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RESUMO 

 



A gestação é uma experiência complexa, na qual as mudanças biológicas e sociais são 

vivenciadas de modo diferenciado por cada mulher, carecendo de acompanhamento e 

orientações para desfecho saudável desse processo. Esse estudo objetiva apreender os 

conhecimentos das usuárias e as práticas do (a) enfermeiro(a) quanto as orientações educativas 

para a vivência do puerpério. Pesquisa de cunho descritivo com abordagem quantitativa e 

qualitativa desenvolvida com os enfermeiros inseridos na atenção básica de Mossoró – RN e 

com as gestantes que fazem acompanhamento pré natal. A amostra do estudo é composta por 

10 (dez) enfermeiros que trabalham em 04 (quatro) Unidades Básicas de Saúde do município 

por 145 (cento e quarenta e cinco) gestantes que faziam acompanhamento com esses 

profissionais nessas unidades de saúde. Os instrumentos para a coleta de dados, foram 02 (duas) 

entrevistas semiestruturadas, com questionamentos relativos as ações educativas com base nos 

documentos oficiais. Os dados foram coletados com os enfermeiros e as gestantes a partir de 

agendamento prévio e com visitas às unidades e as residências das gestantes. Os dados 

discursivos foram analisados a partir dos objetivos da investigação com base no referencial 

teórico que fundamenta esse estudo. Já para os dados quantitativos realizou-se análise estatística 

descritiva, apresentada no formato freqüência simples e absoluta. A pesquisa foi submetida e 

aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estado do Rio Grande do Norte – 

CEP/UERN, sob parece nº 1.244-456 (CNS). Os dados apontam que os enfermeiros realizam 

suas orientações, conforme preconizadas pelo Ministério da Saúde, no entanto, a maioria das 

orientações voltadas para a boa vivência do período puerperal são superficiais, apresentam 

lacunas, o acompanhamento que prepara as mulheres para a vivência desse processo, acontece 

de forma rápida e burocrática, dificultando a apreensão de conhecimentos da usuária gestante, 

para possíveis intercorrências no puerpério, isso é evidenciado no alto percentual de respostas 

negativas em relação as orientações que a mulher deve receber para suprir as suas necessidade 

e as do recém-nascido. Mediante esses resultados, infere-se sobre a necessidade de ações 

voltadas para (re) construir conhecimentos nas gestantes para que as mesmas vivencie o pós 

parto de forma tranqüila, livre de ansiedades desnecessárias, compreendendo que a efetivação 

de ações educativas na prática profissional, minimiza a invisibilidade da assistência puerperal 

e empodera a mulher dando-lhes autonomia para vivenciar o período. 

Palavras chaves: Período Pós-Parto, Assistência à Saúde, Cuidados de Enfermagem. 

ABSTRACT 



Pregnancy is a complex experience in which biological and social changes are differently 

experienced by each woman, lacking follow-up and guidelines for the outcoming of this 

process. This study aims to seize the users' knowledge and the nurse’s procedure regarding 

educational guidance for puerperal life. Descriptive research with a quantitative and qualitative 

approach developed with the nurses inserted in the basic care of Mossoró - RN and with the 

pregnant women who undergo pre-natal follow-up. The sample is composed by 10 (ten) nurses 

who work in 04 (four) Basic Health Units from the municipality for 145 (one hundred and forty 

five) pregnant women who follow-up with them in these health facilities. The instruments for 

the data collection were 02 (two) semi-structured interviews, with relative questions as 

educational actions based on the official documents. We collected the data with nurses and 

pregnant women from a previous appointment and with visits to the units as well as the 

residences of the pregnant women. The discursive data were analyzed based on the research 

objectives with basis on the theoretical framework that underlies this study. For the quantitative 

data, descriptive statistical analysis was performed, introduced in the simple and absolute 

frequency format. The research was submitted to and approved by the Research Ethics 

Committee of the State University of Rio Grande do Norte - CEP / UERN, under no. 1,244-456 

(CNS). The data indicate that nurses carry out their guidelines, as recommended by the Health 

Ministry. However, most of the orientations directed towards good living of the puerperal 

period are superficial and have gaps. The follow-up that prepares women for the experience of 

this process happens quickly and bureaucratically, making it difficult to apprehend the pregnant 

woman's knowledge for possible intercurrences in the puerperium. This is evidenced in the high 

percentage of negative responses regarding the orientations that the woman should receive to 

supply her and the newborn's needs. Based on these results, it is inferred on the need for actions 

aimed at (re)constructing knowledge on pregnant women so that they experience the postpartum 

in a smooth way, free of unnecessary anxieties, getting to know that the effectiveness of 

educational actions in professional practice minimizes the invisibility of the puerperal 

assistance and empowers the woman giving her autonomy to experience the period.Keywords: 

Postpartum Period, Health Assistance, Nursing Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestação é uma experiência complexa com aspectos diferentes para cada mulher, é 

vivenciado nesse período mudanças na dimensão biológica e social, envolvendo o coletivo, 

mobilizando a família e o meio em que a mesma está inserida. Inúmeras mudanças físicas e 

psicológicas acontecem durante a gestação, que vão desde modificações fisiológicas, até 

alterações emocionais, comportamentais e sexuais. Em detrimento a isso, faz-se necessária uma 

atenção qualificada ao ciclo gravídico puerperal, que se dá por meio da incorporação de 

condutas acolhedoras, promoção de informações e orientações adequadas (Santos, 

Radovanovic, Marcon, 2010). 

O acompanhamento eficiente da gestação tem impacto na redução da morbidade e 

mortalidade materna e perinatal, para isso as mulheres precisam ter acesso aos serviços, e esses 

devem ser de qualidade identificando e controlando possíveis riscos. Têm-se ainda como 

objetivos principais: assegurar a evolução normal da gravidez; preparar a mulher em gestação 

para o parto, o puerpério e a lactação normal; identificar o mais rápido possível as situações de 

risco. Essas medidas possibilitam a prevenção das complicações mais freqüentes da gravidez e 

do puerpério (Ângelo, Brito, 2012). 

Focando no puerpério, esta etapa do processo gestacional é compreendida como uma 

fase ativa do ciclo gravídico-puerperal, período no qual as mulheres sofrem múltiplos 

fenômenos de natureza hormonal, psíquica e metabólica. Inicia-se após a expulsão da maior 

parte do conteúdo do útero gravídico, estendendo-se por seis ou mais semanas. No decorrer 

dessa fase é possível o surgimento de ocorrências não apenas fisiológicas, mas também 

econômicas e sociais (Oliveira, Quirino, Rodrigues, 2012). 

No decorrer desse período está sendo desenvolvida a identidade materna, a 

aprendizagem de um novo papel de mãe, de adaptação a um novo elemento familiar com 

características próprias (o filho), e, acima de tudo, de reestruturação das relações familiares e 

sociais. Assim, estando à mulher atrelada à experiência do puerpério físico, é comum a vivência 

do puerpério psíquico e social (Cabral; Oliveira, 2010). 

O período puerperal pode se enquadrar em um contexto problemático, evidenciando a 

necessidade de uma assistência integral e qualificada. Assim, os órgãos oficiais, pensando os 

aspectos que interatuam nesse momento, estabeleceram objetivos para essas práticas: verificar 

o estado de saúde da mulher e do recém-nascido (retorno às condições pré-gravídicas); avaliar 

e apoiar o aleitamento materno; orientar o planejamento familiar; identificar as situações de 
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risco ou intercorrências e conduzi-las; avaliar a interação da mãe com o recém-nascido e, ainda, 

complementar ou realizar ações não executadas no pré-natal (Brasil, 2006). 

De fato, a puérpera necessita, além de uma assistência que identifique possíveis 

intercorrências clínicas, compartilhar suas ansiedades e esclarecer dúvidas para o 

amadurecimento da nova etapa de sua vida. Perante esses novos saberes, a mesma será capaz 

de melhor entender e atuar mediante as mudanças em si e no seu contexto familiar.  

Todavia, a vivência do puerpério não deve ser exclusiva desse momento. A preparação 

para essa etapa deve começar já no início da gestação, tendo em vista que todo o processo se 

encontra ligado e cada etapa vivida afetará, positivamente ou não, o período puerperal.  Assim, 

as orientações para a vivência do puerpério devem acontecer em todo o ciclo gravídico 

puerperal, o que tenderá a estimular na gestante os conhecimentos para a possível detecção 

precoce de riscos a sua saúde e a da criança (Demitto, et al., 2011). Além disso, a mulher 

preparada durante o pré-natal, por meio de orientações tenderá a enfrentar esse processo com 

maior segurança, harmonia e prazer, sabendo o que esperar de cada momento e podendo, 

precocemente, saber como agir. A falta de informação pode gerar ansiedades e preocupações 

desnecessárias, bem como potencializar expectativas frustradas. Desta forma, é possível afirmar 

que a transição para o papel materno inicia durante a gestação, transita pelo processo de parto 

e nascimento e chega ao puerpério (Francisquini,  et al., 2010). 

As mulheres percebem a necessidade de receber informações para que consigam se 

tornarem multiplicadoras do conhecimento com seus iguais, pois ao trocarem vivências e 

informações geram poderosas fontes transformadoras de suas limitações e necessidades, 

adquirindo domínio sobre seu corpo e poder de decisão sobre sua gravidez. A comunicação 

estabelecida entre profissionais e gestantes devem ser priorizadas uma vez a troca de 

informações e experiências pode ser a melhor forma de promover a compreensão do processo 

gestacional (Souza, et al., 2011). 

Entendendo a integralidade do acompanhamento pré natal, tanto na dimensão clínica, 

quanto a educativa, ressalta-se a importância de um trabalho em equipe, pois cada um, dentro 

das suas competências, atuará de modo complementar no empoderamento da gestante para a 

vivência de todas as fase do ciclo gravídico puerperal. Apesar de se apontar para a importância 

do trabalho em equipe, é sabido que o enfermeiro ocupa uma posição de destaque, por ser 

qualificado para atender a mulher, tanto no que diz respeito às percepções de intercorrências 

clínicas, quanto pelo seu conhecimento para a efetivação de orientações e/ou ações educativas 

necessárias nesse momento. Esse profissional tende a se responsabilizar pela promoção do 
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cuidado, possibilitando uma assistência individualizada, que deve respeitar o contexto de vida 

no qual a puérpera encontra-se inserida (Mazzo, Brito, Santos, 2014). O destaque ainda se dá 

pela carência de um trabalho em equipe, acabando algumas ações ficando em maior proporção 

nas mãos da categoria. (Francisquinni, et al., 2010). 

No intuito de proporcionar uma atenção integral à saúde da mulher durante o período 

puerperal, se faz necessário que a assistência dispensada seja planejada de forma a atender suas 

reais necessidades. Para isso, deve-se recorrer à utilização de conhecimentos técnico-científicos 

existentes, como também aos meios e recursos adequados para cada caso (Ângelo; Brito, 2012). 

Porém, observa-se a minimização ou inexistência de informações pertinentes a gestação, 

parto e, em particular,  puerpério durante o acompanhamento gestacional. Quer seja pelo fato 

das ações educativas não acontecerem ou, quando acontecem, não apresentam um formato que 

favoreça a captação de novos conhecimentos, e o possível empoderamento, por parte da usuária 

gestante.  

Partindo da premissa, que as orientações educativas fornecidas durante o ciclo 

gravídico-puerperal, refletem positivamente na vivência do pós parto, e que o profissional de 

saúde em especial o enfermeiro estabelece um vínculo de confiança com as gestantes, 

melhorando a assistência prestada a essa clientela, questiona-se como tem acontecido às 

orientações educativas fornecidas pelo enfermeiro e como acontece a apreensão dos 

conhecimentos pelas gestantes para a boa vivência do puerpério? 

O estudo, justifica-se pela necessidade de tornar as orientações educativas uma prática 

rotineira e efetiva nas consultas a mulher durante o ciclo gravídico puerperal, facilitando a 

vivência do pós parto, tendo em vista que a mulher com um suporte de informações encara de 

forma positiva os medos e as incertezas do período. Assim, cabe a reflexão para as práticas 

cotidianas dos serviços, trazendo a discussão entre o que se diz fazer e como essas são 

percebidas e efetivadas no cotidiano das usuárias, com vistas à promoção do cuidado e a 

diminuição de problemas com o parto, com si própria e com o recém nascido. Como também 

uma ferramenta que propicia traçar estratégias para o cotidiano assistencial, considerando que 

intercorrências podem ser evitadas, desde que a mulher tenha confiança e empoderamento para 

o desempenho materno.   

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

Apreender as práticas educativas dos (as) enfermeiros(as) e os conhecimentos das 

usuárias gestantes no tocante a preparação para a vivência do puerpério. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar as práticas educativas dos (as) enfermeiros(as) na consulta pré-natal no 

tocante a preparação da gestante para a vivência do puerpério;  

Definir os conhecimentos das gestantes em acompanhamento pré-natal no que diz 

respeito a preparação para vivência do período puerperal;  

Confrontar o dito pelos enfermeiros e o que foi apreendido pelas usuárias grávidas 

acerca das ações necessárias para a vivência do período puerperal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 
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3.1 Tipo de Pesquisa 

Estudo descritivo com abordagem quanti-qualitativa desenvolvido com enfermeiros e 

gestantes inseridos na atenção básica do município de Mossoró-RN.  

A pesquisa quanti-qualitativa trabalha com as duas modalidades de dados: os 

quantificáveis e os que não o são. No geral, seus resultados se complementam, pois os dados 

quantitativos possibilitam a compreensão da abrangência de determinado fenômeno e as 

informações qualitativas permitem dar significação ao mesmo. (Minayo, 2008) 

Essa articulação entre a sua abrangência e a sua significação acabam por ampliar o olhar, 

permitindo ver, sob outras perspectivas, o mesmo fenômeno, o que estimula novas diretrizes e 

ações para a efetivação de novas práticas. 

 

3.2  Local da pesquisa 

Como locais para a investigação, foram definidas quatro Unidades Básicas de Saúde da 

Família (UBSF) de Mossoró-RN: UBSF Dr. José Fernandes de Melo, localizada no bairro 

Lagoa do Mato; UBSF Dr. Chico Costa, localizada no bairro Santo Antônio; UBSF Bernadete 

Bezerra de Souza Ramos, localizada no bairro Liberdade e UBSF Dr. Ildone Cavalcante de 

Freitas, localizada no bairro Barrocas.  

As referidas unidades foram escolhidas de forma aleatória, através de sorteio pelas 

distintas zonas (Leste, Oeste, Norte e Sul). Todavia era necessário contar com Equipes de Saúde 

da Família (ESF) completa, com todos os profissionais e em realização de acompanhamento 

pré-natal regularmente.  

3.3  População e amostra do estudo 

A população do estudo foi composta por dois grupos: enfermeiros que atuavam nas 

Unidades de Saúde investigadas gestantes cadastradas para acompanhamento pré-natal, tendo 

em vista a importância de conhecer as práticas educativas voltadas para o pré-natal na 

perspectiva de quem faz e de quem recebe as ações.  

Definida a população, passou a se elencar os critérios para a inclusão dos indivíduos na 

investigação. No caso dos enfermeiros, a princípio, a amostra da investigação seria o total de 

enfermeiros atuantes nos espaços do estudo. Todavia, para uma melhor qualificação do grupo 

da pesquisa, foi critério de inclusão que os colaboradores estivessem atuando na Estratégia 

Saúde da Família (ESF) há pelo menos um ano, por se acreditar que este período permite ao 

enfermeiro vivenciar a realidade do serviço e conhecer sua área de abrangência e as usuárias, 

favorecendo maior interação e integração. Já os critérios de exclusão foram estar atuando em 
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atividades de coordenação/chefia na UBSF e que integrassem as equipes do PACS. O critério 

da coordenação/chefia se fez necessário por se compreender que os enfermeiros que  estivessem 

desenvolvendo tais atividades não estariam atuando na assistência. Após os critérios, ao final, 

a amostra ficou composta por 10 (dez) enfermeiros. 

Para a definição da amostra das gestantes cadastradas e acompanhadas nas consultas de 

pré natal das unidades, foi realizado um levantamento do número de grávidas que se 

encontravam em acompanhamento pré-natal no período da investigação. Após levantamento, 

procedeu-se o cálculo do tamanho da amostra para população finita, usando a seguinte fórmula: 

 

Z².𝑝.𝑞.𝑁 

n = 

𝑒².(𝑁−1)+ Z².𝑝.𝑞 

Onde: N = Tamanho da População.  Z = Nível de confiança escolhido a 95% igual a 

1,96. p = proporção com a qual o fenômeno se verifica. Foi utilizado um valor p = 0,50. q = (1-

p) é a proporção da não ocorrência do fenômeno. e = erro amostral expresso na unidade variável. 

O erro amostral é a máxima diferença que o investigador admite suportar entre a verdadeira 

média populacional. Nesta pesquisa foi admitido um erro máximo de 0,05. Foi realizada a 

fração amostral para o número de gestantes de cada UBS. Ao final da aplicação da fórmula, a 

amostra por unidade foi constituída com 167 gestantes. 

Mediante o levantamento e o cálculo realizado, identificou-se a seguinte amostra por 

unidade: 

UNIDADE DE SAÚDE TOTAL DE GESTANTES 

EM PRÉ-NATAL 

AMOSTRA DE 

GESTANTES 

UBSF Dr. José Fernandes de 

Melo 

38 35 

UBSF Dr. Chico Costa 71  60 

UBSF Bernadete Bezerra de 

Souza Ramos 

30 28 

UBSF Dr. Ildone 

Cavalcante de Freitas 

50 44 

TOTAL DE GESTANTES 189 167 

Quadro 1 – Descrição das UBS’s trabalhadas, com o número de gestantes da pesquisa. 
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O critério de escolha das gestantes se deu pela técnica de amostragem não probabilística 

por conveniência, sendo realizada a entrevista com as gestantes que estavam disponíveis na 

UBS. Para obter uma melhor qualidade da amostra, foram estabelecidos os seguintes critérios 

de inclusão: maiores de 18 anos, gestantes que se encontravam a partir da 22º semana de 

gestação, por se subentender que os cuidados/práticas educativas no pré-natal, a partir dessa 

idade gestacional, já deveriam apontar para as necessidades presentes no puerpério.  Os critérios 

de exclusão foram: ser usuárias de drogas e apresentar distúrbios psiquiátricos que impedissem 

de participar da investigação. 

Foi necessário, para participar da amostra do estudo, mostrar disponibilidade e interesse 

em participar da pesquisa, assinando, portanto, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- TCLE. 

3.4  Instrumentos e coleta de dados 

Para a coleta de dados foi elaborada uma entrevista semi-estruturada, uma vez que esse 

modelo viabiliza uma conversação face a face, que deve ser interativa, metódica, 

proporcionando ao entrevistado a viabilidade de fornecer verbalmente ao pesquisador, a 

informação pretendida (Michel, 2009).  

A elaboração das entrevistas foi embasada nas informações e orientações dos manuais 

do ministério que abordavam a dinâmica necessária relacionada ao puerpério (Brasil, 2001; 

Brasil 2010). Assim, as entrevistas foram norteadas por questionamentos pertinentes aos 

conhecimentos e as práticas relacionadas aos cuidados na gestação, preparo para o parto, 

influências do aleitamento materno para a criança e para a mãe, autocuidado no pós parto e 

cuidados com o neonato. 

Após definição dos instrumentos, foi realizado um primeiro momento, previamente 

agendado com a equipe de saúde, no qual o pesquisador apresentou o estudo e solicitou a 

autorização para realizar a entrevista com o enfermeiro. As entrevistas ocorreram na própria 

UBSF. Com as gestantes as entrevistas aconteceram na própria UBS, quando a mesma 

comparecia para realizar o acompanhamento pré – natal ou, ainda, por meio de visitas 

domiciliares em companhia do Agente Comunitário de Saúde. Nesse momento era explanado 

os objetivos da investigação e as entrevistas ocorriam mediante a autorização da usuária 

gestante, com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).   

As respostas foram gravadas em aparelho MP4 a fim de se obter maior precisão na coleta 

de informações. As falas foram transcritas e digitadas e, na sequência, submetidas a leituras 
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exaustivas para análise do material, com apropriação dos textos para a construção das categorias 

pertinentes que responderiam os objetivos do estudo. 

3.5  Análise dos dados  

  

Para análise dos dados, as falas foram organizadas, transcritas e separadas por questões 

norteadoras, procedendo-se a leitura flutuante das mesmas para a apreensão do sentido do todo. 

Em seguida ocorreu a exploração do material com Leitura exaustiva das falas, tendo como 

finalidade a categorização. Primeiramente foram extraídos os núcleos de sentido (palavras ou 

expressões que respondiam à questão norteadora). Com os núcleos de sentido destacados nas 

falas, essas foram recortadas, sem perder o contexto, obtendo-se os trechos das entrevistas que 

respondiam à questão. Posterior a isso foi realizado a divisão das categorias de acordo com as 

falas. 

Para os dados quantitativos foi realizada análise estatística descritiva, os dados foram 

tabulados em planilha eletrônica, mostrando as variáveis e freqüências simples. 

 

3.6 Aspectos Éticos 

O estudo foi realizado procurando atender aos preceitos ético-legais recomendados pela 

resolução 196/96 sobre pesquisas envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde 

– Ministério da Saúde (Brasil,1996) e, definindo os direitos e deveres do pesquisador e dos 

participantes do estudo, será garantido os preceitos éticos preconizados pela resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde que são a beneficência, não-maleficência, autonomia e justiça. 

Os participantes, não serão nominados ou identificados. Encaminhado para análise e aprovação 

ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

CEP/ UERN, aprovado com parecer nº1.244-456. 

 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

4.1 PUERPÉRIO – PERÍODO DE TRANSFORMAÇÕES CLÍNICAS, EMOCIONAIS E 

SOCIAIS  

O puerpério, também denominado pós parto, é uma fase do ciclo grávido puerperal que 

se inicia após a dequitação da placenta e termina quando do retorno do organismo materno às 

condições pré-gravídicas, condição que ocorre em média seis semanas após o parto. Essa fase 
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puerperal é um momento crítico e de transição na vida das mulheres, marcada por modificações 

intensas e que estão presentes nas dimensões biológicas, psicológicas, comportamentais e 

socioculturais. Todos esses aspectos, individualmente ou sobrepostos, resultam em diferentes 

situações de vulnerabilidade para essas mulheres que vivenciam esse período (Cabral, Oliveira, 

2010). 

Nessa fase podem ocorrer complicações, as quais, quando não identificadas nem 

tomadas às devidas providências, tendem a resultar em morbidade e mortalidade por causas 

evitáveis (Santos, Brito, Mazzo, 2013). O Ministério da Saúde evidencia que doenças na 

gestação, no parto e no puerpério aparecem com destaque como uma das 10 primeiras causas 

de morte de mulheres. Entretanto, 92% desses casos poderiam ser evitados (Brasil, 2010) 

O estudo de Santos (2010) identificou que o organismo feminino no ciclo grávido-

puerperal é acometido por alterações que interferem na vida da maioria das mulheres. Em 

nenhuma outra fase do ciclo vital ocorre maior transformação no funcionamento e forma do 

corpo humano, em tão curto espaço de tempo, como acontece na fase puerperal. Essas 

alterações estão relacionadas ao corpo, à fisiologia e ao metabolismo, mediadas por mudanças 

hormonais que acometem os sistemas circulatório, respiratório, urinário, digestório, nervoso e 

músculo-esquelético. 

Possíveis intercorrências como hemorragias, infecções, problemas na lactação, 

problemas na ferida cirúrgica ou na episiorrafia e, ainda, a depressão puerperal, podem aparecer 

durante o puerpério (Francisquini, et al., 2010). Todavia, se durante a assistência pré- natal a 

mulher tiver uma preparação para o período gestacional, parto e puérperio é possível que se 

previna eventos indesejáveis, visando ao bem-estar da mulher e de seu concepto, além de 

orientar sobre possíveis problemas específicos do parto e sobre determinados cuidados com o 

recém-nascido (Francisquini, et al., 2010).  

Além de alterações fisiológicas o puerpério tem mudanças no comportamento familiar 

e social que traz com ele uma série de significados elaborados a partir das interações da mulher 

com seu mundo durante toda a sua vida. É um período cercado de crenças e tabus repassados 

de geração a geração (Santos, Brito, Mazzo, 2013).  

O Ministério da Saúde considera o período como sendo problemático e explicita a 

necessidade em trabalhar as orientações com vistas a prevenir agravos verificar o estado de 

saúde da mulher e do recém-nascido - RN (retorno às condições pré-gravídicas); orientar e 

apoiar o aleitamento materno; orientar o planejamento familiar; identificar situações de risco 

ou intercorrências; explicar o processo de interação da mãe com o recém-nascido (Brasil, 2006). 
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Logo, as experiências e as orientações prévias das mulheres são decisivas para 

considerar ou não a revisão pós-parto, significativa no seu processo de saúde/doença (Santos, 

Brito, Mazzo, 2013). As mesmas autoras acima citadas discutem em um estudo realizado no 

ano de 2014, que em virtude do período apresentar riscos, requer uma assistência qualificada, 

tendo como base a prevenção de risco e agravos, promoção de conforto físico, como também 

ações educativas que dão à puérpera, condições para cuidar de si e de sua criança. 

Assim, entendendo que o puerpério faz parte do ciclo gravídico puerperal, cabe aos 

profissionais da saúde que atuam na atenção ao processo, não descuidarem da mulher no 

período puerperal. A garantia da continuidade da assistência possibilitará uma vivência mais 

tranquila do momento com minimização dos quadros clínicos decorrentes, na maioria das vezes, 

de práticas assistenciais deficitárias. 

 

4.2 A ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO PROCESSO GESTACIONAL PREPARANDO 

PARA O PUERPÉRIO  

A gestação é uma experiência social, individual e única para a mulher. É um momento 

com intensas transformações psicológicas, fisiológicas, socioculturais e econômicas. Nessa 

etapa, a mulher requer uma série de cuidados para a promoção da saúde e qualidade de vida. 

Nesse aspecto, a atenção pré- natal é reconhecida como etapa fundamental que tem como 

objetivo monitorar e acompanhar a gestação para identificar, orientar e intervir nas situações de 

risco à saúde materna e fetal (Brasil, 2000). 

O acompanhamento pré-natal é considerado período adequado para a preparação da 

gestante para a vivência de parto e nascimento saudáveis. Assim, requer dos profissionais 

envolvidos o estabelecimento de uma efetiva comunicação junto às gestantes e seus familiares. 

Essa comunicação, para além das práticas clínicas, envolve ações de educação em saúde que 

devem favorecer, o autocuidado e o exercício da autonomia em todo o ciclo gestacional (Rocha; 

Silva, 2012). 

A consulta realizada no pré natal deve investigar o histórico social e familiar e avaliar a 

gestação atual. Seguindo para o aspecto clínico com a efetivação do exame físico, avaliação do 

peso e do estado nutricional da gestante, determinação de sinais vitais, avaliação das mamas 

direcionada ao aleitamento materno, medida da altura uterina, ausculta dos batimentos cárdio 

fetais (BCF), toque vaginal, quando necessário para diagnosticar trabalho de parto, solicitação 

dos exames laboratoriais de rotina padronizados, cálculo da idade gestacional, 

acompanhamento do ganho de peso e crescimento uterino avaliação de situações de risco 
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materno-fetais, dentre outros pontos que promovem uma assistência com vistas a diminuir 

riscos e orientar a vivência no pós parto. (Brasil, 2012). 

Recomenda-se ainda que durante o pré-natal a gestante receba orientações 

principalmente em relação aos seguintes temas: processo gestacional, mudanças corporais e 

emocionais durante a gravidez, trabalho de parto, parto e puerpério, cuidados com o RN e 

amamentação (Brasil, 2001). 

Garantir uma adequada assistência pré-natal significa prevenir, diagnosticar e tratar os 

eventos indesejáveis na gestação, visando ao bem-estar da gestante e de seu concepto. Deve 

orientar possíveis problemas específicos do parto e determinados cuidados ao recém-nascido, 

além de favorecer maior segurança e autonomia para essa mulher na vivência pós parto, sendo 

imprescindível que o profissional de saúde empodere a mulher para o cuidado, através de 

criação de vínculo e orientações em todo o ciclo gestacional (Francisquini, et al., 2010). 

Entende-se que a assistência prestada à mulher em seu ciclo gestacional deve ocorrer de 

modo integralizado e focado em suas necessidades de saúde e comunicação efetiva, garantindo 

um período mais seguro, com maior autonomia para articular ações que contemplam a gestante, 

desde o início do pré-natal até o puerpério, dessa forma o enfermeiro utiliza estratégias para 

estimular a presença da gestante no pré-natal.  

Através deste espaço de discussão, dá-se a continuidade da consulta de enfermagem, 

onde o profissional realiza orientações sobre dieta, higiene, cuidados com as mamas, alterações 

corporais e emocionais, sinais e sintomas do parto, planejamento familiar, sexualidade e direitos 

trabalhistas, compreendendo que para cada fase existem orientações pertinentes que promove a 

conscientização da mulher para o cuidado consigo, contribuindo para que a gestação transcorra 

naturalmente, com melhor qualidade de vida e garantia de uma vida saudável para o filho que 

irá nascer (Vieira, et al., 2011). 

4.3 EDUCAÇÃO EM SAÚDE – DIMENSÃO QUE POTENCIALIZA O CUIDADO 

O processo educativo é um instrumento de socialização de saberes, de promoção da 

saúde e de prevenção de doenças (Zampieri, et al., 2015). 

A educação em saúde possui caráter amplo, é considerada um dos principais dispositivos 

para a viabilização da promoção da saúde, auxiliando no desenvolvimento da responsabilidade 

individual e na prevenção de doenças, sendo utilizada como veículo transformador de práticas 
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e comportamentos individuais, e no desenvolvimento da autonomia e da qualidade de vida do 

usuário (Janini, Bessler, Vargas, 2015). 

Essa prática não pode ser reduzida apenas às atividades que se reportam em transmitir 

informação em saúde. É considerada importante ferramenta da promoção em saúde, que 

necessita de uma combinação de apoios educacionais e ambientais que objetiva atingir ações e 

condições de vida conducentes à saúde (Maceno, et al., 2013). 

A proposição de práticas educativas sensíveis às necessidades dos usuários insere-se no 

discurso emergente de educação em saúde – o modelo dialógico. O objetivo da educação 

dialógica não é o de informar para saúde, mas de transformar saberes existentes. A prática 

educativa, nesta perspectiva, visa ao desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos 

indivíduos no cuidado com a saúde, porém não mais pela imposição de um saber técnico 

científico detido pelo profissional de saúde, mas sim pelo desenvolvimento da compreensão da 

situação de saúde. Objetiva-se, ainda, que essas práticas educativas sejam emancipatórias. A 

estratégia valorizada por este modelo é a comunicação dialógica, que visa à construção de um 

saber sobre o processo saúde-doença-cuidado que capacite os indivíduos a decidirem quais as 

estratégias mais apropriadas para promover, manter e recuperar sua saúde (Maceno, et al., 

2013). Além disso, reforça a construção, levando em consideração as diferentes significações 

do sujeito para a apropriação e reconstrução dos seus saberes e práticas. 

No âmbito do PSF, a educação em saúde figura como uma prática prevista e atribuída a 

todos os profissionais que compõem a equipe de saúde da família. Espera-se que esta seja 

capacitada para assistência integral e contínua às famílias da área adscrita, identificando 

situações de risco à saúde na comunidade assistida, enfrentando em parceria com a comunidade 

os determinantes do processo saúde-doença, desenvolvendo processos educativos para a saúde, 

voltados à melhoria do cuidado dos indivíduos (Brasil, 1997) 

Dessa forma, para todos os atendimentos realizados no contexto da ESF, devem 

acontecer a comunicação efetiva entre profissional e usuários, fomentando uma melhor 

qualidade na assistência. Compreendendo que os profissionais da atenção primária têm uma 

maior responsabilidade no atendimento às mulheres em seu ciclo gestacional e que a gestação 

é um período em que a mulher tem contato com o serviço, possibilitando uma assistência 

pautada na promoção a saúde, orientação e rastreamento de enfermidades (Costa, et al., 2010). 

A construção de uma linha de cuidados à mulher durante a gestação e puerpério deve 

contemplar a participação de toda a equipe de saúde e ser elaborada de maneira coletiva. Os 

profissionais de saúde têm importante papel na escuta de necessidades, devendo permitir a 
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expressão de sentimentos que emergem na vivência da gravidez de modo a se estabelecer uma 

relação de confiança por meio de atividades coletivas, comumente representadas por grupos de 

educação/informação em saúde, preparando essa mulher para o cuidado consigo mesma e com 

seu filho durante todo esse trajeto (Melo, Coelho, 2011). 

Autores afirmam que a comunicação e informação em saúde entre profissionais e 

gestantes devem ser priorizadas no transcurso da assistência pré-natal em todo e qualquer 

atendimento, uma vez que a troca de informações e experiências pode ser a melhor forma de 

promover a compreensão do processo gestacional (Moura, et al., 2014). 

Portanto, a criação de um espaço para trocas de experiências e vivências no campo 

grupal se configura em condição indispensável para a mobilização dos estereótipos de cada um, 

o que ajuda cada participante a enfrentar as situações de mudanças geradas por um certo grau 

de distorções e medo, uma vez que tende a “re-significar” suas vivências através do 

reconhecimento dos outros e de si, fornecendo segurança, quanto ao processo gestacional e 

quanto aos cuidados que deveriam ter consigo e com o bebê após o nascimento, assegurando 

que as ações educativas são importantes, como intermediadora de dúvidas, medos e ansiedade 

durante a gestação e o parto (Moura, et al., 2014). 

Quando a gestante é bem orientada, ela adquire hábitos positivos de saúde dentro do 

ambiente familiar. As atividades educativas, sejam elas individuais ou em grupo, constituem-

se em um espaço de discussão informal, que possibilita o surgimento de temas tanto por parte 

de profissionais de saúde quanto por solicitação de gestantes e acompanhantes, em uma relação 

de horizontalidade. Tal processo deve ser desencadeado por profissionais, em especial as (os) 

da enfermagem, visando melhorar a saúde individual e coletiva, além de contribuir para a 

construção da autonomia e da liberdade reprodutiva (Silva, et al., 2015) 

O ciclo gravídico-puerperal, requer práticas educativas efetivas, tendo em vista que é 

comum mulheres apresentarem desinformação sobre aspectos relevantes que envolvem esse 

período e também pouca iniciativa das mesmas na reivindicação de seus direitos reprodutivos. 

Particularizando o parto, muitas mulheres apresentam dúvidas em relação aos sinais e sintomas 

de um verdadeiro trabalho de parto e insegurança para decidir ou opinar a respeito do tipo de 

parto que desejam. Deixando transparecer que há uma falha nas atividades educativas, pois, 

mesmo freqüentando o pré-natal, as mulheres chegam despreparadas para vivenciar o parto e o 

pós parto (Duarte, Borges, Arruda, 2011). 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para melhor atender aos objetivos dessa investigação, optou-se por dividir o capítulo da 

análise dos dados em três partes. Uma primeira buscou responder ao objetivo específico que 

aborda acerca da preparação da gestante para a vivência do puerpério na perspectiva do 

enfermeiro que acompanha o pré-natal. A segunda parte versa como a usuária apreende, e 

consegue expressar, o conhecimento adquirido no acompanhamento pré-natal para a boa 
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vivência do puerpério, quer seja nas ações a serem realizadas consigo ou com seu filho. E, por 

fim, a terceira parte, busca trazer e refletir acerca dos pontos convergentes e divergentes entre 

a perspectiva dos enfermeiros e das usuárias no tocante as orientações e ações voltadas para a 

vivência adequada do período puerperal. 

5.1 PRIMEIRA PARTE: ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E A PREPARAÇÃO 

DA GESTANTE PARA A VIVÊNCIA ADEQUADA DO PUERPÉRIO: A VOZ DOS 

ENFERMEIROS 

Nessa parte da análise estaremos apresentando as ações educativas ditas e desenvolvidas 

pelos enfermeiros durante o acompanhamento pré-natal e que enfocam aspectos da preparação 

para a vivência do puerpério, quer seja nas ações específicas que a puérpera deverá desenvolver 

consigo ou com o outro, no caso, seu filho. Assim, essa parte esta dividida em três categorias, 

a saber: 

5.1.1 ENTRE AS QUESTÕES CLÍNICAS, EMOCIONAIS E SOCIAIS 

Como dito anteriormente, o processo gestacional enseja mudanças fisiológicas, 

emocionais e sociais. Nessa perspectiva, um bom acompanhamento pré-natal, que busque 

empoderar a mulher para a vivência de todo o processo, deve atuar nessas dimensões. 

No que diz respeito às ações que visam ao acompanhamento das alterações fisiológicas 

decorrentes da gestação, observa-se que os enfermeiros citam as seguintes práticas que vão de 

acordo com a política ministerial.  

O enfermeiro desde o momento que ele toma conhecimento da gestante ele inicia 

solicitando exames de rotina, orientando sobre o pré natal, avaliando os exames, 

solicitando acompanhamento nutricional, sulfato ferroso e acido fólico, solicitando as 

usg, auscultando batimentos cardiofetais, medidas da altura uterina, todas as 

orientações que necessitam no pré natal, sendo 7 consultas, intercalada com o médico 

dependendo do quadro da gestante é mais de uma consulta por mês. Se for de alto 

risco a gente encaminha e espera que ela retorne pra darmos encaminhamento com o 

pré natal.(Enf 1) 

A partir de exames clínicos, laboratoriais e acompanhamento durante as consultas é 

possível orientá-las no que diz respeito às alterações fisiológicas vivenciadas durante todo o 

ciclo. Essas se acentuam mais nas mudanças que ocorrem no corpo, gerando medos, dúvidas, 

angústias, fantasias ou simplesmente curiosidade, dessa forma o acompanhamento do 

profissional torna-se imprescindível. As mudanças são distintas para cada mulher, porém as 
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mais sentidas é o aumento de peso, das mamas e do abdômen, de acordo com o período 

gestacional no qual se encontram (Costa, et al., 2010). 

Nesse âmbito cabe ao enfermeiro orientar a clientela específica acerca das mudanças 

inevitáveis que se desenvolverão durante o período gravídico, a fim de que o mesmo seja 

encarado da forma mais natural possível, atenuando seus medos e ansiedades (Costa, et al., 

2010). Isso é identificado na fala de um dos entrevistados:  

Eu acho que o papel do enfermeiro, principalmente, a importância de orientar melhor 

essa gestante, isso no sentido de resultados de exames laboratoriais, de alimentação, 

as dúvidas dela, deixar ela a vontade durante a consulta [...] assim o enfermeiro além 

também disso, tem um importante papel no sentido de dar qualificação ao pré-natal 

de realmente ser aquele período de vigilância de a gente tá alí acompanhando aquela 

gestante e se responsabilizando por ela. (Enf.7) 

O profissional enfermeiro apresenta-se como elemento ativo da equipe de saúde, por 

exercer um papel educativo permitindo que aconteça a comunicação entre usuário e 

profissional, dando a oportunidade para que a mulher o questione sobre pontos que possam 

dificultar seu papel materno (Barbosa, 2011). 

Os momentos educativos durante todo o acompanhamento gestacional têm sua grande 

importância, considerando que as gestantes são orientadas em relação à amamentação, cuidados 

com os seios, sexualidade na gestação, sinais de trabalho de parto, cuidados com o recém-

nascido, essa gama de informações compromete a qualidade das consultas, tendo em vista que 

muitas mulheres não têm conhecimento sobre o assunto, na sua maioria as primíparas que 

carecem de mais informações, tomando conhecimento disso por meio dos familiares (Rocha, 

Silva, 2012). 

As orientações iniciam desde as mudanças corporais no início da gestação até as 

alterações fisiológicas no pós parto, devem acontecer para favorecer a gestante no cuidado para 

consigo e para o nascido no momento oportuno. Atentar-se para a loquiação, cuidado na região 

perineal (episiorrafia) e em caso de parto cirúrgico, a incisão abdominal, para certificar-se da 

adequada cicatrização da ferida cirúrgica e do aparecimento de complicações como hematoma, 

infecção, deiscência, entre outros. Além disso, sinais que detectem alterações relevantes, como 

anemia, estados depressivos, infecção, e outras complicações puerperais.  

Já nos aspectos emocionais, o enfermeiro em seu acompanhamento pré natal, deve 

trabalhar, desde o início da gestação, o processo de aceitação da gravidez e das mudanças com 

ela advindas, as dúvidas, as oscilações de humor, os desconfortos, a ambivalência entre 
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continuar ou não com a gestação, os temores do parto, o medo da morte e a auto estima afetada. 

Durante o pós parto a mulher vive uma maior fragilidade psíquica, a relação mãe/ filho ainda 

está se estruturando, sendo comum a ansiedade e, em alguns casos, os sintomas depressivos 

(Costa, et al., 2010). 

No tocante as orientações para a vivência adequada das mudanças psíquicas no 

puérperio, os enfermeiros referem que:  

[...] vejo a questão a labilidade emocional dela, tem todo um processo emocional [...] 

oriento ela sobre como cuidar da criança o apego excessivo, a influência de outras 

pessoas que estão à frente desse cuidado, e a autonomia dessa mulher, para cuidar do 

bebê, enfatizando que se a opinião dela é importante (Enf 1). 

Brasil (2012), corroborando o discurso acima, destaca a importância que deve ser dada 

à mulher nesse período, uma vez que suas próprias necessidades são postergadas em função das 

necessidades do bebê. Entretanto, os profissionais da saúde que atuam desde a gestação até o 

puerpério, devem entender que a mulher também precisa de amparo e proteção, mesmo quando 

encerrada a gravidez. 

 Diante disso, torna-se imprescindível prestar assistência e orientação no período 

puerperal tanto em função da saúde da mulher quanto do recém-nascido com o objetivo de 

prepará-la para a interação mãe-filho e o estado de saúde de ambos, evitando situações de risco 

para depressão pós-parto e para o cuidado com o bebê (Carrara, Oliveira, 2013). 

E, finalmente, no que diz respeito aos aspectos sociais vivenciados por gestantes e que 

devem ser trabalhados pela equipe de saúde, em particular, pela enfermagem, foi observado nas 

falas dos entrevistados a ausência desse quesito nas orientações fornecidas. Estudos mostram 

que os direitos sociais oferecidos às grávidas foram o resultado de uma luta pelas mulheres 

desenvolvidos a partir da compreensão e necessidade de proteção à gestante e bebê (Brasil, 2012) 

É necessário que durante as consultas de acompanhamento gestacional, as mulheres 

sejam orientadas a respeito dos direitos sociais que lhe são ofertados, dentre esses, o direito 

atendimento preferencial em órgãos públicos e estabelecimentos comerciais; direito a assento 

de preferência; direitos trabalhistas quanto a ausência do trabalho para as consultas e exames 

pré-natais; licença maternidade e, após a licença, horários determinados para a prática da 

amamentação exclusiva até os seis meses de vida da criança (Rodrigues, et al., 2016). 

Todavia, é possível identificar, que as consultas no pré-natal tendem a focar na 

assistência clínica e, mesmo as orientações fornecidas, acabam por priorizar os aspectos clínicos 
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e emocionais. Os aspectos sociais, especialmente no que diz respeito aos direitos garantidos em 

lei, bem como o enfoque relativo ao seu contexto de vida, tende a ser desconsiderado ou pouco 

valorizado. É preciso que os profissionais da saúde, em particular os enfermeiros, que atuem 

no acompanhamento pré-natal considerem a mulher em todos os seus aspectos e necessidades, 

para que as mulheres se empoderem dos conhecimentos acerca das suas necessidades e dos 

direitos adquiridos para uma boa vivência do período nas quais se encontram. Rodrigues (2016), 

confirma esse aspecto ao concluir que existe necessidade de ações concretas destinadas à defesa 

e garantia dos direitos das mulheres no ciclo gravídico-puerperal. Um dos aspectos que pode 

ser destacado é o componente educativo, em especial, a qualidade das informações repassadas 

às gestantes para que as mesmas possam conhecer esses direitos. 

 

5.1.2 PREPARAÇÃO DA GESTANTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES 

NO PUERPÉRIO  

O período em que se realiza o acompanhamento pré-natal se constitui em uma época de 

preparação física e psicológica para o parto e para a maternidade e, como tal, é um momento 

de intenso aprendizado, traduzindo-se assim como uma oportunidade ímpar para os 

profissionais da equipe de saúde desenvolverem ações e prestar orientações durante todo esse 

processo (Darós et al., 2010). Nessa perspectiva e pensando em como a mulher se cuidará no 

puerpério, observa-se que, no geral, as orientações dos enfermeiros apontam para:  

[...] oriento sobre o banho, sobre a menstruação, se ta vindo, se tem odor, no pós parto. 

Falo sobre a regressão do útero, orientamos quanto o normal as cólicas por causa dessa 

regressão, esse retorno ao tamanho normal; as mamas, se rachou ou ingurgitou, 

fazemos orientações para a ordenha, massagem, compressas [...](Enf 1). 

Ah... a gente vê como é que está a higiene dela, orienta como é que ela vai fazer, como 

é que é a questão do repouso, deambulação[...] (trombose venosa profunda) [...](Enf 

2). 

Oriento quanto a involução uterina e do período puerperal, ferida cirúrgica, se há 

sinais flogísticos (calor, hiperemia e edema) orientar o aparecimento de exsudato, e 

quanto a higiene, lavar com água e sal e em seguida usar soro fisiológico e secar 

sempre com gases. Oriento em relação aos lóquios que são semelhantes a uma 

menstruação, observando quando o sangramento diminui (Enf 3). 

As falas dos enfermeiros reforçam as orientações relacionadas aos aspectos fisiológicos 

decorrentes da expulsão do concepto quando finda a gravidez. Como já afirmado, as alterações 

fisiológicas são inerentes ao processo gestacional e as orientações para a sua vivência se 
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caracterizam como indispensáveis pois tendem a minimizar as angústias decorrentes das 

intensas mudanças físicas vivenciadas na gestação. Assim, quando bem orientada, a puérpera 

pode melhor entender as alterações que estão acontecendo com o seu corpo, conseguindo lidar 

com essas questões.  

Outras ações pertinentes referem-se aos cuidados com as mamas e a amamentação em 

si. Deve ser recomendada a introdução ao seio materno precocemente, logo após o nascimento; 

orientada quanto a descida do leite (entre o 1º e o 3º dia pós parto); sutiã adequado e, ainda, 

quanto a pega correta, contribuindo para minimizar fissuras e ingurgitamentos (Brasil, 2001).  

Na prática, há explicações realizadas pelos enfermeiros para facilitar a preparação das 

mamas e ao processo de amamentar: 

A gente orienta a pegar o sutiã velho, abrir o local do bico para que ele fique roçando 

e a pele fica mais sensível a criança tem mais facilidade e a descida do leite também 

fica mais fácil (Enf 6). 

Oriento o uso do sutiã, banho de sol na mama em horário adequado, não usar pomadas 

e creme nos mamilos e lavar com água e sabão [...](Enf 4). 

Oriento que quanto menos sutiã melhor para que o bico do seio vá roçando na roupa 

para melhorar a qualidade desse bico, o banho de sol e para aquelas gestantes que não 

gostam de ficar sem sutiã oriento a cortar um sutiã mais velho para deixar os bicos 

livres. A não espremer quando está saindo leite durante a gestação para não espremer, 

oriento sobre a higienização. No caso do bico invertido a gente ensina alguns 

exercícios para estimular a saída desse bico (Enf 8). 

Pode-se perceber que as orientações dadas sobre a amamentação ficaram centrada no 

cuidado com as mamas, não sendo abordada a importância do leite materno, tanto para a mulher, 

como para o recém-nascido, além de não ser perceptível a estimulação a amamentação 

exclusiva até os seis meses. Assim, fica perceptível o enfoque mais acentuado nas modificações 

físicas do organismo materno (Francisquini et al., 2010). 

Dessa forma, pode-se dizer que apesar da diversidade de orientações fornecidas, 

poderiam ter sido abordados outros temas, como desenvolvimento da gestação, sentimentos 

mediante as mudanças ocorridas durante a gravidez e, ainda, acerca da atividade sexual nesse 

momento.  

Em contrapartida, nas ações educativas no pré-natal voltadas ao puerpério, foram 

identificadas falas que abordavam o planejamento familiar pós parto e o retorno a vida sexual 

ativa:  
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[...] então a gente vai fazendo toda essa orientação de como ela vai fazer depois para 

o planejamento familiar, como é que ela vai fazer um preventivo ginecológico, com 

quanto tempo ela tem que fazer... então a gente vai fazendo todas essas orientações 

[...] (Enf 2). 

Observa-se na fala acima a superficialidade da orientação dada, não sendo destacadas 

quais orientações são realizadas em benefício da mulher e do seu parceiro. É preciso que nesse 

momento sejam abordados os desconfortos e as possíveis estratégias para minimizar esses 

aspectos. O diálogo com a mulher e/ou o casal, deve ser contínuo e abordar o desejo de evitar 

outras gestações, apresentando os métodos anticoncepcionais e aquiescendo quanto à escolha 

do casal. Apesar de ser entendido que o planejamento familiar deve ser orientado, sabe-se que 

a decisão deve ser completamente voluntária e, para que o casal saiba qual o método de 

planejamento familiar é mais apropriado, ficando a cargo do profissional explicar todos os 

métodos existentes. Assim, o planejamento familiar deve ser entendido como um dos processos 

de assistência integral à saúde da mulher, devendo garantir meios de contracepção e concepção 

e acompanhamento clínico ginecológico (Brasil, 2002). 

É preciso reforçar que, no concernente a gestação e o nascimento, as práticas educativas 

devem perpassar por todo o ciclo gravídico-puerperal. Diversos temas inerentes ao processo 

devem ser abordados, discutidos e dialogados, em particular, focando nas mudanças ocorridas 

com a gestante durante todo processo gestacional e puerperal, bem como os cuidados no pós 

parto. Entendo que cada mulher possui suas especificidades e que a maneira na qual o 

conhecimento é apreendido difere entre elas. 

5.1.3 PREPARAÇÃO DA GESTANTE PARA ATUAR DIANTE DAS 

NECESSIDADES DO FILHO NO PUERPÉRIO 

 

O período neonatal é momento de grande vulnerabilidade, ao concentrar riscos 

biológicos, ambientais, sociais e culturais, havendo a necessidade de cuidados especiais, com 

atuação oportuna, integral e qualificada a esse recém-nascido (Brasil, 2011). Entre outros 

aspectos, as práticas educativas em saúde são estratégias importantes para minimizar o 

adoecimento e a exposição do recém-nascido a esses riscos que afetam de forma negativa nos 

índices de mortalidade e morbidade neonatal. (Cervera, Parreira, Goulart, 2011).   

Durante as consultas de pré-natal deve ser abordado aspectos relacionados ao cuidado 

do filho, sendo momento oportuno para aprendizado e retirada de dúvidas também acerca dessa 
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dimensão. No geral os enfermeiros relataram promover práticas educativas voltadas ao cuidado 

do recém-nascido no que diz respeito a importância da amamentação e do ato de amamentar:  

“[...] Então a gente já orienta o aleitamento... como é que ela vai cuidar desse bebê, os 

cuidados com a amamentação, com a mama [...]” (Enf 2) 

“Então a gente trabalha assim, levamos bonecos, a gente mostra pega correta, a 

importância do leite [...]”. (Enf 4) 

“[...] para ter cuidado com a criança, não ir nas conversas dos vizinhos, das tias, dos 

parentes e dar logo a mamadeira”. (Enf 5) 

 

Sabe-se que a prática do aleitamento materno fortalece o vínculo mãe-filho, promove o 

crescimento e desenvolvimento do recém-nascido, além de auxiliar nas modificações corporais 

da mulher, no retorno ao estado pré-gravídico. O enfermeiro atua como agente da promoção da 

saúde, influenciando positivamente a prática do aleitamento materno (Pereira, Grandim, 2014). 

Assim, é importante que os mesmos percebam a orientação quanto a amamentação como 

imprescindível, pois, como bem descrito no último discurso, esse momento é inundado de 

dificuldades, dentre outros, também pela interferência da família nesse cuidado.  

No caso, observa-se que o grupo em questão tende a orientar acerca da importância 

desse cuidado com o recém-nascido. Todavia, é sabido que essa dimensão de orientação quanto 

à prática do aleitamento materno ainda não consegue surtir o efeito desejado, aspecto 

confirmado na literatura pelos altos índices de desmame precoce, sendo esses dados justificados 

pela falta de informação da população em geral. Em alguns casos, afirma-se, ainda, que o 

motivo alegado para o desmame é a recomendação da própria equipe de saúde. O percentual de 

difusão de informações errôneas se assemelha ao percentual de mães que abandonam a 

amamentação (Almeida, Luz, Ued, 2014). Assim, cabe refletir o envolvimento de todo o 

contexto familiar que circunda a gestante e tende a contribuir para o desmame precoce e o papel 

real dos profissionais da saúde, em particular, o enfermeiro, no que diz respeito a pensar 

dimensões educativas mais eficientes e agregadoras que contribuam de fato para minimizar a 

prática do desmame.  

Apesar de se atentar para a orientação quanto a amamentação, outros aspectos relevantes 

para o cuidado com o recém-nascido não foram abordados nos discursos. Entre outros se cita 

as orientações quanto ao banho no recém-nascido, que não foi abordado e, geralmente, se 

constitui um anseio da mulher gestante e futura mãe. Pensar o banho do recém-nascido como 

um momento de interação do binômio mãe/filho pode ser condição que potencializa o vínculo 
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e o cuidado, além de desenvolver a autonomia da mãe, e isso deve ser estimulado por parte dos 

profissionais que atuam desde o início da gestação. 

Já o cuidado com o coto umbilical foi abordado de modo suscinto: 

“Eu oriento cuidados com higienização do bebê, limpeza do coto umbilical apenas 

com alcool a 70%, não sendo necessário usar faixas ou moedas”. (Enf 5). 

[...] a gente orienta par ter cuidado com o coto umbilical, para limpar, não cobrir, 

porque muita gente ainda tem aquele conceito de comprar aquelas umbigueiras (risos), 

então a gente pede para não cobrir, quanto mais aberto tiver, mais rápido cai... mais 

rápido cicatriza (Enf 5). 

Essa condição caracteriza-se como preocupante, pois as práticas vigentes no senso 

comum (cobrir coto umbilical, higienizar com borra de café, usar faixas e moedas, entre outros) 

podem se traduzirem em cuidados inadequados realizados pela futura mãe. Consequentemente, 

essas ações acabam por potencializar riscos para a vida da criança. 

Dessa forma, o profissional de saúde deve trabalhar junto às mães e familiares do bebê 

a fim de afastar essas práticas que podem colocar a vida do recém-nascido em risco, como no 

caso das infecções ocasionadas por falta de conhecimento. Assim, esse profissional pode 

estabelecer um vínculo, através de um diálogo aberto, que pode modificar a cultura da mãe e 

de familiares envolvidos, em relação aos cuidados com o recém-nascido (Gomes, et al., 2015). 

Outra orientação importante encontrada nas falas refere-se à vacinação da criança e a 

importância da continuidade do atendimento, com as consultas de Crescimento e 

Desenvolvimento (CeD): 

“A gente orienta quanto as vacinas, quanto à alimentação... tudo isso”.  (Enf 5) 

“A gente frisa a importância do CeD para criança [...]”.(Enf 4) 

 

Nos discursos dos enfermeiros há uma aproximação superficial acerca desses 

cuidados, com respostas insuficientes para a importância da temática. A isso cabe questionar a 

qualidade das orientações destinadas às gestantes, pois há a necessidade de se orientar 

exaustivamente quanto a importância da vacinação, atentando datas e períodos, bem como 

reforçando as rotinas da unidade. A mãe deve estar ciente do calendário vacinal e da 

necessidade de levar o seu filho a unidade para vacinar em quase todos os seus meses de vida 

até o mesmo completar um ano (Gomes et al.,2015).  

As medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças como a imunização, 

realização do teste do pezinho, acompanhamento neuropsicomotor do recém-nascido, 
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realização do exame físico, puericultura, estímulo do vínculo mãe-filho, entre outros, são ações 

relevantes que minimizam ocorrências de agravos à saúde da criança, bem como a redução da 

vulnerabilidade infantil (Pereira, Grandim, 2014). 

Dessa forma, é possível identificar nas falas dos entrevistados, algumas das ações 

preconizadas pelo MS, que facilitam a vivência da mulher no cuidado ao recém nascido no 

período puerperal. Porém, percebe-se a superficialidade dessas orientações, facilitando a 

vulnerabilidade e a carência dessas mulheres, ficando propicias a seguir conselhos de 

familiares, que muitas vezes colocam a saúde do recém nascido em risco.  

5.2  SEGUNDA PARTE: PREPARAÇÃO DA GESTANTE NO 

ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL PARA A VIVÊNCIA ADEQUADA DO 

PUERPÉRIO NAS AÇÕES PARA CONSIGO E COM O FILHO 

Essa parte da investigação apresentará as gestantes e como as ações educativas 

desenvolvidas no pré-natal estão potencializando seus conhecimentos para o cuidado consigo e 

com o recém-nascido no puerpério.  

Portanto, encontra-se dividida em três tópicos: o primeiro caracteriza as usuárias 

participantes dessa investigação, enfocando aspectos sociais e econômicos; O segundo e o 

terceiro abordam os conhecimentos adquiridos e que dizem respeito as ações empreendidas para 

benefício próprio e para benefício do filho, respectivamente.  

5.2.1 Conhecendo as usuárias. 

Para melhor descrição dos aspectos sociais e econômicos das usuárias, os dados serão 

apresentados na tabela a seguir: 

     
Variáveis     Nº % 

                       

Idade 

 

   

18 - 27 anos  98 58,70% 

28 - 37 anos  63 37,70% 

Acima de 38  6 3,60% 
 

  

       Idade Gestacional (IG)   

Segundo Trimestre 38 22,8% 

Terceiro Trimestre 129 77,2% 
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Nº de Gestações    

1  83 49,70% 

2  53 31,70% 

Acima de 2  31 18,60% 
  

   

Escolaridade    

Fundamental  46 27,50% 

Médio  96 57,50% 

Superior  25 15% 
  

   

                Renda 
 

   

Menos de 1 salário  16 9,6% 

1 Salário  87 52% 

2 Salários  45 27% 

3 à 6 Salários  19 11,4% 
  

   

Estado Civil    

Com companheiro  136 81,40% 

Sem companheiro  31 18,60% 
  

   

Ocupação    

Exerce Ativ. Remunerada 62 37,1% 

Não Exerce Ativ. Remunerada 105 62,9% 

Tabela 1 – Descrição do Perfil socioeconômico das usuárias acompanhadas nas Consultas de Pré Natal. Mossoró, 

RN, Brasil; 2016.  167 usuárias. 

O perfil socioeconômico das usuárias desse estudo apresentou semelhança aos de outros 

estudos realizados em outros municípios. Nessas investigações houve predomínio de gestantes 

adultas jovens, com baixa renda familiar e que, em sua maioria, não exerciam atividades 

remuneradas. Também se evidenciou escolaridade entre ensino médio e fundamental. O nível 

educacional da gestante influencia diretamente em todas as questões referentes à gestação, uma 

vez que o nível de conhecimento da mulher irá determinar a tomada de muitas decisões 

relacionadas à gravidez (Gomes et al.,2014). 

Em relação ao número de gestações, observou-se predominância de gestantes de 

primeira vez (83 mulheres ou 49,7% da amostra) o que se contrapõe ao estudo de Gomes et al. 



38 
 

(2014),  no qual 64,8 % das mulheres eram multigestas. Para esse autor, o fato de a mulher ser 

multípara pode atrapalhar na vivência do processo gestacional, inclusive no acolhimento das 

orientações recebidas, pois há uma tendência dessa gestante se achar detentora de 

conhecimentos acerca da gestação e dos cuidados consigo e com o filho. Todavia, autores como 

Franco et al. (2015), apontam outra perspectiva para além da resistência da multigesta as 

orientações recebidas, pois acreditam que a gestante que já tenha passado por um 

acompanhamento gestacional e vivenciado um pós parto, deveria, teoricamente, possuir mais 

conhecimento, experiência prévia e consciência das necessidades do que uma gestante 

primigesta. 

No caso da primípara, é possível refletir que, muitas vezes, por desconhecimento do 

processo gestacional, a mesma se torna mais flexível na hora de atender às exigências e seguir 

as orientações recebidas durante o processo gravídico (Gomes et al.,2014). Entretanto, e em 

alguns casos, quando não há orientações adequadas e nem uma boa preparação para o puerpério, 

é possível que essa mulher que nunca vivenciou o momento e que desconhece as necessidades 

no pós parto, quer seja para consigo ou para com o recém-nascido, fique à mercê de práticas 

nem tanto eficazes e que acabem pondo em risco a vivência materna e neonatal nesse período.  

No que diz respeito à situação conjugal, observou-se um maior percentual de gestantes 

com companheiro, em concordância com o estudo de Renner et al. (2015), ao apontar que 

65,9% das gestantes eram casadas ou viviam em união estável.  O fato de a mulher possuir um 

companheiro, pode se constituir em um importante aspecto por contar com uma pessoa de 

referência da gestante, que faz parte de sua rede de apoio, pode fornecer o suporte emocional, 

educacional e social, aumentar a auto estima da gestante dar a ela mais segurança, atenção e 

carinho em todo o processo de nascimento do concepto, da gestação ao pós-parto (Gomes et 

al., 2014). Em algumas situações o núcleo familiar é o apoio, tanto financeiro como emocional, 

sendo responsável também por orientações, na qual a falta de informações por parte desses gera 

dificuldades em todo o decorrer do processo. Dessa forma, a família é imprescindível nesse 

contexto visando uma gestação saudável e um pós parto satisfatório para mãe e criança (Leite, 

Brohry. 2012). 

Merece destaque que muitas das gestantes entrevistadas (62,9%), referiram não exercer 

atividade remunerada. Estudo realizado em 2015 em outro município, mostra, também que a 

maior parte das mulheres entrevistadas não tinha renda fixa. Isso tende a comprometer as 

condições de arcar com os custos financeiros exigidos para realização de todas as medidas de 

atenção e cuidado que se deve ter com o binômio mãe – filho (Lopes et al., 2015). 
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Além disso, o fato de trabalhar apresenta perspectivas para o desenvolvimento cultural 

e social da família e para a conseqüente realização pessoal. A oportunidade de trabalho é 

diretamente influenciada pela escolaridade, e ambos os aspectos repercutem diretamente na 

qualidade do cuidado consigo e o bebê (Kalinowski, 2011). 

No geral, observa-se que o grupo em estudo não difere de outras condições investigadas 

por outros pesquisadores. Por sua vez, essa situação reforça a necessidade de se refletir e 

reorientar as práticas no pré-natal para a boa vivência do pós-parto, partindo dos conhecimentos 

prévios e das condições existentes para cada gestante e grupo de mulheres. Personalizando o 

pré-natal de acordo com as necessidades do grupo alvo, haverá uma tendência real de minimizar 

riscos e agravos à saúde do binômio mãe/filho. 

 

5.2.2 Orientações para a vivência do puerpério 

A tabela a seguir discute as principais orientações que devem ser fornecidas as gestantes, 

durante o acompanhamento pré natal, visando a promoção e efetivação do cuidado materno no 

período pós parto. A divisão das variáveis seguiu os manuais que tratam acerca dos cuidados 

com o puerpério. 

Variáveis 
  

nº % 

 

Orientações recebidas para 

vivência do puerpério 

    

Sim 
  

93 55,7% 

Não 
  

74 44,3% 

Quanto aos hábitos alimentares 
   

Sim 
  

49 29,3% 

Não 
  

118 70,7%       

Quanto aos cuidados com as 

mamas 

   

Sim 
  

42 25,1% 

Não 
  

125 74,9%       

Quanto à higiene íntima 
   

Sim 
  

35 21% 

Não 
  

132 79%       

Quanto aos cuidados com a incisão 

cirúrgica 

  

Sim 
  

29 17,4% 

Não 
  

138 82,6% 
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Quanto aos sinais de infecção puerperal 
  

Sim 
  

10 6% 

Não 
  

157 94%       

Quanto ao planejamento familiar no pós 

parto 

  

Sim 
  

45 26,9% 

Não 
  

122 73,1%       

Tabela 2 – Descrição das orientações recebidas pelas gestantes para o autocuidado no período pós parto,167 

usuárias. 

A assistência ao ciclo gravídico puerperal tem por objetivo reduzir a morbimortalidade 

materna e fetal/perinatal, através de acompanhamentos assistenciais, com consultas, 

orientações educativas, exames clínicos e laboratoriais (Francisquini et al., 2014).  

Conforme os dados da tabela, 93 (noventa e três) gestantes (55,7%) que compuseram a 

amostra dessa investigação afirmaram ter recebido orientações gerais para a vivência do 

puerpério. Ressalta-se que, apesar de todas as mulheres investigadas, no momento da coleta de 

dados, ainda estavam em acompanhamento pré-natal, é importante reforçar que 127 (cento e 

vinte sete) destas, ou seja, 77,2% da amostra, já se encontravam no terceiro trimestre 

gestacional. Ou seja, embora a maioria já estivesse finalizando o acompanhamento gestacional, 

pouco mais da metade afirmou ter recebido orientações acerca do puerpério.  

Isso nos faz refletir acerca do dito ou não no acompanhamento gestacional. Até mesmo 

acerca do que se é valorizado para cada momento desse processo. Apesar de cada trimestre 

gestacional demandar assuntos com complexidades diferentes, é preciso que as orientações 

sejam constantes, para facilitar a apreensão das necessidades e possibilitar a sua aplicação em 

cada momento, minimizando riscos e agravos a saúde da mãe e do concepto.  

Entretanto, apesar de mais da metade das gestantes afirmarem ter recebido orientações, 

quando questionadas nas especificidades acerca de quais orientações, na sua maioria, esse 

número não se replicou em nenhum dos aspectos investigados e passíveis de orientação para 

boa vivência do puerpério.  

Por exemplo, quanto as orientações relacionadas a alimentação, 70,7% das gestantes 

afirmaram não terem recebido orientações. É sabido que o bom estado nutricional da puérpera 

influencia diretamente na prática do aleitamento exclusivo, pois a dieta materna rica em 

nutrientes facilita a produção adequada de leite, minimiza o aparecimento de cólicas e diminui 

o déficit nutricional da mulher em virtude da perda de peso (Ciampo et al., 2008). A ausência 
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de orientações acerca de o que e quando comer, pode ser aspecto que contribui para várias 

intercorrências, quer sejam maternas ou neonatais. 

No tocante as orientações que abordam os cuidados com as mamas durante a gestação 

e no período puerperal, no qual a mulher vivencia a prática da amamentação, foi identificado 

que 74,9% das gestantes negaram ter recebido informações referentes a esse cuidado e também 

não sabem como higienizar as mamas de forma adequada. No , estudo de Lopes et al. (2015) 

82% das mulheres também desconheciam os cuidados com as mamas, e a dificuldade mais 

citada foi a higienização da mama. 

A mulher deve observar cuidados quanto à higiene dos mamilos antes de cada mamada, 

principalmente quanto à limpeza da mama (água morna e pano macio). Deve evitar o uso de 

sabão, para prevenir o ressecamento da aréola e aparecimento de lesões, e deve adotar como 

medida de cuidado a aplicação de algumas gotas de colostro no mamilo após cada mamada 

(Lopes et al., 2015).  

 As orientações voltadas para o cuidado com a higiene íntima, incisão cirúrgica e 

detecção de presença de sinais de infecção puerperal, em sua maioria, não foram percebidas 

pelas gestantes. Quanto aos possíveis sinais de infecção no pós parto, 94% das gestantes 

afirmaram não ter recebido orientação nenhuma acerca disso e 82,6% não sabem como cuidar 

da incisão cirúrgica. O estudo de Santos (2015) reforça o desconhecimento quando afirma que 

97% das mulheres que procuraram o serviço médico dias após o parto com sinais e sintomas de 

infecção, esta era relacionada à ferida operatória. 

Em muitos casos, a mulher, apresenta sinais e sintomas de infecção puerperal, por 

questões culturais e por costumes previamente adquiridos e que não foram refletidos durante o 

acompanhamento pré-natal. Assim, ainda é comum a ausência de banho e a não realização da 

higiene íntima ou da ferida operatória por vários dias no pós parto (Lopes et al., 2015). O 

desconhecimento de práticas saudáveis no cuidado com o corpo no puerpério, adquiridas a 

partir de ações educativas, tende a potencializar o risco de adquirir infecção.  

A infecção puerperal é qualquer infecção das vias genitais no período de pós-parto 

recente. A maior parte das elevações de temperatura no puerpério são causadas pela infecção 

do trato genital, traduzida pela ocorrência de temperatura de 38ºC ou mais, medidas por via oral 

por uma técnica padrão, pelo menos quatro vezes por dia que ocorre em quaisquer dois dos 10 

primeiros dias após o parto, excluindo as primeiras 24 horas. Esse ainda é um problema que 

leva a morbidade e letalidade de muitas mulheres. (Zugaib, 2008).  

Dessa forma, o profissional de saúde precisa estar capacitado para orientar e identificar 

precocemente a infecção, para que haja uma estratégia de ação adequada à situação apresentada, 
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considerando também os fatores socioculturais envolvidos para que possa alcançar a resolução 

do problema. 

Em relação às orientações para o planejamento familiar no período pós-parto, a maioria 

das mulheres 73,1% não receberam informações sobre essa temática. Levando em consideração 

que 77,2% dessas mulheres já se encontram no terceiro trimestre gestacional, no qual, 

informações pertinentes como essa já deveriam ter sido esclarecidas. O estudo de Maranhão 

(2015), traz uma contraposição a esse dado, relata que 53% das mulheres receberam orientações 

em relação aos métodos de planejamento familiar e essa orientação aconteceu durantes as 

consultas médicas e com o enfermeiro (a). 

Há diferentes métodos contraceptivos que podem ser adotados nesse momento, dentre 

eles, a pílula anticoncepcional, o preservativo masculino e o dispositivo intrauterino (DIU). A 

a abstinência sexual se constitui método contraceptivo de caráter comportamental adotado por 

algumas participantes que viviam com seus parceiros. A não retomada das atividades sexuais 

no primeiro trimestre pós-parto pode estar relacionada ao fato de o puerpério ser uma fase 

crítica caracterizada pela diminuição da libido. As causas dessa diminuição podem ser devido 

ao medo da dor, a ausência de liberação médica, o cansaço causado pelos cuidados com a 

criança e a baixa satisfação com a autoimagem corporal. Há também a problemática da escassez 

de orientações à puérpera e ao seu companheiro, a qual reduziria tabus e apreensões acerca da 

retomada da prática sexual no pós-parto (Belentani, Marcon, Pelloso, 2011). 

Outra prática que gera dúvidas e carece de muita orientação/esclarecimentos e é a 

amamentação exclusiva. A interrupção precoce da amamentação exclusiva predispõe ao risco 

de nova gravidez (se o casal não estiver usando nenhum outro método regularmente), uma vez 

que o aleitamento é fator que contribui para o aumento do intervalo intergestacional ao atuar 

como contraceptivo. Os efeitos do método anticoncepcional de amenorréia e lactação (LAM) 

são conseguidos por mulheres amenorreicas que amamentam exclusivamente seus bebês de 

forma regular durante o dia e a noite nos primeiros seis meses, sem oferecê-los nenhum outro 

tipo de suplementação nutricional. A sucção ativa da mama pela criança mantém a síntese de 

prolactina, hormônio responsável pela galactopoiese e inibição da atividade ovariana 

(Maranhão, et al., 2015). 

No geral, observa-se que 44,3% das mulheres entrevistadas referem não terem recebido 

orientações para a vivência do puerpério, apesar de a maior parte destas já estarem no final da 

gestação. Isso demonstra uma séria lacuna na preparação das gestantes para a vivência dessa 

etapa final.  
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Quando se foca nas ações educativas específicas questionadas nessa investigação, o 

percentual de mulheres que não receberam informações só cresceu. Entendendo que a política 

ministerial preconiza no documento da Rede Cegonha que as atividades de orientações são 

indispensáveis no conjunto da assistência à mulher no ciclo grávido-puerperal, é sabido que 

além das atividades educativas que acontecem no pré-natal devem existir ações que 

contemplem o período puerperal. Os cuidados puerperais têm por objetivos avaliar o estado de 

saúde da mulher e do recém-nascido como também acompanhar o retorno das alterações do 

organismo materno às condições pré gravídicas (Mazzo, Brito, Santos, 2014). Compreendendo 

nesse período a importância de visitas buscando a detecção precoce de problemas fisiológicos, 

psicológicos, e até sociais, relacionados à amamentação e ao autocuidado na puerpéra (Silva, 

et al., 2012). E para o récem nascido é possível identificar, alterações fisiológicas e orgânicas, 

deficiência na higienização e cuidados ao recém-nascido Rodrigues, Vale, Leitão (2011). 

 

5.2.3 Orientações para atuar frente às necessidades do récem nascido 

 

Para melhor entendimento das orientações relevantes para o cuidado do recém nascido, os 

dados estão expostos na tabela a seguir: 

 

Variáveis 
 

nº % 
 

Orientações recebidas para os 

cuidados com o recém nascido 

 

   

Sim 
 

80 47,9% 
 

Não 
 

87 52,1% 
 

      

Quanto a Amamentação Exclusiva 
   

Sim 
 

60 35,9% 
 

Não 
 

107 64,1% 
 

      

Quanto a Imunização 
   

Sim 
 

26 15,6% 
 

Não 
 

141 84,4% 
 

      

Quanto a Higiene 
   

Sim 
 

62 37,1% 
 

Não 
 

105 62,9% 
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Quanto aos cuidados com o coto 

umbilical 

   

Sim 
 

60 35,9% 
 

Não 
 

107 

 

64,1% 
 

      

Quanto a Realização do Teste do 

pezinho 

   

Sim 
 

27 16,2% 
 

Não 
 

140 83,8% 
 

      

Quanto ao Acompanhamento C e D 
   

Sim 
 

38 22,7% 
 

Não 
 

129 77,3% 
 

      

Tabela 3 – Descrição das orientações recebidas pelas gestantes para o cuidado com o recém-nascido, 167 usuárias. 

A fase da maternidade é um período que necessita de adaptações, na qual a mãe precisa 

suprir as necessidades do recém-nascido, e muitas vezes existe uma certa dificuldade na 

prestação dos cuidados necessários para o bom desenvolvimento do bebê, a criança nesse 

período carece de cuidados e providências a serem tomadas para assegurar sono tranquilo, 

alimentação, higiene, dentre outros.  (Ferreira, et al., 2015).   

O nascimento de um filho desperta muitos sentimentos nos pais, e ao exercer esse papel 

é comum a mulher demonstrar desconhecimento por falta de informações, falta de habilidade e 

negligência em muitas das tarefas favoráveis ao bem-estar do recém-nascido, esses fatores estão 

intrinsecamente relacionados a sua realidade sociocultural, às relações interpessoais e 

familiares e à situação econômica. Esses sentimentos podem interferir, inclusive, no vínculo 

com o bebê, e posteriormente, no processo de aleitamento materno e no desenvolvimento da 

criança (Andrade, et al., 2015). 

As orientações referentes aos cuidados com o recém nascido devem perpassar por todo 

processo gestacional, visando empoderar a mulher, dando autonomia na  tomada de decisões 

para o bem estar da criança (Melo, et al., 2010). 

Nessa perspectiva, cabe refletir os dados relacionados às orientações para as ações com 

o recém-nascido. Na tabela acima, observa-se que 47,9% das mulheres afirmaram já terem 

recebido orientações sobre o cuidado com o filho e 52,1 % afirmaram não ter recebido nenhuma 

orientação ainda. Isso é preocupante, tanto pelo percentual já exposto que a maioria já estava 

no terceiro trimestre, como pelo fato de parecer que o RN não apresenta especificidades que 

carecem de maiores cuidados e inclusive de maiores orientações para com a gestante nesse 

processo 
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Cabe também, refletir quanto das orientações recebidas são realmente assimiladas e 

entendidas pelas gestantes. O risco da disseminação do conhecimento recebido ter se dissipado 

frente as dificuldades vivenciadas no período, potencializando os riscos e agravos a saúde do 

RN 

Essa discussão se vê enfatizada quando se questiona a gestante acerca de orientações 

quanto ao aleitamento materno exclusivo. Observa- que 64,1% das mulheres afirmaram não 

terem recebido orientações dos benefícios e da importância dessa prática para à saúde materna 

e perinatal. A falta de apoio e orientação por parte da equipe de saúde pode ser um aspecto que 

interatua para os altos índices de desmame precoce, pois algumas mulheres precisam de apoio 

e incentivo em função das crenças e padrões familiares que interferem nos cuidados e que são 

transmitidas de geração a geração. A insegurança, diante do novo desafio de nutrir e prestar 

cuidados ao recém-nascido pode levar as mulheres a comportamentos e sentimentos que 

culminam no aparecimento de crises na vida pessoal e familiar (Melo et al., 2010). 

Esse estudo apresenta semelhança ao estudo de Lopes, et al. (2015), que apresenta um 

elevado percentual de mulheres que não praticam a amamentação exclusiva, por dificuldades 

encontradas em virtude da falta de informação/ orientação, sendo elas: receio de não produzir 

leite suficiente, não saber o posicionamento da boca do bebê no seio, não identificar a pega 

correta. 

Destaca-se a necessidade de uma mulher bem orientada sobre a importância da 

amamentação exclusiva para vencer os mitos vigentes na sociedade e, particularmente, no seu 

entorno familiar. Entendendo que apesar da reconhecida e comprovada importância da 

amamentação, fatores interferem no bom desenvolvimento desse processo, levando muitas 

mulheres ao desmame precoce. Dentre elas, destacam-se o mito de que o leite é fraco, de que o 

tamanho da mama está relacionado com a capacidade da produção de leite, e de que o uso de 

chás melhora as cólicas nos primeiros dias de vida (Simões et al., 2015). 

 No que diz respeito à higiene do neonato e a limpeza do coto umbilical a maioria 

das gestantes referiram que não receberam orientação 62,9% e 64,1% respectivamente. 

As orientações para o banho do recém-nascido incluem a preferência de ambiente 

aquecido para que o bebê não perca tanto calor, o uso de sabonete neutro, e pelo menos um 

banho diário. É importante tomar alguns cuidados de proteção à criança, dentre os quais podem 

ser citados que: a água morna seja testada com o dorso da mão; o bebê seja posicionado de 

maneira adequada durante o banho, sendo a cabeça segurada firmemente e deve ser limpa 

primeira, assegurando sempre proteção aos ouvidos com os dedos; as dobras de pele sejam bem 

enxugadas e secas para evitar assaduras; os ouvidos sejam limpos somente externamente com 
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cotonete; não sejam usados talcos em pó, pois a criança pode aspirar o pó quando em excesso, 

causando algum dano para o pulmão (Ferreira et al., 2015). 

No estudo de Lopes (2015), as mães referem não conhecer a importância do álcool a 70% 

para desinfecção do coto umbilical, o que foi corroborado nesse estudo pelo desconhecimento das 

gestantes acerca dos cuidados com o coto umbilical. A ausência dos conhecimentos adequados, 

associada aos costumes e aspectos culturais do seu entorno, pode estimular a mãe na utilização de 

outras substâncias desnecessárias, prejudicando a limpeza e a evolução e, ainda, podendo ocasionar 

infecções. 

Segundo Ribeiro (2015), para a correta higienização, o coto umbilical pode ser lavado 

com água filtrada e sabão neutro e, posteriormente, deve ser feita a secagem e higienização 

utilizando um chumaço ou uma haste (cotonete) de algodão embebida em álcool 70%, pelo 

menos 3 vezes ao dia. Dentro de 7 a 12 dias após o nascimento deve ocorrer a queda, e é 

importante manter o umbigo para fora das fraldas, a fim de evitar o contato com as eliminações 

do bebê. 

Outro aspecto que merece destaque quanto as orientações necessárias para a vivência 

do puerpério no cuidado com o filho diz respeito a importância das consultas de 

acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento  para a criança. As ações inseridas no 

acompanhamento C e D utilizam a prevenção como diretriz, na medida em que procuram evitar 

problemas da criança mediante orientação às mães acerca dos cuidados para com seus filhos, 

identifica situações de risco e busca atuar de forma precoce nas intercorrências (Campero, 2010). 

Enfocar a importância do C e D ainda na gestação é condição indispensável para que essa gestante 

volte ao serviço com seu filho e assim potencialize o vínculo com a equipe de saúde no cuidado ao 

binômio mãe/filho. 

Diante do dado exposto, evidencia-se a necessidade da implementação de ações 

continuadas de educação em saúde, orientando esse público, de modo a contribuir para o 

conhecimento sobre as vantagens da amamentação para o bebê, a mãe, a família e a sociedade 

em geral.  E deixando claro que um dos benefícios primários da amamentação realizada de 

maneira adequada é a redução da morbidade e mortalidade infantil, devido à presença de 

inúmeros fatores no leite materno que protegem contra infecções comuns em crianças. 

 

5.3 TERCEIRA PARTE: ENTRE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS E OS 

CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS PARA A VIVÊNCIA DO PUERPÉRIO 
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No que concerne sobre as orientações recebidas pelas gestantes para uma boa vivência 

puerperal, mediante os discursos dos profissionais enfermeiros, é possível identificar a presença 

de orientações preconizadas pelas políticas ministeriais.  

 Extraem-se das falas dos profissionais entrevistados, orientações para mudanças 

corporais, alterações fisiológicas, importância de se realizar os exames e as consultas, 

amamentação exclusiva, cuidados com os sinais de infecção na incisão cirúrgica, planejamento 

familiar, cuidados com a alimentação da criança, cuidados com a higiene em especial do coto 

umbilical e o acompanhamento das consultas de C e D. 

 Compreendendo que essas orientações são um suporte para uma boa vivência puerperal 

para mãe e filho, algumas dessas orientações e outras que não foram citadas nas condutas dos 

profissionais foram indagadas as mães. Sendo obtido para todos os questionamentos um 

percentual elevado de respostas negativas. Esse fator nos faz refletir a cerca das lacunas, da 

superficialidade das orientações e da atenção durante as consultas de pré natal. Entendendo que 

são orientações comuns, rotineiras a vivência materna, como amamentação e higiene corporal, 

cuidados no banho, todas essas foram pouco percebidas pelas gestantes. 

 É sabido que as consultas de pré-natal têm se tornado cada vez mais rápidas e tecnicistas, 

ocorrendo fragmentação da assistência e, principalmente, das atividades de educação em saúde; 

sem escuta qualificada e diálogo aberto focados nas necessidades das gestantes, predominando 

a passividade da usuária no processo gestatório, desconsiderando todo o saber que esta possui, 

e, consequentemente, deixando a desejar na assistência ofertada à mulher (Henriques et al., 

2014). O autor ainda traz a reflexão a cerca da burocratização em virtude dos programas 

associados às consultas na rede SUS, potencializando negativamente a qualidade das consultas. 

 Isso é evidenciado pela falta de acolhimento e vínculo, o uso indiscriminado de 

tecnologias e intervenções desnecessárias, a diminuição da autonomia e a expropriação do 

direito de serem sujeitos principais nesse processo gerando descontentamento por parte das 

mulheres, afetando na qualidade da assistência, comprometendo o saber da mãe nos cuidados 

consigo e com a criança (Cabral, Hirt, Sand, 2013). 

 O Ministério da saúde em 2009, lançou um relatório que informa os altos índices de 

morbimortalidade materna e perinatal. Fazendo-se necessária a busca pela qualidade e 

acompanhamento efetivo da gestação, parto e puerpério (Brasil, 2009). 

 Dessa forma, entende-se a grande necessidade das ações educativas de forma a subsidiar 

e fortalecer as consultas de pré natal, compreendendo que o empoderamento e a autonomia da 
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mulher sobre os processos de mudanças durante o ciclo gravídico puerperal são importantes 

para a vivência do período. 

As ações educativas dos enfermeiros direcionadas às gestantes nas unidades de saúde 

devem satisfazer todas as intercorrências e alterações experimentadas durante a gestação 

beneficiando a mulher no alívio e enfrentamento destas. É direito dos usuários serem 

informados sobre os cuidados de saúde e participarem das decisões que influenciam suas vidas, 

sua saúde e os serviços comunitários. Nessa perspectiva, as chances das gestantes virem a adotar 

medidas de autocuidado, com vistas ao alcance de metas de saúde, tornam-se concretas (Souza, 

Roeker, Marconi, 2011). 

Portanto, ao ser atendida, as necessidades que as pessoas desejam no cuidado à sua saúde 

apontam a importância da criação de um vínculo com os usuários.  Evidentemente, quando uma 

equipe de saúde não está sensibilizada para a importância da criação do vínculo com a gestante, 

aumenta-se o risco de desistência ou de menor freqüência no acompanhamento pré-natal e nas 

ações de educação em saúde (Cabral, Hirt, Sand, 2013). 

O objetivo da reflexão aqui feita, não é apontar a prática educativa do enfermeiro como 

insuficiente ou ausente. Esse tópico não diz respeito ao que se faz ou deixa de fazer. Trata-se 

de uma reflexão acerca de como as práticas educativas para o puerpério, vivenciadas no 

cotidiano da assistência pré-natal, tem sido efetivas ou não para potencializar as boas ações da 

mulher consigo e com seu filho. 

Pensar dessa forma nos leva a refletir o quanto as ações educativas desenvolvidas pelo 

profissional da saúde têm efetivamente atingindo a população, no caso as mulheres gestantes, 

e quanto é preciso refletir para tornar essa prática mais eficiente e capaz de minimizar riscos e 

agravos a saúde materna e perinatal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste estudo, apresentam dados importantes relacionados à conjuntura da 

assistência ao ciclo gravídico puerperal, enfocando as ações educativas que preparam a mulher 

para a vivência do pós parto. A análise dos dados permitiu uma reflexão a cerca das lacunas na 

assistência, superficialidade das consultas e a invisibilidade da assistência ao puerpério, além 

de possibilitar o levantamento dos dados socioeconômicos e as orientações fornecidas pelos 

profissionais e apreendidas pelas mulheres sobre cuidados para consigo e os cuidados frente às 

necessidades do recém nascido. 

 Foi visualizado que os profissionais enfermeiros realizam orientações durante o 

acompanhamento pré natal. Nas falas identifica-se a preocupação com as orientações que são 

preconizadas pelo Ministério da Saúde. Porém não existe um espaço para a formação do vínculo 

e troca de experiências e conhecimentos com as gestantes, sendo essas orientações feitas no 

momento da consulta. 

Ao avaliar as orientações educativas recebidas pelas mulheres para a vivência puerperal 

no cuidado consigo e sua necessidades e frente aos cuidados com o recém nascido foi 

constatado que para os cuidados preconizados na política ministerial o percentual de não 

conhecimento e não compreensão sobre o que ser feito, foi maior em todos os quesitos. Todavia, 

é preciso refletir a forma como as ações educativas tem acontecido rotineiramente e pensar 

formas mais eficazes e que empodere a mulher no cuidado de si e do seu filho. 
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É compreendido que a forma como essas orientações estão sendo repassadas 

impossibilita a compreensão e a efetivação do conhecimento, tendo em vista que as gestantes 

orientadas pelos enfermeiros durante as consultas não possuem o conhecimento e a 

desenvoltura para lidar com tais situações.  

Uma possibilidade de estabelecer espaços dinâmicos para efetivação das ações 

educativas que são os grupos de gestantes. Na realidade pesquisada, nenhuma das Unidades 

Básicas de Saúde oferecia os grupos como espaços de aprendizagem e troca de conhecimentos 

e experiências. Esse espaço de construção promove as gestantes uma assistência de forma 

integral, individual e coletiva, envolvendo família e comunidade, desenvolvendo atividades 

com vistas a orientar as mudanças, e auxiliar no processo de adaptação, potencializando 

conhecimentos que as possibilitam cuidar de sua saúde. 

Mediante os dados apresentados, verifica-se que os objetivos traçados inicialmente 

foram alcançados. Foi possível identificar falhas nesse processo, visualizadas, pela falta de 

vínculos dos enfermeiros com as gestantes, não existência de atividades educativas por meio de 

grupos de gestantes, com a finalidade de troca de experiências e apreensão de conhecimentos. 

Apesar de existir manuais do ministério que apontam a necessidade de orientações com vistas 

à melhor vivência puerperal, buscando a diminuição nos índices de morbimortalidade materna 

e perinatal, é verificado muitos obstáculos na efetivação dessas orientações, sejam eles 

relacionados a tecnicismo das consultas, levando em consideração à parte burocrática, a 

assiduidade ineficaz dos profissionais, a falta de interesse e de compromisso das gestantes com 

o acompanhamento pré- natal.   

Nesse sentido, ressalta-se a importância da elaboração de estudos acerca das orientações 

educativas para a vivência do ciclo gravídico puerperal, como também a importância de efetivar 

grupos educativos que busquem a apreensão de conhecimentos. Uma vez que a partir dessa 

avaliação, sugestões e objetivos poderão ser elaborados e ações implementadas, 

proporcionando às usuárias qualidade na assistência ao período gestacional. Como também, 

promover ações de educação permanente para os profissionais. Todavia, entende-se que diante 

dos achados e das soluções presentes nesse estudo, sabe-se que nem todos os problemas terão 

resolução rápida, é um processo de mudança lenta e gradual em uma realidade não apenas local, 

mas na realidade de todo o país.  
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ANEXOS 

ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 

 


