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RESUMO 

Introdução: O puerpério compreende os 45 dias após o parto, onde o corpo da mulher 

passa por modificações fisiológicas, psicológicas, acarretando ainda mudanças na vida 

social, com impactos econômicos, que podem afetar sua saúde de forma geral. Um dos 

parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a qualidade da assistência no 

puerpério é o atendimento à mulher e ao recém-nascido durante neste período. A diretriz 

de assistência puerperal padronizada pelo MS recomenda uma visita domiciliar nos 

primeiros dias após o parto, até sete dias, somada a visita com 45 dias,  objetivando a 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e a saúde do binômio. Neste 

cenário, a Enfermagem é profissão atuante e extremamente necessária na reabilitação, 

promoção da saúde e prevenção de agravos aos quais a mulher e a criança se encontrem 

susceptível. A investigação de fatores emocionais, fisiopatológicos e sociais se fazem 

necessários na consulta puerperal a fim de proporcionar um cuidado holístico e integral 

à puérpera. Objetivo: Identificar o perfil sociodemográfico, clínico e obstétrico de 

puérperas atendidas em um serviço de saúde escola do município de Fortaleza. 

Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo e documental, com abordagem 

quantitativa. A população diz respeito às mulheres que foram atendidas no ano de 2015 

na consulta de pós-parto em uma unidade de saúde escola, e a amostra foi composta por 

50 destas puérperas. A coleta de dados foi realizada durante o período de Setembro a 

Outubro de 2016. Como critérios de exclusão foram adotados casos de abortamento e 

natimortos. Para coleta de dados, foi elaborado previamente um formulário com 

perguntas referentes aos dados prestados na consulta de puerpério. Resultados: O perfil 

das puérperas corresponde ao de mulheres jovens, ensino médio completo, em união 

consensual. Clinicamente e quanto ao perfil obstétrico, houve relevância dos casos de 

distúrbios hipertensivos, maior número de partos cesáreos, nascimentos de neonatos a 

termo, e grande ocorrência de infecções do trato urinário no decorrer do período 

gravídico-puerperal. A maioria negou intercorrências durante o parto e puerpério na 

maternidade. Observaram-se lacunas quanto ao preenchimento de dados nas consultas 

puerperais, evidenciando necessidade de reformulação dos instrumentos utilizados pelo 

serviço de saúde escolhido para o estudo. Conclusão: Com base nos resultados obtidos 

e discutidos, pode-se concluir que o objetivo inicial deste estudo foi alcançado, tendo 

em vista que o perfil sociodemográfico, clínico e obstétrico das puérperas atendidas no 

serviço de saúde escola foi obtido. Ainda, pode-se concluir que embora a consulta de 
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puerpério faça parte de uma assistência holística à mulher que pariu e à criança que 

nasceu, e diversos passos pertencentes e que são minimamente necessários de serem 

abordados, os profissionais envolvidos acabam reduzindo sua importância mediante a 

falta de informações nos prontuários e a falha no fornecimento de dados acerca da saúde 

da puérpera e do neonato, demonstrando lacunas no registro da atividade de 

enfermagem. Sugere-se a elaboração de um instrumento de coleta de dados preciso para 

ser utilizado nas consultas puerperais bem como a realização de uma também precisa 

capacitação dos profissionais enfermeiros acerca da importância das consultas de 

puerpério no ciclo gravídico-puerperal das mulheres. 

 

Palavras-chave: puerpério, saúde da mulher, consulta de enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The postpartum period comprises the 45 days after the delivery, in which 

the woman’s body pass through physiologic, psychologic, social and economic 

modifications. One of the issued guidelines by the Health Ministry (HM) to the quality 

assistance for the post-partum is the consultation for the woman and the neonate during 

this period. The post-partum assistance guideline standardized by the HM recommends 

one domiciliary visit in the first days after delivery, besides the promotion, protection 

and support for the breastfeeding. In this context, the Nursing is an active and extremely 

necessary profession in the rehabilitation, health promotion and injuries prevention to 

which the woman is susceptible to. The investigation of emotional, physio-pathological 

and social factors is necessary in the post-partum consultation with the finality of 

providing a holistic and integral care to the woman. Objective: Identifying the social-

demographic, clinical and obstetric profile of woman in the postpartum period attended 

in a teaching health service in the Fortaleza city. Methodology: This paper is a 

retrospective and documental study, with a quantitative approach. The population’s 

study consists of women who were attended in 2015 in the postpartum consultation in a 

teaching health institute, and the sample was composed by 50 of those postpartum 

women. The data collection was executed on the period of September to October. As 

exclusion criteria were utilized abortion and stillborn babies cases. It was previously 

created an application form with questions regarding the data provided by the women in 

the postpartum consultation. Results: The postpartum women profile corresponds to the 

young women, with secondary education level, in consensual relationship. Clinically 

and regarding to the obstetric profile, there were relevance of hypertension disturbance 

cases, the majority of cesareans, births of term neonate, and the large occurrence of 

urinary tract infection during the pregnancy-postpartum cycle. The majority denied 

negative occurrences during the delivery and the postpartum period in the maternity. It 

was observed lack of information about the consultations, demonstrating a necessity of 

reformulating the collecting instrument utilized in those consultations by the health 

service chosen for the study. Conclusion: Based on the obtained and discussed results, 

it could be concluded that the initial objective was achieved, considering that the social-

demographic, clinical and obstetric profile of the postpartum women attended in the 

health service was obtained. Furthermore, it could be concluded that, although the 

postpartum consultation is part of a holistic assistance to the woman who gave birth and 
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to the birth child, and a variety of steps which belongs to it and are minimally necessary 

of being approached, the professionals involved on underestimate it considering the lack 

of information in the medical files and the failure of providing data about the health of 

the postpartum woman and the neonate, demonstrating lacks on the nursing activity 

register. It is suggested the elaboration of a precise data collection instrument to be 

utilized in the postpartum consultations besides of providing an also precise update for 

the nurses about the importance of the integral consultations in the pregnancy-

postpartum cycle of the women. 

 

Keywords: postpartum, woman’s health, nursing consultation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O puerpério, ou período pós-parto, corresponde aos 45 dias após o 

nascimento do bebê, podendo ser dividido em três diferentes períodos, a saber, 

puerpério imediato (do 1º ao 10º dia após a parturição), tardio (do 11º ao 45º dia) e 

remoto (a partir do 45º dia) (VIEIRA et al, 2010).  

Este período é fisiologicamente marcado por involuções no corpo da 

mulher, ao estado em que ele se encontrava antes da gestação, tais como o retorno do 

útero às suas dimensões normais. Não somente considerando o aspecto fisiológico, 

neste período a mulher também vivencia uma série de modificações psicológicas, 

sociais e econômicas, visto que o concepto que a mãe gestou por algumas semanas, se 

encontra em seus braços, fazendo com que a mesma e a sua rede de apoio familiar mude 

sua rotina para buscar adaptações a favor do recém-chegado. 

Apesar de a maioria das alterações puerperais serem fisiológicas, as puérperas 

convivem com situações de risco que podem afetar negativamente o binômio mãe- 

filho. Somam-se a estes riscos os problemas reais já instalados que indicam a 

necessidade de atuação da enfermagem através de uma assistência mais próxima à 

mulher. Constitui um dos objetivos da assistência puerperal a identificação de possíveis 

riscos para a saúde da mulher e do recém-nascido e torna-se necessária a intervenção 

sobre eles (BRASIL, 2009; VIEIRA et al, 2010). 

Dentre as ações de enfermagem, destacam-se a avaliação do estado de saúde da 

mãe e do bebê; promoção do aleitamento materno, do planejamento familiar; prevenção, 

identificação e encaminhamento da mulher com depressão puerperal, Hemorragia, 

infecção puerperal; orientações quanto aos direitos sociais da puérpera; prevenção do 

câncer de mama e colo uterino; imunização; orientações de cuidados com a criança; 

realização de ações não executadas no pré-natal como completar esquema de vacinação 

antitetânica, contra rubéola e hepatite B, avaliação de exames solicitados e 

encaminhamento para outros níveis de atenção quando necessário. Todos os cuidados e 

ações neste período contribuem na redução da morbimortalidade infantil e materna. 

Anualmente, no mundo, milhares de mulheres sofrem enfermidades, incapacidades 

sérias ou morrem em consequência de complicações durante a gestação, parto e 

puerpério (BRASIL, 2001; MINAS GERAIS, 2006). 

A morte materna tem acometido mulheres no puerpério e, somada a outras 

intercorrências comuns neste período como o desmame precoce, gravidez no puerpério, 
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depressão puerperal, anemia, infecção e hemorragia puerperal, pode prejudicar o 

binômio mulher/bebê, comprometendo toda a família e repercutindo na saúde pública 

do país (BRASIL, 2009). 

Assim, um dos parâmetros estabelecidos pelo MS para a qualidade da assistência 

no puerpério é o atendimento à mulher e ao recém-nascido no puerpério imediato e 

tardio. A diretriz de assistência puerperal padronizada pelo MS recomenda uma visita 

domiciliar nos primeiros dias após o parto, além de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno, e ainda agendamento para realização de uma segunda consulta 

antes do término do puerpério entre o 30º e o 42º dia pós-parto (SÃO LUÍS, 2015).  

Neste cenário, a Enfermagem é profissão atuante e extremamente necessária na 

reabilitação, promoção da saúde e prevenção de agravos aos quais a mulher se encontra 

susceptível. A investigação de fatores emocionais, fisiopatológicos e sociais se fazem 

necessários na consulta puerperal a fim de proporcionar um cuidado holístico e integral 

à puérpera. Esta investigação tem como principal embasamento a Consulta de 

Enfermagem (CE), onde o Enfermeiro, respaldado por suas atribuições legais firma seu 

cuidado prestado à comunidade como sendo método científico, estabelecendo confiança 

e garantindo resolutividade para os agravos de saúde que uma população apresenta. 

Descrita pela primeira vez em 1998, por meio da resolução nº 159 do Conselho 

Federal de Enfermagem, e regulamentada pela Lei nº 7.498 de 25 de julho de 1986, a 

Consulta de Enfermagem (CE), prática privativa do enfermeiro, proporciona a este 

profissional, condições de atuar de forma direta e totalmente independente no processo 

saúde-doença de uma população (COFEN, 1986). Utilizando métodos científicos o 

enfermeiro utilizando-se da CE possui inteira autonomia para identificar situações de 

saúde-doença, traçando diagnósticos de enfermagem e planejando intervenções para que 

a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, 

família e comunidade sejam garantidos (COFEN, 1993). 

Diante do exposto, compreendeu-se a relevância de responder a seguinte 

questão: qual o perfil sociodemográfico, clínico e obstétrico das mulheres puérperas que 

buscam os serviços de uma unidade de saúde escola, situada no município de Fortaleza-

Ceará, para realizarem a consulta puerperal? 

Acredita-se na relevância de atender a esta indagação por ter-se percebido o 

quão a atenção à saúde da mulher, especificamente no período pós-parto, precisa ser 

focada e bem efetivada para que sejam reconhecidos importantes agravos pertinentes 

deste período do ciclo gravídico-puerperal servindo ainda de importante ferramenta de 
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análise dos serviços prestados pelos profissionais em tais unidades públicas de saúde, 

embasando intervenções assistenciais de maior relevância e capacidade resolutiva por 

parte dos enfermeiros que atendem a este público. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Identificar o perfil sociodemográfico, clínico e obstétrico de puérperas atendidas 

em um serviço de saúde escola do município de Fortaleza. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer as variáveis sociodemográficas, clínicas e obstétricas de mulheres 

atendidas na consulta de enfermagem; 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Estudo: 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo e documental, com abordagem 

quantitativa.  

O estudo documental se caracteriza pela fonte de coleta de dados que está 

restrita a documentos, escritos ou não, que são as fontes primárias, podendo ser feitas no 

instante em que o fato ocorre ou depois de ocorrido. São utilizadas três variáveis para 

auxiliar na compreensão do universo do estudo documental: fontes escritas ou não, 

fontes primárias (obtidos de documentos) ou secundárias (obtidos de revistas, livros, 

teses e jornais, onde a autoria é conhecida) e contemporâneas ou retrospectivas 

(MARCONI; LAKATOS, 2003).   

A pesquisa é classificada como quantitativa, quanto à natureza, visto que se  

procura analisar dados coletados, informações numéricas, através de procedimentos 

estatísticos (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). A pesquisa quantitativa considera o 

que pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações 

para classificá-las e analisá-las. Para isso, requer a utilização de recursos e técnicas 

estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de 

correlação, análise de regressão). Esse tipo de pesquisa lida com fatos, que são tudo 

aquilo que pode se tornar objetivo através da observação sistemática; evento bem 

especificado, delimitado e mensurável (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

3.2 População e Amostra:  

A população diz respeito a todas as mulheres que foram atendidas durante o 

ano de 2015 na consulta de pós-parto em uma unidade de saúde escola, e a amostra foi 

composta por 50 destas puérperas.  

Como critérios de exclusão foram adotados casos de abortamento e 

natimortos. 

3.3 Coleta de dados: 

A pesquisa foi desenvolvida em um Serviço Escola da rede pública, 

constituindo anexo da Universidade Federal do Ceará, sendo importante campo de 

prática para os graduandos em Enfermagem e de outros cursos da saúde. A escolha da 

instituição deveu-se ao fato de a mesma ser um local responsável por grande número de 
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consultas obstétricas, incluindo acompanhamento das mulheres tanto no período pré-

natal com classificação de baixo risco, bem como no período puerperal, caracterizando-

se inclusive como serviço de atenção básica à saúde, fazendo parte integrante da saúde 

pública do município de Fortaleza. 

Foi elaborado previamente um formulário com perguntas referentes aos 

dados prestados na consulta de puerpério (Apêndice A). 

 A coleta de dados ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2016 após 

aprovação pelo comitê de ética em pesquisa. 

3.4 Organização e Análise dos Dados: 

Os dados coletados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel 

2010 e analisados através do programa estatístico Statistical Package for the Social 

Science (SPSS), versão 20.0. 

Realizou-se análise descritiva dos dados, apresentando-se a distribuição de 

frequência.  

Os dados foram apresentados descritivamente por meio de figuras, gráficos 

e medidas estatísticas. 

3.5 Aspectos Éticos: 

Quanto aos aspectos éticos, a garantia do anonimato dos sujeitos da 

pesquisa foi preservada a partir do momento que não foi utilizado nome ou número de 

prontuário das pacientes. 

O estudo atendeu as recomendações da Resolução 466/12 da Comissão 

Nacional de Saúde (CNS), que delimita as diretrizes das pesquisas com seres humanos. 

Foi solicitada autorização da direção da instituição, para acesso aos prontuários, cuja 

formalização se deu pela assinatura do Termo de Autorização de Fiel Depositário. O 

projeto foi aprovado em 22 de Setembro de 2016 com o número de protocolo 1.739.926.       
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

4.1 O Puerpério 

Considerado o período de diversas transformações involutivas no corpo da 

mulher, o puerpério é a fase do ciclo gravídico-puerperal onde a puérpera encontra-se 

susceptível a uma série de sentimentos e experiências que podem ou não afetar sua vida 

cotidiana.  

Operacionalmente, compreendem-se por período puerperal os primeiros 45 

dias após o parto (VIEIRA et al., 2010), onde o corpo retornará o máximo possível ao 

estado pré-gravídico, trazendo com isto consequências físicas, emocionais, 

interpessoais, psicológicas, profissionais, onde a mulher necessita de uma atenção à 

saúde integral e humanizada, não somente vista como ser que pariu mas uma mulher 

que necessita de cuidados, ação intrínseca da enfermagem. Vieira et al. (2010) reafirma 

que o puerpério traz à mulher diversas modificações com o efetivo exercício da função 

materna, sendo apontado como um acontecimento de múltiplos fatores, como 

psicológico, biológico e sociocultural. 

De acordo com a o Programa Rede Cegonha (SÃO LUÍS, 2015) a puérpera 

e o neonato devem receber uma visita domiciliar, geralmente realizada por um 

enfermeiro, na primeira semana após o nascimento da criança, e neste momento, o 

binômio deve receber as primeiras orientações quanto o aleitamento materno e cuidados 

com o recém-nascido, além de serem investigados fatores que estão interferindo na 

saúde da puérpera ou o risco de agravos de saúde.  

A visita domiciliar é uma das ferramentas de cuidado que os profissionais 

da saúde, especialmente os da Atenção Básica, possuem como estratégia para garantir a 

continuação da atenção à saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal (MEDEIROS; 

COSTA, 2016). Durante a visita domiciliar o enfermeiro possui autonomia para 

identificar fatores contribuintes ou agravantes da situação da saúde do binômio, não 

somente àquela ligada ao ser biológico como também, a saúde familiar onde mãe e bebê 

estão inseridos, configurando um excelente meio de intervir por meio de educação em 

saúde e apoio à família (MEDEIROS; COSTA, 2016). Ainda, a mulher tem direito a 

uma consulta de puerpério no período de 30 a 42 dias pós-parto (PERNAMBUCO, 

2015).  

Embora se fale muito na atenção puerperal a nível de atenção básica de 

saúde, realizado pelas Unidades Básicas, o período puerperal deve receber assistência 
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durante todo seu processo, iniciando no primeiro dia pós-parto, ou seja, ainda na 

maternidade. Com isso, no pós-parto imediato, o que ocorre do primeiro ao 10º dia após 

o nascimento do neonato é indispensável o cuidado prestado à mulher pela equipe de 

enfermagem, a fim de excluir a possibilidade de agravos, tais como infecção puerperal. 

Duarte et al. (2014) afirmam que a infecção puerperal é grande fator contribuinte para o 

aumento dos índices de morbimortalidade materna, e que compreende qualquer 

processo patológico mediado por bactéria em todo o órgão reprodutor feminino em 

decorrência do processo do parto e nascimento. 

Demonstrando a importância da educação em saúde no período puerperal 

baseando-se nas demandas das puérperas, Vieira et al. (2010) realizaram um 

levantamento acerca dos principais sentimentos e vivências de puérperas que refletiram 

Diagnósticos de Enfermagem (DE), no total de 22 DE, evidenciando incertezas e 

incapacidades naquele momento específico, tais como risco de amamentação 

interrompida, risco para amamentação ineficaz, ansiedade e nutrição desequilibrada 

menos do que as necessidades corporais. Neste contexto, refletindo sobre a visita 

domiciliar entende-se que o mesmo trata-se de um momento oportuno para os 

enfermeiros sanarem dúvidas e realizarem intervenções efetivas, visto que a mulher está 

sendo vista em todo o seu contexto pessoal e social. 

4.2 Políticas Públicas de Saúde Materno-Infantil 

Reconhecidamente, a saúde da mulher vem sendo pautada em diversas 

políticas de atenção à saúde visto que a população feminina no Brasil se sobrepõe à 

população masculina, sendo que no ano de 2010 eram quase 4 milhões de mulheres a 

mais e a estimativa para o ano de 2050 é ainda maior em relação ao número da 

população masculina. Neste contexto, torna-se imprescindível a formulação e 

manutenção de políticas de saúde voltadas à mulher. 

Historicamente, em meados do século XX, a atenção à saúde da mulher 

permanecia pautada apenas nas necessidades de gestantes e de seus filhos, vistos como 

componentes da parcela vulnerável da população (BRASIL, 2004). Com o crescente 

empoderamento das mulheres, lutaram por uma atenção mais integral à saúde desta 

parcela da população, com reivindicações acerca da necessidade de a mulher, em sua 

integralidade e inserida em seus diversos contextos, ser atendida em todas as suas fases 

de vida, extrapolando as fases de gestação e puerpério (BRASIL, 2004). Entende-se 

como Integralidade, no contexto da saúde, o atendimento à pessoa em todo o seu ser, 
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como algo que não se divide e que é único (CARVALHO, 2006 apud SOUTO, 2008). 

Ou seja, o atendimento profissional ao cliente que procura o serviço de saúde, deve ser 

feito de modo com que todos os seus aspectos pessoais, sociais, psicológicos, espirituais 

sejam considerados e respeitados para uma atenção à saúde efetiva e sem prejuízos. 

Atendendo a estas reivindicações e fazendo uso de alguns inovadores 

conceitos que viriam a ser parte dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

brasileiro (SUS), o Ministério da Saúde cria em 1984 o Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), apresentando como principais ações a promoção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnósticos, tratamento e recuperação, assistindo a mulher em 

dimensões obstétricas e ginecológicas, bem como no período climatérico, planejamento 

familiar, medidas preventivas e de atenção ao câncer de colo uterino e mamário, além 

de outras demandas reconhecidamente presentes no perfil populacional feminino 

(BRASIL, 2006).  

Alguns anos depois, o Ministério da Saúde apresentou uma nova política de 

saúde da mulher, a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher 

(PNAISM), que veio consolidar a atenção à saúde ao público feminino em diversos 

campos, enfatizando a melhoria da atenção obstétrica e outras ações, além do combate à 

violência doméstica e sexual que objetivam a prestação de cuidado integral à saúde da 

mulher (BRASIL, 2011; JORGE et al., 2015). 

Com o passar dos anos percebeu-se a necessidade de estabelecer uma 

política ainda mais compromissada com a mulher, desta vez gestante, e com o fruto de 

seu ventre que passariam a serem objetos de uma atenção ainda mais integrada e 

universal, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) 

brasileiro. Nasceu, então, a Rede Cegonha (RC), regulamentada pela portaria de número 

Nº 1.459, DE 24 DE JUNHO DE 2011, e instituída com a finalidade de organizar e 

estruturar a atenção à saúde materna e infantil tendo por principais objetivos a 

implantação de novo modelo assistencial à saúde desse binômio possuindo como alvo a 

atenção ao parto e todos os aspectos da vida da criança até os dois anos de idade; 

garantir acesso, acolhimento e resolutividade da Rede de Atenção à Saúde Materna e 

Infantil; e reduzir a mortalidade materno-infantil (BRASIL, 2011).  

Com isso, torna-se imprescindível que os gestores de saúde atuem 

integrados aos profissionais de saúde para que o programa tenha exequibilidade e 

resolutividade, atendendo às suas expectativas, indo de encontro a um dos principais 



24 
 

eixos da saúde da mulher e do neonato, que é o de reduzir o número de óbitos materno-

infantis. 

Na realidade do sistema único de saúde brasileiro, esses programas fazem 

parte fundamental da assistência à saúde da mulher e da criança, e se estendendo à 

atenção básica, na oferta da assistência pré-natal e puerpério essa rede de atenção está 

inserida na Estratégia Saúde da Família que rege o cuidado à saúde fornecido pelas 

unidades básicas de saúde, sendo um importante fator que garante o acesso da 

população a melhores condições de saúde.  

A Estratégia Saúde da Família (ESF) firmou-se na Atenção Básica da Saúde 

Pública Brasileira como principal instrumento de transformação do modelo de 

assistência à saúde baseado no método médico curativo e sem continuidade do cuidado. 

Pautada na regionalização da população adscrita às unidades de saúde, a estratégia 

permite aos profissionais de saúde conhecer a dinâmica da população em que a unidade 

está inserida e com isso, estabelecer planos de ações efetivos promoção da saúde 

daquelas pessoas. Sabe-se que o profissional enfermeiro possui um importante papel 

neste cenário de promoção à saúde e prevenção de agravos, lançando mão de estratégias 

que visam o completo estabelecimento de situação de saúde à população (KEBIAN E 

ACIOLI, 2014). 

Neste contexto, de acordo com Carneiro (2013), a RC proporcionaria mais 

segurança às gestantes em todos os momentos do ciclo-gravídico-puerperal, uma vez 

que as mesmas se beneficiariam, inclusive, de vale transporte para usufruir no dia do 

parto em seu deslocamento à maternidade onde ocorreria o nascimento do bebê. Além 

disso, os profissionais da saúde também seriam alvo dessa política, ao serem 

capacitados a fim de exercerem uma atenção segura e humanizada (CARNEIRO, 2013). 

Seus componentes são pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à 

saúde da criança e sistema logístico, incluindo transporte sanitário e regulação 

(BRASIL, 2012).  

No concernente ao puerpério, a RC preconiza a realização de uma visita 

domiciliar ao binômio mãe/bebê na primeira semana após o nascimento do neonato, e 

uma consulta à puérpera no período de 30 a 42 dias pós-parto, com a finalidade de 

suprir a necessidade de dúvidas e de educação em saúde quanto aos primeiros cuidados 

com o bebê, como o aleitamento materno exclusivo, além de atender à mãe nos aspectos 

pós-parto como a investigação de possíveis intercorrências deste período (SÃO LUÍS, 

2015). Quanto à atenção integral à saúde da criança, preconiza-se pela RC que a criança 
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tenha acesso a um calendário básico de consultas de puericultura a partir do nascimento 

até 24 meses de idade, além de atenção ao sua situação vacinal e quanto a outros 

aspectos, reforçando para a mãe e família a importância da manutenção do aleitamento 

materno exclusivo (SÃO LUIS, 2015). 

4.3 Perfil epidemiológico da saúde e da mortalidade materna no Brasil 

Mundialmente a mortalidade materna tem sido alvo de preocupações com 

relação a seus altos índices epidemiológicos. Sendo estabelecida como um dos 

Objetivos do Milênio pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a serem alcançados 

até o presente ano de 2015, a redução na taxa de mortalidade materna se torna uma das 

grandes temáticas da saúde pública onde 89 países que fazem parte deste acordo devem 

ter maior atenção, no tocante às suas políticas de atenção à saúde de sua população. No 

entanto, embora a taxa alvo de redução fosse de 75% das mortes maternas entre os anos 

de 1990 a 2015, a Razão de Mortalidade Materna (RMM) (em cada 100.000 nascidos 

vivos) foi apenas reduzida a 47% mundialmente (Organização Mundial da Saúde, 

2015). O Brasil, país signatário do acordo internacional, foi bastante atuante neste 

processo de redução dos números de mortalidade materna, no entanto, conseguiu atingir 

apenas 43% da meta estabelecida pela OMS (BRASIL, 2014). 

No período de 1990 a 2010, de acordo com o boletim epidemiológico 

lançado em 2012, o Brasil obteve uma queda de 73 mortes a cada 100.000 nascidos 

vivos na RMM, e percebeu-se que essa tendência se mostrou menor a partir de 2001, 

voltando a crescer em 2009, aumento este atribuído à crescente incidência de infecção 

pelo vírus H1N1, o que foi demonstrado em outros países que passaram a sofrer com 

essa pandemia (BRASIL, 2012). 

De acordo com a Portaria de Nº 1.119 do MS de 2008, todos os óbitos 

maternos ou de mulheres em idade fértil (MIF) devem ser notificados a fim de que 

sejam investigados os fatores determinantes e as possíveis causas para que sejam 

tomadas medidas para evitar a reincidência dessas mortes (CEARÁ, 2015). Com esta 

portaria houve um avanço na identificação das mortes de mulheres, no entanto, devido a 

casos de subnotificação de óbitos maternos e insatisfatoriedade no tocante ao 

preenchimento das declarações de óbito (DO), há recomendação de se investigar todos 

os casos de MIF a fim de que sejam esclarecidas as possíveis mortes maternas não 

declaradas no país (CEARÁ, 2015). 
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Analisando a taxa de mortalidade materna no estado do Ceará, o Boletim 

Epidemiológico do estado traz números igualmente alarmantes. No período de 1998 a 

2010 foram notificados 38.120 óbitos de MIF sendo 2.039 destes identificados como 

mortes maternas e destes, 1.802 foram identificados como sendo morte materna por 

causas obstétricas diretas ou indiretas (CEARÁ, 2015). A RMM identificada foi de 78,1 

mortes maternas a cada 100.000 nascidos vivos, durante o mesmo período, índice 

considerado alto segundo a OMS (CEARÁ, 2015). 

De acordo com a OMS, a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 

dias após o parto, independentemente de sua duração ou localização, por consequências 

relacionadas à gravidez ou a agravantes, ou ainda devido a condutas a ela relacionadas, 

desde que não tenha relação a causas acidentais ou incidentais, caracteriza-se Morte 

Materna (DIAS, 2015).  

No que concerne à classificação de morte materna, a mesma pode ser do 

tipo direta, indireta ou ainda, tardia. De acordo com Laurenti, Jorge e Gotlieb (2008), 

haveria morte materna direta quando a gestante vai a óbito em decorrência de 

complicações obstétricas durante todo o período gestacional até 42 dias pós-parto, 

resultantes de medidas intervencionistas, omissões, terapêutica incorreta ou decorrente 

de uma série de eventos provenientes de quaisquer causas mencionadas anteriormente. 

Já morte por causa indireta se dá quando a gestante vem a óbito por agravamento de 

doenças da mãe previamente instaladas ou em decorrência da gravidez, tendo como 

exemplo o Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica ou doenças 

cardiovasculares (DIAS et al., 2015). Mortes maternas tardias são aquelas decorrentes 

de causas diretas ou indiretas, porém ocorrendo após o período de 42 dias, mas não mais 

que um ano (LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2008).  

Embora se faça necessário esta diferenciação, tanto para efeitos 

epidemiológicos quanto práticos, não se exclui o grande impacto que o termo “morte 

materna” impacta no perfil epidemiológico do país que os apresenta em grandes 

proporções, visto que esses números refletem indiretamente o caráter da saúde pública 

de uma nação (LAURENTI; JORGE; GOTLIEB, 2008). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados apresentados na Tabela 1 demonstram a distribuição da população 

investigada de acordo com as variáveis sociodemográficas. 

Tabela 1 – Distribuição das puérperas que realizaram consulta puerperal na Unidade de 

Saúde Escola durante o ano de 2015 de acordo com os dados sociodemográficos. 

Fortaleza, 2016. 

Variáveis f % 

Idade    

< 18 anos 

Maior ou igual a 18 anos 

8 

42 

16,0 

84,0 

Escolaridade   

Ensino Fundamental Incompleto 

Ensino Fundamental Completo 

Ensino Médio incompleto 

Ensino Médio Completo 

Ensino superior completo/ inc. 

2 

14 

5 

22 

7 

4,0 

28,0 

10,0 

44,0 

14,0 

Ocupação   

Ignorado                                                

Do lar 

Fora do Lar  

Desempregada 

Estudante 

27 

4 

13 

3 

3 

54,0 

8,0 

26,0 

6,0 

6,0 

Estado Civil   

Solteira 

Casada 

União estável/consensual 

14 

13 

23 

28,0 

26,0 

46,0 

Saneamento Básico   

Sim                                                                    

Não 

Ignorado 

6 

2 

42 

84,0 

12,0 

4,0 

 

 Pode-se caracterizar a população deste estudo como sendo jovem, identificando-

se um maior percentual de puérperas com idade igual ou maior que 18 anos, equivalente 

a 84% das mulheres que realizaram a consulta puerperal naquele período.  

Quanto à variável Escolaridade, os dados demonstram que o número de 

puérperas que concluíram o ensino médio é bastante expressivo (44%), e aquelas que 

não chegaram a completar a primeira etapa de ensino escolar corresponde a 4%, o que 

infere um bom grau de instrução das mulheres aqui investigadas. Torna-se importante 

salientar também o número de mulheres ingressantes no ensino superior, permitindo 
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uma modificação no padrão de ensino da população, indicando um novo perfil do nível 

educacional das famílias modernas no país.  

Sabe-se que investimentos na educação torna a mesma importante alicerce de 

sustentação para um país, no que diz respeito ao desenvolvimento da economia e à 

melhora no bem-estar da população e redução de desigualdades diversas em uma nação 

(MENDONÇA, 2000 apud CARVALHO; WALTENBERG, 2015). Em adição, os 

mesmos investimentos trazem benefícios diretos às pessoas que possuem acesso às 

escolas e universidades, podendo adquirir sucessos pessoais e profissionais 

(CARVALHO; WALTENBERG, 2015). 

Considerando este contexto educacional, pode-se inferir que pessoas bem 

instruídas e com um bom acesso aos serviços de educação também serão atores mais 

ativos de um contexto de saúde, terão mais consciência de sua própria saúde, e as 

mulheres frequentarão mais frequentemente os serviços de cuidado ao binômio 

gestante/feto ainda durante a gestação, garantindo um pré-natal condizente com aquele 

preconizado pelo Ministério da Saúde.  

A distribuição das mulheres apresentadas neste estudo, de acordo com sua 

ocupação ou ambiente de trabalho, seja do lar ou fora dele, representa um número 

expressivo de mulheres. A categoria de trabalho fora do lar se destaca, representando o 

maior percentual (26%), evidenciando um crescimento cada vez maior no número de 

mulheres que estão deixando suas casas para alcançar horizontes além delas, se 

inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, realizando um importante papel do ser 

mulher não só da família, mas de si mesma e da sociedade, atuante para garantir o bem-

estar do seu lar. 

 No entanto, destaca-se aqui o número de puérperas que não foram 

indagadas sobre sua ocupação, um dado importante que pode embasar o profissional 

enfermeiro ao abordar a puérpera e sua família, no tocante à configuração familiar e ao 

equilíbrio da mesma, a fim de identificar possíveis agravos na saúde dessa família e 

elaborar um plano de ações para intervir profissionalmente de acordo com suas 

atribuições. 

Muito embora o novo perfil da mulher que trabalha fora de casa, vista pela 

idealização da mulher mantedora do lar e da família, leva a modificações na dinâmica 

familiar, inclusive no tocante as atividades maternas (LELIS; TEIXEIRA; SILVA, 

2012), este mesmo perfil reflete o maior acesso da mulher ao mercado de trabalho 

file:///C:/Users/Regia/AppData/Local/Temp/novos%20artigos/SOBRE%20EDUCAÇÃO%20E%20ENS%20SUPERIOR.pdf
file:///C:/Users/Regia/AppData/Local/Temp/novos%20artigos/mulher%20trabalho%20e%20alimentação.pdf
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possibilitando a mesma a assumir cargos até então dominados por homens, além de 

serem respaldadas pelo acesso ao ensino superior (FERNANDES, 2013). 

Ainda de acordo com a Tabela 1, o perfil conjugal das puérperas atendidas 

no ano de 2015 possui três variáveis, onde se percebe sobreposição dos pares em união 

estável ou consensual, o que demonstra o perfil das famílias na atualidade. O número 

daquelas que se identificaram como solteiras ou casadas foram quase equivalentes, 14% 

e 13% respectivamente. 

Com relação às condições de moradia das puérperas, foi investigada a 

existência do fator saneamento básico, no entanto, 42 mulheres tiveram essa questão 

ignorada, e dentre as 8 que foram indagas acerca do problema, 6 afirmaram possuir 

moradia com saneamento básico, e 2 delas negaram a existência do mesmo. Aqui se 

destaca a importância de haver interesse em se investigar o ambiente no qual a puérpera 

e o recém-nascido estão inseridos, pois se sabe que o cuidado puerperal está ligado ao 

referido binômio e não somente à mãe e à sua saúde (BRASIL, 2006).  

Não somente durante a consulta puerperal deve-se atentar para as questões 

ambientais e sociodemográficas da paciente, mas tais questões podem ser abordadas 

durante a visita domiciliar que é uma importante estratégia de cuidado e uma forma de 

garantir que os princípios do SUS sejam exercidos em todas as esferas de atenção à 

saúde (MEDEIROS; COSTA, 2016), além de promoverem a aproximação da puérpera e 

sua família com o serviço de saúde.  

Ainda, sobre investigar os aspectos de moradia e saneamento básico, o 

enfermeiro pode auxiliar a família quanto a uma abordagem integral à saúde, servindo 

muitas vezes de base para corretas estratégias acerca do modo de vida da família e 

atitudes saudáveis frente às adversidades sociais e ambientais que a mesma enfrenta, 

pois de acordo com Buss e Filho (2007) os fatores socioeconômicos, culturais, 

psicológicos, de comportamento, além de étnicos e raciais determinam e condicionam a 

saúde de um indivíduo ou população. 

Neste contexto, investigar fatores sociodemográficos de puérperas na 

consulta puerperal torna-se objeto importante de cuidado para um acompanhamento 

holístico, e deve ser levado em consideração pelos profissionais enfermeiros a fim de 

compreenderem melhor em que contexto social e de saúde o binômio mãe-filho se 

encontram, e não somente para serem encarados como dados irrelevantes de uma 

consulta, mas serem compreendidos como importante fonte para um planejamento de 

cuidado integral à saúde. 
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Abaixo, a Tabela 2 apresenta os dados referentes às variáveis traçadas sobre 

os perfis clínico e obstétrico das puérperas atendidas na unidade de saúde. 

Tabela 2 – Perfil Clínico e Obstétrico das Puérperas que realizaram consulta puerperal 

no Serviço de Saúde Escola em 2015. Fortaleza, 2016. 

Variáveis F % 
Antecedentes Pessoais    
HAS 

Outros 

Nenhum 

                        1 

                       24 

                       25 

2,0 

48,0 

50,0 

Parto Anterior   

Vaginal 

Cesáreo 

Não se aplica 

                       17 

                        7 

                       26 

34,0 

14,0 

52,0 

Consulta atual   

Consulta de primeira semana 

Consulta de até 42 dias 

                        3 

                        47 

6,0 

94,0 

Idade Gestacional   

Menor que 37 semanas 

Entre 37 e 42 semanas 

Ignorado 

2 

45 

3 

4,0 

90,0 

6,0 

Tipo de parto atual   

Normal 

Cesárea 

20 

30 

40,0 

60,0 

Episiotomia   

Sim 

Não 

Não se aplica 

5 

15 

30 

10,0 

30,0 

60,0 

Laceração   

Sim 

Não 

Não se aplica 

8 

12 

30 

16,0 

24,0 

60,0 

Ocorrências Gestacionais   

Mais de uma ocorrência 

Pré-eclampsia/eclampsia 

Outros 

Nenhum 

2 

5 

17 

26 

4,0 

10,0 

34,0 

52,0 

Trabalho de Parto   

Espontâneo 

Induzido 

Ignorado 

                         27 

                          5 

                         18 

                       54,0 

                       36,0 

                       10,0 

Membranas   

Íntegras 

Rotas 

Ignorado 

14 

15 

21 

28,0 

30,0 

42,0 

Dequitação Espontânea   

Sim 

Não 

Não se aplica 

Ignorado 

13 

6 

23 

8 

26,0 

12,0 

46,0 

16,0 

Intercorrências no parto   

Sim 

Não 

Ignorado 

11 

34 

5 

                        22,0 

                        68,0 

                        10,0 
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Na consulta de pré-natal das puérperas entrevistadas, as mesmas eram 

indagadas quanto aos antecedentes clínicos pessoais tendo como base a Ficha Perinatal 

disponibilizada pelo Ministério da Saúde e preconizada para facilitar a aquisição dos 

dados da paciente e nortear as consultas subsequentes. Assim, dentre as principais 

patologias investigadas e que poderiam ser fatores de risco para um desfecho 

desfavorável da gestação, tais como Diabetes Mellitus, doenças da tireoide e história de 

câncer, apenas uma delas apresentou Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) enquanto a 

parcela majoritária das puérperas apresentou afecções identificadas como outras. Neste 

item foram incluídas patologias como infecções recorrentes do trato urinário e outros 

históricos de doenças. 

Quanto ao histórico de partos anteriores, a maioria relatou histórico de 

partos vaginais, sendo que a variável não se aplica refere-se às primíparas. 

Preconizado pelo MS a realização de duas consultas puerperais, como já 

abordado neste estudo, a maioria das puérperas investigadas havia comparecido na 

unidade para realizar o acompanhamento da saúde pós-parto apenas no período que 

finalizaria o puerpério, ou seja, nos 42 dias que se sucedem o parto. A importância do 

acompanhamento da mulher puérpera, bem como do recém-nascido, em dois momentos 

se dá pela possibilidade de abordar principais aspectos da saúde do binômio, como 

realizar atividade educativa sobre o aleitamento materno e orientações pertinentes à 

nutrição materna e infantil, observar a regressão física e biológica do corpo da mulher 

ao estado pré-gravídico e observar aspectos do parto e seu processo tais como o tipo de 

parto, presença de cicatriz de cesárea ou de episiotomia dependendo do caso, e orientar 

sobre aspectos de higiene corporal para minimizar infecções puerperais, fator 

preocupante neste período pós-parto (BRASIL, 2006; DUARTE et al, 2014). 

O MS elaborou um plano de ações para ser executado pelos profissionais de 

saúde na consulta puerperal que aborda a primeira semana pós-parto, o que foi chamado 

de “Primeira Semana de Saúde Integral” (BRASIL, 2006). Neste conjunto de ações está 

incluso todo o processo da consulta puerperal, desde o exame físico até ações educativas 

pertinentes ao período.  

Analisando a variável idade gestacional, dentre as puérperas investigadas 

90% destas tiveram seu parto a termo, período caracterizado por estar entre 37 e 42 

semanas de idade gestacional (BRASIL, 2011). Já no tocante ao tipo de parto, 60% das 

puérperas tiveram partos do tipo cesáreo. No Brasil com o predomínio de partos 

cesáreos eletivos devido a diversos motivos que não seriam indicativos para esse tipo de 
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parto, tais como medo da mulher frente às dores do parto ou ser este o momento 

oportuno para se submeter à esterilização feminina, o MS veio trabalhando com 

medidas para reduzir as taxas de partos cesáreos desnecessários, reduzindo assim, altas 

taxas de morbidade e mortalidade materna e neonatal. Assim, legislação federal não 

permite a realização de laqueadura tubária durante períodos próximos ao parto, nem no 

intervalo de 42 dias pós-parto a fim de reduzir a incidência de tais riscos devidos aos 

partos cesáreos eletivos (BRASIL, 2010).  

O seguinte aspecto a ser analisado foi a distribuição de puérperas quando da 

realização de episiotomia ou a ocorrência de laceração de períneo no período clínico 

expulsivo do parto. Com relação à realização de episiotomia, cinco puérperas afirmaram 

que houve o procedimento. Quanto à laceração, oito puérperas afirmaram a ocorrência 

da mesma. A categoria de respostas não se aplica refere-se às puérperas que foram 

submetidas ao parto abdominal, independente da causa.  

A prática da episiotomia foi bastante infundida entre os profissionais de 

medicina no exercício da prática obstétrica, pois se acreditava que o procedimento 

cirúrgico favorecia o período expulsivo do parto e reduzia os danos causados ao períneo 

da parturiente. No entanto, a OMS preconiza a realização seletiva da prática de 

episiotomia no parto, restringindo a apenas 10% o número de tal procedimento nos 

serviços obstétricos (CARVALHO; SOUZA; MORAES FILHO, 2010). Atualmente, o 

Brasil apresenta a taxa de 53,5% da ocorrência de episiotomia nos partos vaginais em 

todo o território Segundo a Pesquisa Nascer no Brasil, realizada em 2014 (LEAL et al, 

2014), o que demonstra uma significativa redução nos números da realização deste 

procedimento, quando comparado a taxa de 94% evidenciada pelo estudo feito pelos 

autores Carvalho, Souza e Moraes Filho, há alguns anos (2010). 

A tabela 2 demonstra ainda, a distribuição das puérperas abordadas no 

estudo quanto a ocorrências gestacionais. Os principais agravos analisados foram 

síndromes hipertensivas (pré-eclâmpsia/eclampsia), Diabetes gestacional e placenta 

prévia. Dez por cento das puérperas indicaram a pré-eclâmpsia como um importante 

agravo vivenciado por elas durante a gestação. Equiparando com os dados acerca dos 

antecedentes pessoais apresentados nesta mesma tabela, e considerando que apenas 1 

puérpera já apresentava HAS antes da gravidez, pode-se inferir que o número de 

mulheres que apresentaram pré-eclâmpsia/eclampsia é bastante elevado, pois dentre as 

principais patologias investigadas, apenas a referida síndrome esteve presente dentre 

aquelas que afirmaram intercorrências gestacionais. 
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De acordo com Brasil (2012), a HAS é o agravo de saúde que mais afeta 

negativamente o processo gestacional, acometendo de 5 a 10 em cada 100 gestantes. 

Fisiologicamente, a gestação provoca uma queda nos níveis de pressão arterial. Porém, 

por diversas falhas no seu mecanismo inicial, instala-se a pré-eclâmpsia, que é 

caracterizada pelo aumento dos níveis pressóricos associado à eliminação de proteínas 

na urina (proteinúria), e a eclampsia é considerada quando ocorrem convulsões não 

associadas a outras patologias de base (BRASIL, 2012). A síndrome hipertensiva 

gestacional pode levar a um desfecho desfavorável da gestação, conduzindo a um parto 

prematuro ou ao óbito da mãe e do bebê. 

A assistência pré-natal de baixo risco preconizada pelo MS fortalece a 

prática de rastreio das modificações nos níveis pressóricos arteriais da gestante, a fim de 

que os profissionais, especialmente o enfermeiro, possam identificar precocemente 

alterações que podem sugerir desde Hipertensão Arterial Gestacional bem como suas 

complicações, como pré-eclâmpsia grave, ainda no período gravídico, sendo a avaliação 

da pressão arterial importante passo na assistência pré-natal nas práticas assistenciais à 

mulher gestante (BRASIL, 2012). 

Agravos de saúde que não se caracterizavam como sendo um desses foram 

abordados como sendo outros. Diante disto, 17 puérperas investigadas apresentaram 

outros agravos de saúde durante o período gestacional, e a maior parcela não apresentou 

situações adversas de saúde. A ocorrência de infecções do trato urinário (ITU) 

predominou nas patologias citadas pelas puérperas no período gravídico.  

Barros (2013) indica que a ITU ocupa o terceiro lugar entre as complicações 

mais frequentes que acometem as gestantes, sendo responsável por cerca de 10% das 

intercorrências enfrentadas pelas futuras mães. Tal agravo de saúde pode gerar riscos 

tanto para a gestante quanto para o feto, ainda intra-útero, levando a partos prematuros, 

infecções de membranas (corioamnionites), e ainda, ser responsável pela ocorrência de 

septicemia na gravidez (BRASIL, 2012; BARROS, 2013). Neste contexto, o 

profissional enfermeiro é peça fundamental na atenção pré-natal ao orientar a realização 

de exames laboratoriais preconizados pelo MS e que irão ser fonte de investigação para 

identificar precocemente uma situação agravante de saúde oferecendo meios para o 

tratamento precoce da afecção (BRASIL, 2012). 

A variável trabalho de parto investigava como se deu o início do processo 

de parto da puérpera pelas seguintes modalidades: espontâneo ou induzido.  O trabalho 
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de parto de modo espontâneo ocorreu em 27 gestantes investigadas no estudo, enquanto 

apenas 5 foram submetidas  a procedimento indutor do trabalho de parto. 

Quanto à variável membranas foi investigado quantas puérperas chegaram 

ao serviço obstétrico com a bolsa rota ou íntegra, procedimento utilizado para um 

acompanhamento ainda mais intensivo do trabalho de parto devido aos riscos perinatais. 

Trinta por cento das puérpera relataram já estarem com bolsa rota quando chegaram à 

maternidade, enquanto 28% relataram estar com as membranas ainda íntegras. 

No tocante à dequitação espontânea placentária, a maioria das puérperas 

(13 no total) dentre as que tiveram parto vaginal informou na consulta puerperal que 

havia ocorrido dequitação espontânea da placenta, enquanto 23 puérperas foram 

incluídas na categoria não se aplica por terem sido submetidas ao parto cesáreo. 

Por fim, quanto à variável intercorrências no parto 68% das puérperas 

negaram a ocorrência de qualquer agravante no período parturiente, inferindo-se 

desfechos favoráveis ao ciclo gravídico-puerperal.  

A Tabela 3 apresenta a distribuição das puérperas quanto às variáveis 

correspondentes às possíveis intercorrências durante o período puerperal imediato, 

vivenciado na maternidade onde ocorreu o parto. 

Tabela 3 – Distribuição das puérperas de acordo com as intercorrências pós-parto no 

puerpério imediato. Fortaleza, 2016. 

Variáveis f % 
Hemorragia    
Sim 

Não  

Ignorado 

                        1 

                        44 

                         5 

2,0 

88,0 

10,0 

Infecção   

Sim  

Não 

Ignorado 

1 

44 

5 

2,0 

88,0 

10,0 

 

Pode-se perceber nas duas variáveis, hemorragia e infecção, a pequena taxa 

de ocorrências de ambas correspondendo a 2% das puérperas investigadas neste estudo. 

A hemorragia pós-parto e a infecção puerperal são complicações puerperais que podem 

expor a puérpera em risco. 

A hemorragia pós-parto (HPP) está entre as principais causas de morte 

materna em todo o mundo. Estima-se que a cada 100 puérperas que vão a óbito durante 

o puerpério imediato, 41 delas sofrem este desfecho desfavorável devido à HPP (RUIZ 

et al, 2015). Ainda, os autores citados anteriormente, em uma análise dos dados do 
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DATASUS acerca das mortes maternas no período de 1996-2012 identificaram o 

número de quase 29.000 mortes maternas, sendo que a principal causa mortis foi a HPP 

(RUIZ et al, 2015). Segundo Barbosa e Ayres-de-Campos (2013), para fins clínicos a 

HPP é toda ocorrência de perda sanguínea que venha a induzir desequilíbrio da 

hemostasia. Alguns fatores podem causar esse distúrbio hemorrágico pós-parto, dentre 

eles as lesões do canal de parto, retenção parcial placentária e a atonia uterina, esta 

correspondendo a 70% das ocorrências de hemorragia neste período (BARBOSA; 

AYRES-DE-CAMPOS, 2013). 

 Por sua vez, a infecção puerperal é descrita como qualquer infecção 

produzida por microrganismo bacteriano em todo o órgão reprodutor feminino em 

decorrência do processo do parto e nascimento (DUARTE et al, 2014), como exposto 

anteriormente neste estudo. As causas podem ser tanto hospitalares, mediadas pelos 

cuidados prestados a essas pacientes, ou pela própria redução da defesa imunológica das 

puérperas (SANTOS et al, 2015; DUARTE et al, 2014). Os autores Santos et al (2015) 

em seu estudo que analisa a relação entre ocorrência de infecção puerperal e o tipo de 

parto, evidenciaram que entre os 1454 partos por via vaginal no ano de 2014, a infecção 

ocorreu em 1,25%. De forma oposta, entre os 1325 partos cesáreos, a infecção puerperal 

ocorreu em 2,56% dos casos, constatando o risco elevado da afecção quando associado 

o parto por via cesariana. 

Neste contexto, embora apenas uma pequena taxa das puérperas 

investigadas neste estudo apresentaram quaisquer destas duas intercorrências, torna-se 

relevante discutir estes dados quanto à abordagem epidemiológica e seu desfecho na 

saúde pública brasileira. 

A tabela de número 4 identifica a distribuição das puérperas com relação às 

variáveis investigadas durante a consulta de puerpério no local de estudo. 

Tabela 4 – Distribuição de puérperas segundo as variáveis investigadas na consulta 

puerperal, realizada no Serviço de Saúde Escola no ano de 2015. Fortaleza, 2016. 

Variáveis f % 
Queixa no puerpério   

Sim 

Não 

                       33 

                       17 

66,0 

34,0 

Método Contraceptivo   
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Anticoncepcional oral 

Anticoncepcional injetável 

Preservativo 

Amenorreia por Lactação 

Outro 

Nenhum 

Mais de um método 

3 

2 

13 

7 

6 

14 

5 

 

6,0 

4,0 

26,0 

14,0 

12,0 

28,0 

10,0 

Suplementação de Sulfato 

Ferroso 

  

Sim 

Não 

Ignorado 

                        5 

                        4 

                       41 

10,0 

8,0 

82,0 

Eliminações   

Alterado 

Não alterado 

Ignorado 

                        10 

                        15 

                        25 

                       20,0 

                       30,0 

                       50,0 

Mucosas   

Normocoradas 

Hipocoradas 

Não visto 

                        40 

                         8 

                         2 

                        80,0 

                        16,0 

                         4,0 

Mamilos   

Protusos 

Planos 

Invertidos 

Não visto 

16 

1 

5 

28 

32,0 

2,0 

10,0 

56,0 

Tipo de mama   

Flácidas 

Turgidas 

Não visto 

20 

9 

21 

40,0 

18,0 

42,0 

Abdome   

Globoso 

Plano 

Não Visto 

36 

5 

9 

 

72,0 

10,0 

18,0 

Ferida Operatória   

Com sinais inflamatórios 

Sem sinais inflamatórios 

Não se aplica 

Não visto 

                        7 

                       10 

                       19 

                       14 

                       14,0 

                       20,0 

                       38,0 

                       28,0 

Fundo Uterino   

Palpável 

Involução  

Não visto 

                        3 

                       12 

                       35 

                         

6,0 

24,0 

70,0 

 

Períneo   

Integro 

Episiotomia/episiorrafia 

Não visto 

                       38 

                        6 

                        6                                             

                        76,0 

                        12,0 

                        12,0 

Vagina   

Normocorada 

Não visto 

                       25 

                       25 

                         50,0 

                         50,0 

Lóquios   

Branco 

Amarelo 

                       14 

                        5 

                          28,0 

                          10,0 
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Vermelho 

Sem lóquios 

Não visto 

                        2 

                       19 

                       10 

                            4,0 

                           38,0 

                          20,0 

Iodo   

Iodo positivo 

Iodo negativo 

Não visto 

                       29 

                        1                                                

                       20 

                           58,0 

                           40,0 

                           2,0 

Acido Acético   

Positivo 

Negativo 

Não visto 

                         9 

                       13 

                       28 

                          18,0 

                          26,0 

                          56,0 

Membros Inferiores   

Edema 

Sem alterações 

Não visto 

                        1 

                       24 

                       25 

                           2,0 

                          48,0 

                          50,0 

 

A primeira variável que age como fio norteador da consulta puerperal 

realizada pelo enfermeiro é denominada por Queixas. Observa-se que 66% das 

puérperas que compareceram a consulta afirmaram haver problemas que as mesmas 

consideravam importantes, queixas que estavam colocando em desequilíbrio seu bem-

estar materno e feminino. Neste contexto, os problemas apresentados não seguiam um 

padrão, visto que cada organismo reage de uma maneira aos estressores do ambiente. 

No entanto, podem-se perceber no gráfico a seguir as principais queixas apresentadas 

pelas puérperas, dentre as mais diversas, em ordem de importância quanto à taxa de 

ocorrência das mesmas. 

Gráfico 1 – Distribuição das principais queixas apresentadas pelas puérperas na 

consulta puerperal no Serviço de Saúde Escola, em 2015. Fortaleza, 2016. 
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Assim, dentre as queixas apresentadas, puderam-se destacar distúrbios 

clínicos urinários (disúria, polaciúria, ardúria), e leucorréia vaginal, sendo de 

características variadas. 

Considerando os distúrbios urinários, é reconhecido pela literatura que as 

queixas urinárias são recorrentes no período gravídico, devido às modificações 

fisiológicas no organismo da mulher neste período (BRASIL, 2012).  Como já exposto 

na análise de tabela anterior, a ITU é a terceira mais frequente ocorrência durante a 

gestação, e pode causar complicações à saúde urinária da gestante, como a pielonefrite, 

sendo um grande fator de risco para partos prematuros (BARROS, 2013). 

A segunda mais frequente queixa das puérperas no consultório de 

enfermagem foram as alterações na mucosa vaginal, ocasionando corrimentos vaginais. 

Foram um total de 6 vezes que tal queixa foi referida durante as consultas pelas 

puérperas, perfazendo 21% do total de problemas apresentados. Com isso, torna-se 

pertinente expor sobre a síndrome clínica de corrimentos vaginais. 

Com a gestação e as mudanças fisiológicas nos sistemas orgânicos que 

ocorrem neste período, as alterações do sistema reprodutor inferior que oferecem 

proteção à gravidez e ao feto que ali está sendo gerado, acaba proporcionando ambiente 

propício para o crescimento exarcebado de microrganismos patológicos no local, 

provocando infecções genitais que requerem um bom conhecimento dos profissionais 

de saúde, dentre eles o enfermeiro para aplicar a conduta mais adequada em cada caso 

(LIMA et al, 2013). As patologias referidas acima provocada por diversos organismos 

geram um sintoma comum a todas, o corrimento vaginal, daí levando ao 

reconhecimento da abordagem sindrômica no que tange ao tratamentos das afecções, 

não excluindo testes especifícos e reconhecidamente eficazes, mas proporcionando ao 

enfermeiro bases para realizar o tratamento da paciente o mais precocemente possível. 

Assim, reduzem-se as complicações acarretadas pelo não tratamento precoce e eficaz da 

síndrome, incluindo riscos às cirurgias ginecológicas e à gestação tais como ruptura 

prematura de membranas, corioamnionite, nascimento neonatal prematuro, e ainda nas 

puérperas cesareadas a chamada endometrite pós-cesárea (BRASIL, 2015). 

A variável seguinte investigada foi acerca do método contraceptivo utilizado 

pelas puérperas após o parto. A maior parcela das puérperas afirmaram não estar em uso 

de método contraceptivo algum, no total de 14%, seguido de 13% das puérperas que 

afirmaram utilizar preservativo durante as relações sexuais. Muito embora o método 

natural de contracepção da lactação e amenorreia (LAM) não seja muito conhecido e, 
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portanto, não utilizado pelas mulheres no pós-parto, este método torna-se bastante 

relevante por ser acessível e de custo reduzido, além terem taxas de 1% de falha 

(BRASIL, 2010). 

É prática fundamental do enfermeiro oferecer todas as formas de prevenção 

de recorrência da gestação em tempo precoce, com tempo de espaçamento inferior a 2 

anos, e ainda promovendo o método do LAM estar promovendo o aleitamento materno 

(BRASIL, 2012; BRASIL, 2010). Além disso, o enfermeiro deve informar que o 

método ainda mais eficaz para oferecer proteção tanto à concepção quanto às infecções 

sexualmente transmissíveis (IST) é ainda a camisinha, método mais utilizado pelas 

puérperas deste estudo. O planejamento familiar oferecido gratuitamento pelo sistema 

de saúde brasileiro garante o direito às mulheres e homens de decidir sobre o aumento 

da prole e sobre a manutenção do bem-estar familiar (SOUZA; FERNANDES, 2014). 

O próximo item destacado na coleta de dados durante a consulta puerperal é 

a prescrição do sulfato ferroso. Infelizmente, os prontuários não se adequavam a 

recomendação do MS quanto à sua utilização pelas mulheres em todo o ciclo gravídico 

puerperal, desde a décima semana de gestação até 3 meses após o parto (BRASIL, 

2012). Explorando o resultado da pesquisa, 82% das fichas de consulta puerperal 

utilizada no serviço não havia registro da prescrição de sulfato ferroso para as 

puérperas. A suplementação de ferro deve ser prescrita na dose de 40 mg por dia de 

ferro elementar, ou 200 mg de sulfato ferroso àquelas puérperas que não receberam 

diagnóstico de anemia (BRASIL, 2012).  

Em estudo realizado por Souza e Fernandes (2014) que analisou diversos 

aspectos da consulta puerperal realizadas no estado de Minas Gerais, 53% das puérperas 

participantes do estudo informaram não terem recebido prescrição de suplementação do 

sulfato ferroso. Segundo as puérperas daquele estudo diversos fatores impediam a 

realização do tratamento, como os efeitos colaterais inclusive a ideia de que a 

suplementação não era necessária (SOUZA; FERNANDES, 2014). É do escopo do 

enfermeiro, profissional atuante no processo de educação em saúde informar às 

gestantes acerca dos benefícios de seguir a prescrição do suplemento de ferro e quanto 

aos riscos para a saúde materna da não utilização do medicamento. Cabe ainda ao 

enfermeiro ser profissional investigador a fim de verificar se a puérpera recebeu a 

prescrição da suplementação pela maternidade onde ocorreu o parto, o que pode ocorrer 

atualmente, ou fazê-lo em caso negativo, garantindo mais um direito de acesso à saúde 

integral da puérpera. 
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Quanto à variável eliminações dentre as puérperas que foram investigadas 

acerca do equilíbrio da eliminação urinária e intestinal 30% negaram a existência de 

alterações pertinentes. Com relação ao padrão das mucosas a maioria das puérperas 

(80%) apresentou normalidade de coloração das mesmas, indicando possivelmente uma 

normalidade no hematócrito da paciente. 

Analisando os dados acerca das características mamárias das puérperas (tipo 

de mamilo e tipo de mama) nota-se a expressiva falta de informações sobre o assunto, 

onde 56% e 42% das puérperas, respectivamente, foram ignoradas no tocante a esta 

avaliação. Considera-se aqui a falta de registro dos dados referentes quanto ao exame 

clínico das mamas, conduta imprescindível nas consultas ginecológicas de enfermagem, 

pois é por meio dela que são rastreadas alterações nas mamas das mulheres e é com base 

em tal conduta que o enfermeiro pode realizar promoção ao aleitamento materno 

observando características mamárias que podem dificultar a realização do AM pela mãe, 

fortalecendo o vínculo entre o binômio. 

O aleitamento materno exclusivo é recomendado pela OMS pelos primeiros 

seis meses de vida. Compreende-se que com esta atitude diversos benefícios são 

assegurados tanto ao recém-nato quanto à mãe que amamenta. O MS afirma que o 

aleitamento materno exclusivo garante proteção imunológica ao bebê, além de 

fortalecer o vínculo com a mãe promovendo também, saúde psíquica e emocional 

(BRASIL, 2011).  

Sabe-se também que o aleitamento materno promove proteção às mulheres 

que o oferecem aos seus bebês, no sentido de reduzirem as chances de câncer de mama 

(BARACHO, 2007 apud BONFIM et al, 2013). No entanto, o processo do aleitamento 

materno sofre diversas interferências que podem levar à desmotivação por parte da mãe 

e consequentemente a sua interrupção. Bonfim et al (2013) inclui em seu estudo acerca 

das alterações mamárias em mulheres assistidas em um hospital de Fortaleza que fatores 

como infecções e ingurgitamento mamários podem reduzir as chances do sucesso da 

amamentação. O MS faz uma reflexão acerca da participação dos profissionais da 

saúde, não sendo excluído o enfermeiro, no processo da promoção ao aleitamento 

materno exclusivo, pois se entende que este processo está incumbido de tabus e bastante 

influenciado por referências culturais e sociais, e que os profissionais devem participar 

de forma ativa, reconhecendo as necessidades das mulheres, oferecendo acima de tudo, 

apoio, sobretudo emocional neste momento tão crítico e tão necessário na vida do par 

mãe-bebê (BRASIL, 2011; MORENO; SCHIMIDT, 2014).  
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As próximas variáveis analisadas na consulta puerperal das clientes 

atendidas na unidade foram abdome e ferida operatória, caso a mulher tenha sido 

submetida ao parto cesáreo.  

Quanto ao tipo de abdome, 72% das puérperas investigadas apresentaram o 

abdome do tipo globoso. O MS aborda no Manual de Pré-Natal e Puerpério que o 

abdome deve ser avaliado durante o exame físico e ginecológico a fim de verificar a 

presença de dor à palpação além da situação uterina (BRASIL, 2006). 

Quanto à característica da ferida operatória de cesariana, das 17 puérperas 

examinadas neste sentido, 10 delas não apresentaram sinais flogísticos de infecção. No 

entanto, 28% das mulheres que foram submetidas ao parto cesáreo não foram 

analisadas, considerando aqui a falta de registro quanto a este aspecto da consulta. Em 

um estudo realizado em Minas Gerais que analisou a consulta puerperal na Estratégia 

Saúde da Família, os autores concluíram por meio dos depoimentos das puérperas que 

os enfermeiros não possuem um roteiro para nortear suas consultas, e com relação à 

incisão cirúrgica, as puérperas recebem orientações pontuais acerca da relação entre a 

ferida operatória e a prática do esforço físico, que deve ser reduzido neste período 

(PEREIRA; GRADIM, 2014). 

Como já discutido, a infecção puerperal é uma intercorrência pós-parto que 

pode levar a negativos desfechos às puérperas, sendo de fundamental importância que o 

enfermeiro tenha um olhar crítico e holístico à saúde da puérpera, não excluindo o 

exame da ferida operatória. 

A variável fundo uterino também foi incluída, visto que este é um dos 

aspectos mais importantes de se avaliar no período puerperal. Das puérperas avaliadas, 

24% apresentaram o fundo uterino involuído, 6% apresentaram o mesmo ainda palpável 

e 70% das puérperas que compareceram à consulta puerperal não foram avaliadas 

quanto a esta variável. O MS recomenda que a avaliação do fundo uterino esteja 

presente na consulta puerperal e que este procedimento deve ser feito conjuntamente à 

palpação abdominal, como descrito acima (BRASIL, 2006). 

No puerpério imediato, o fundo uterino deve ser verificado com relação à 

sua altura e consistência, pois a firmeza do útero à palpação indica um bom prognóstico 

com relação à hemóstase, reduzindo o risco de hemorragias pós-parto (REZENDE; 

MONTENEGRO, 2012). Ao final do período puerperal, após 45 dias do parto, o útero 

deve se encontrar na cavidade pélvica, como se encontrava antes da gravidez, sendo que 

o não retorno uterino ao estado pré-gravídico pode indicar retenção de fragmentos 
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placentários (LEIFER, 2013). Neste sentido, evidencia-se a importância de incluir o 

exame do fundo uterino na consulta puerperal. 

Foram analisados também os dados referentes à mucosa perineal, 

denominada na tabela por períneo, onde se evidenciou que 78% das puérperas 

apresentaram o períneo íntegro, e apenas seis delas foram submetidas à 

episiotomia/episiorrafia e o mesmo percentual de mulheres foi ignorado quanto a este 

ponto do exame. 

 Próximo fator analisado na consulta era a mucosa vaginal, quanto à sua 

coloração. Metade das puérperas apresentou mucosa normocorada, e não havia registro 

quanto ao exame da outra parcela de mulheres. 

Quanto a loquiação, apresentada pela variável lóquios, 38% das puérperas 

participantes do estudo apresentaram término da loquiação, e 28% apresentaram 

loquiação branca ou lochia alba, evidenciada a partir do 10º dia após o parto podendo se 

estender à 6ª semana do puerpério. A investigação da loquiação está intimamente ligada 

com a manutenção da higiene íntima e o risco de infecção. É importante o enfermeiro 

no período de puerpério imediato e mediato informar à mulher a importância de manter 

uma boa higiene íntima e a trocar o absorvente íntimo com certa frequência, atentando-

se para a quantidade de loquiação presente. As loquiações, se permanecerem além do 

tempo reconhecido como normal pela literatura pode indicar processo de subinvolução 

uterina, bem como endometrite sendo evidenciada pela presença de hipertermia, 

loquiação com odor e dor ou abdome com sensibilidade alterada (LEIFER, 2013). 

As variáveis seguintes, denominadas Iodo e ácido acético, demonstram o 

padrão de alterações nos exames ginecológicos ao quais as puérperas foram submetidas 

no decorrer das consultas de puerpério. Quanto ao iodo, a maioria das mulheres teve o 

seu colo uterino corado à solução de Schiller, equivalendo a 58% do total. Não há 

registro na ficha puerperal de 40% das puérperas quanto à realização deste exame, nem 

de seu resultado, caso o mesmo tenha sido realizado. Quanto ao ácido acético, solução 

também utilizada como um teste durante a realização do exame citopatológico, 26% 

apresentaram resultado negativo ao teste, o que não indica risco, e 18% delas 

apresentaram qualquer lesão no colo uterino identificado com a solução. No entanto, a 

grande parcela (58%) não possui registro acerca da realização do teste, sendo estas 

puérperas incluídas neste estudo na variável ignorado. 

Sabe-se que a estratégia do exame citopatológico Papanicolau é 

reconhecidamente a forma de se identificar processos citológicos que predispõem ao 
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risco de câncer de colo uterino. Em um contexto epidemiológico, o câncer de colo de 

útero é o terceiro mais incidente na população feminina brasileira, sendo que em 2014 

foram notificados 15.590 novos casos deste tipo de câncer no país (INCA, 2015 apud 

MONTEIRO, 2016). É recomendado que todas as mulheres a partir dos 25 anos de 

idade, que já iniciaram a vida sexual, realizem o exame todos os anos, podendo este 

espaçamento de tempo entre os exames aumentar dependendo dos resultados dos testes 

anteriores (BRASIL, 2013). Além disso, recomenda-se que as mulheres no ciclo 

gravídico-puerperal realizem o exame citopatológico, pelo mesmo risco que as mesmas 

possuem de adquirir câncer do colo uterino se comparadas com as mulheres que não 

estão passando pelo processo gestacional e puerperal, sendo as consultas de pré-natal e 

puerpério grandes oportunidades para oferecê-las este rastreio (BRASIL, 2013). 

Neste raciocínio, a realização do exame Papanicolau é incluso na rotina do 

cuidado à saúde da gestante e da puérpera em muitas unidades de saúde, e na unidade na 

qual foi realizado este estudo, tal prática não é diferente. Com isso, torna-se 

imprescindível na atividade dos profissionais de saúde incluir esta prática nas consultas 

de pré-natal e de puerpério, promovendo saúde integral a essas mulheres. 

No último fator analisado na tabela 4, membros inferiores, demonstra-se que 

48% das mulheres foram analisadas quanto a este aspecto e nenhuma delas apresentou 

alterações em pernas e pés, como varizes ou edema. Porém, as fichas de 50% das 

puérperas incluídas neste estudo não mostraram resultados quanto a esta avaliação. O 

exame de membros inferiores é importante visto que o risco de complicações 

relacionadas à estase sanguínea, promovida pelo grande período que as mulheres 

passam sem movimentarem-se após o parto, como a trombose venosa, é frequente 

nessas mulheres (LEIFER, 2013). 
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6. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos e discutidos, pode-se concluir que os 

objetivos iniciais deste estudo foram alcançados, tendo em vista que o perfil 

sociodemográfico, clínico e obstétrico das puérperas atendidas no serviço de saúde 

escola foram investigados.  

Conclui-se então que as puérperas caracterizam-se por possuir um perfil 

sociodemográfico jovem (idade ≥ 18 anos), com grau de instrução que corresponde ao 

ensino médio completo, com vínculo empregatício fora do lar, e em situação de união 

estável ou consensual. Não houve definição satisfatória com relação ao contexto 

ambiental no qual as mesmas estavam inseridas.  

Quanto ao perfil clínico, a maioria das mulheres apresentou histórico de 

problemas identificados como outros que possivelmente agravariam o processo 

gestacional, e não houve ocorrência de casos significativos daqueles agravantes 

ameaçadores de saúde, no contexto de saúde do binômio mãe/filho, portanto, 

largamente investigados pela literatura.  

Já a investigação do perfil obstétrico evidenciou puérperas que deram à luz 

a neonatos a termo, por parto cesáreo, e dentre aquelas que tiveram parto normal, a 

maioria não foi submetida à episiotomia, mas tiveram lacerações perineais.  

Demonstrou-se maior percentual de história de partos vaginais, e de grande ocorrência 

de síndromes hipertensivas. Ainda, dentre as ocorrências gestacionais vivenciadas pelas 

puérperas no período da gravidez, as infecções do trato urinário predominaram nos 

históricos das mulheres. A maioria dos trabalhos de parto ocorreu espontaneamente com 

membranas rotas. A dequitação espontânea de placenta ocorreu majoritariamente dentre 

as parturientes vaginais. A maioria das puérperas negou intercorrências no parto nem no 

puerpério imediato, sendo investigadas neste estudo processos hemorrágicos e 

infecciosos.  

No que concerne aos aspectos da consulta de enfermagem puerperal, 

evidencia-se que o levantamento das queixas da paciente é questão norteadora para o 

processo de cuidado à puérpera. Dentre as queixas mais prevalentes, os distúrbios 

urinários estiveram presentes na maioria das consultas, além das ocorrências genitais, 

como leucorréias. Neste sentido, assim como discutido anteriormente, a consulta de 

enfermagem no contexto puerperal deve buscar abranger vários aspectos da saúde da 

puérpera, aspectos estes preconizados pelo Ministério da Saúde brasileiro, e deve 
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utilizar roteiros que norteiam sua coleta de dados (a anamnese) bem como sua prática 

assistencial, para que nenhum dos importantes pontos da consulta seja excluído. 

Ainda, pode-se concluir que embora a consulta de puerpério faça parte de 

uma assistência holística à mulher que pariu e à criança que nasceu, e diversos passos 

pertencentes e que são minimamente necessários de serem abordados, os profissionais 

envolvidos acabam reduzindo sua importância mediante a falta de informações nos 

prontuários e a falha no fornecimento de dados acerca da saúde da puérpera e do 

neonato, demonstrando lacunas no registro da atividade de enfermagem. 

Neste contexto, atenção especial se deve ao fato de o local utilizado para a 

realização deste estudo, caracterizado como serviço de saúde escola e que promove 

assistência ao pré-natal de baixo risco, sendo este um importante campo para o 

aprendizado dos diversos alunos de cursos da saúde, e que deveria promover uma 

assistência mais completa à população que busca seus serviços tanto de pré-natal como 

de puerpério, não demonstra total êxito em realizar suas ações de uma forma o mais 

coerente possível com aquele modelo de assistência preconizado pelo MS, cujos 

aspectos foram tão discutidos no decorrer deste trabalho. 

Assim, este trabalho com o objetivo de traçar o perfil das puérperas 

atendidas no contexto básico da saúde, deparou-se com lacunas acerca do registro de 

informações sobre o cuidado prestado à mulher puérpera, deixando aqui uma sugestão 

quando da elaboração de um instrumento de coleta de dados preciso para ser utilizado 

nas consultas puerperais bem como a realização de uma também precisa capacitação dos 

profissionais enfermeiros acerca da importância das consultas de puerpério no ciclo 

gravídico-puerperal das mulheres. 
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS E OBSTÉTRICOS DE PRONTUÁRIOS 

DE PUÉRPERAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO ESCOLA DO ANO DE 2015 

( 1) DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Questão 01. Idade:  

Questão 02. Cor/raça:    

1. (     ) Branca 4. (     ) Amarela 

2. (     ) Preta 5. (     ) Indígena 

3. (     ) Parda 6. (     ) Ignorado  

Questão 03. Escolaridade:  

1. (     ) Analfabeta 4. (     ) Ensino Médio Incompleto 

2. (     ) Ensino Fundamental Incompleto 5. (     ) Ensino Médio Completo 

3. (     ) Ensino Fundamental Completo 6. (     ) Ensino Superior Completo /   

Incompleto 

Questão 4. Ocupação:  

1. (     ) Do lar. 3. (     ) Desempregada 0. (      ) Ignorado 

2. (     ) Fora do lar. 4. (     ) Estudante  

 

Questão 5. Saneamento Básico?        1. (     ) Sim   2. (     ) Não       0. (      ) Ignorado 

Questão 6. Estado civil:  

1. (     ) Solteira 4. (     ) União estável/consensual 

2. (     ) Casada 5. (     ) Viúva 

3. (     ) Separada/Divorciada 0. (     ) Ignorado 

 

(II) PERFIL CLÍNICO 

Questão 7. Antecedentes clínicos pessoais: 

1. (     ) Hipertensão Arterial Sistêmica 3. (     ) Doenças da tireoide 

2. (     ) Diabetes Mellitus 4. (     ) Câncer (se sim, especificar qual): 

5. (     ) Outros (especificar): 6. (     ) Nenhum 

 

(III) PERFIL OBSTÉTRICO 

Questão 08. Gesta (G):        

Questão 09.  Para (P):          
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Questão 10. Aborto (A):       

Questão 11. Tipo de parto anterior: 

 1.(     ) vaginal     2. (     ) cesáreo     3.(     ) fórceps    4. (     ) Não se aplica 

Questão 12. Consulta Atual: 1.(     ) Consulta de primeira semana  2.(     ) 

Consulta até 42 dias 

Questão 13. Idade Gestacional:                           0. (    ) Ignorado 

Questão 14. Tipo de parto atual: 1. (     ) Normal       2. (     ) Cesárea      3. (     ) 

Fórceps 

Questão 15. Foi necessário Episiotomia? 1. (     ) Sim     2. (     ) Não    3. ( ) Não 

se aplica. 

Questão 16. Houve Laceração? 1. (     ) Sim     2. (     ) Não      3. (     ) Não se aplica. 

Questão 17. Ocorrências gestacionais: 1. (     ) Diabetes Gestacional                                                                                                   

                                          2. (     ) Pré-eclâmpsia/eclâmpsia 

                                           3. (     ) Placenta Prévia      4. (     ) Outros:                                               

                                            5. (     ) Nenhum 

Questão 18. Início do Trabalho de Parto: 1. (     ) Espontâneo  2.  (     ) Induzido  

                                                                      0. (     ) Ignorado 

Questão 19. Membranas: 1. (     ) Íntegras     2. (     ) Rotura     

Questão 20. Dequitação Espontânea? 1. (     ) Sim    2.  (     ) Não     3. (     ) Não se 

aplica. 

Questão 21. Houve intercorrências no parto?  1. (     ) Sim         2. (     ) Não    3. (     ) 

Ignorado 

i. Puerpério na Maternidade 

Questão 22. Houve Hemorragia? 1. (     ) Sim    2. (     ) Não    3. (     ) Ignorado 

Questão 23. Ocorrência de infecção: 1. (     ) Sim      2. (     ) Não    3. (     ) Ignorado 

ii. Consulta puerperal no Serviço de Saúde Escola 

 Entrevista: 

Questão 24. A puérpera apresentou alguma queixa? 1. (     ) Sim     2. (     ) Não 

Se sim, qual (is)?  
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Questão 25. Está em uso de algum método contraceptivo?  

1. (     ) Anticoncepcional Oral 

Combinado 

5. (     ) DIU 

2. (     ) Anticoncepcional Injetável 

trimestral ou mensal 

6. (     ) Diafragma 

3. (     ) Preservativo 7. (     ) Outro :  

4. (     ) Método Amenorréia por Lactação 8. (     ) Nenhum 

 

Questão 26. Suplementação Alimentar (Sulfato Ferroso): 

1. (     ) Sim    2. (      ) Não     3. (     ) Ignorado 

Questão 27. Eliminações vesicais/ intestinais (características, padrão, quantidade): 

1. (     ) alterado      2. (     ) não alterado    3. (      ) Ignorado 

 Exame físico: 

Questão 28. Pressão Arterial Sistólica (PAS):  

Questão 29. Pressão Arterial Diastólica (PAD):  

0. (     ) Ignorado 

Questão 30. Mucosas: 1. (     ) normocoradas      2. (     ) hipocoradas      3. (     ) Não 

visto. 

Questão 31. Tipo de mamilo: 1. (    ) protuso  2. (     ) plano    3. (     ) invertido  

                                          4. (    ) Não visto 

Questão 32. Tipo de mama:   1. (     ) flácida  2. (      ) túrgida   3. (     ) ingurgitado  

                                          4. (    ) Não visto 

Questão 33. Abdome: 1. (     ) globoso    2. (     ) plano       3. (     ) não visto 

Questão 34. Ferida operatória: 1.(     ) com sinais inflamatórios                                     

2. (     ) sem sinais inflamatórios             3. (     ) Não se aplica    4. (     ) Não visto 

Questão 35. Fundo uterino: 1.(     ) palpável   2. (     ) involução    3. (     ) não visto 

Questão 36. Períneo: 1. (     ) íntegro   2. (     ) episiotomia/ episiorrafia   3. (     ) Não 

visto. 

Questão 37. Vagina: 1. (     ) normocorada     2. (     ) hipocorada          3. (     ) Não 

visto. 



53 
 

Questão 38. Conteúdo vaginal / Lóquios:  

1. (     ) Branco    2. (     ) Amarelo    3. (     ) Vermelho  4. (     ) Sem Lóquios. 

                                                      5. (      ) Não visto 

Questão 39.  Iodo:     1. (      ) Iodo positivo  2. (      ) Iodo negativo  3. (      ) Não visto 

Questão 40.  Ácido Acético:  1. (      ) positivo  2. (      ) negativo     3. (      ) Não visto 

Questão 41. Membros inferiores: 1. (     ) edema   2. (     ) veias varicosas   3. (     ) sem 

alterações   4.(    ) Não visto 
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ANEXO A - CARTA DE PARECER DO COMITÊ DA PLATAFORMA BRASIL 
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