feminino e o impacto do insucesso dos tratamentos de infertilidade; respectivamente, 

citaram a prevalência do estresse, ansiedade e culpa nessas mulheres, outros compararam a 

idade e a reserva ovariana, e por fim, a avaliação da função sexual dessas mulheres, e a possível 

comparação com a infertilidade, porém, houve dificuldade em realizar esse estudo por não 

haver padrões físicos que validem tais resultados.  

Os resultados dos estudos são consideravelmente diversificados e correlacionados, há uma 

ampla conexão entre eles e todos retratam a notoriedade da enfermagem no âmbito da 

infertilidade, mas não abordam de forma objetiva como seria essa atuação de enfermagem. 

Realizar um estudo que oferece possibilidades de intervenção, é essencial para autonomia da 

classe, visto que a assistência de enfermagem se baseia na Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (NIC), onde todo cuidado é direcionado e sistematizado, com base no julgamento 

clínico, de modo a melhorar o prognóstico do paciente. 

    

 

 

 

 

 



31 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a infertilidade é 

pouco explorada entre a especialidade de enfermagem. Pensando nisso, enquanto profissional 

da saúde, o escopo é ampliar e compartilhar conhecimentos sobre o assunto em estudo.  

O intento deste estudo não é exigir conhecimentos específicos e profundos da infertilidade, 

mas é necessário ter domínio do conhecimento básico para saber como proceder nos casos 

de consultas a mulheres com dificuldade de engravidar. Tendo em vista toda questão 

psicológica envolvida, é interessante considerar a sensibilidade da equipe de enfermagem, 

disponibilizando de um atendimento humanizado, ambiente seguro, acolhedor e que transmita 

segurança à mulher e/ou casal. É vital a existência de profissionais capacitados para atender 

esse segmento da população. 

Recomenda-se dar a devida importância à infertilidade, incluindo as ações de educação em 

saúde por meio de palestras, sala de espera, divulgação por meio de publicidade e propaganda, 

anúncios em televisões e rádios, visitas domiciliares, para apresentação dos serviços de saúde 

específicos aos usuários do SUS. 

Dada a importância do assunto, torna-se necessário o desenvolvimento de novos estudos 

para que a intervenção de enfermagem seja baseada em protocolos oficiais. 
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