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Resumo: A saúde espiritual abrange aspectos para além da saúde mental e
física. É um momento de autoconhecimento perante o mundo que nos rodeia e
tem influência em nossa vida e nos comportamentos cotidianos que praticamos.
A gravidez, por exemplo, é um período de transformações na mulher e com isso
podem surgir estressores que afetam o seu nível de saúde espiritual seja por
mudança de rotina ou novas responsabilidades. Objetivou-se relatar a
experiência durante a coleta de dados da pesquisa referente ao nível de bem
estar espiritual das gestantes. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de
experiência obtido através da coleta de dados da pesquisa intitulada: “Nível de
bem estar espiritual relacionado à religião, condição crônica de saúde e
características socioeconômicas” que foi realizado no dia 16 de setembro de
2019 na sala de espera antes do atendimento das grávidas para as consultas de
pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde de Juazeiro do Norte-CE. Durante
a coleta de dados houve predominância de queixas físicas e emocionais
relacionadas ao período gravídico: desconfortos gástricos, edema de membros
inferiores e apreensão quanto ao parto. Essas situações comuns durante essa
fase podem interferir significativamente na satisfação espiritual, o que pode não
ser perceptível durante o momento da coleta. Portanto, é de suma relevância
que os profissionais que prestam assistência a essas grávidas estejam atentos
às peculiaridades de cada gestante para que possam intervir precisamente nos
fatores estressantes que o período gravídico venha a trazer e perceber a mulher
com um ser integral, trazendo assim uma assistência de qualidade como também
contribuir na satisfação quanto ao seu bem estar espiritual.
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