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RESUMO 

 

 

 

O puerpério, ou período pós-parto, tem início após a dequitação e se estende até 6 semanas 

completas após o parto. Após o parto a mulher apresenta mudanças tanto do ponto de vista 

fisiológico quanto psíquico e sócio familiar, tratando-se de um período de muitas 

vulnerabilidades. Uma das situações evidenciadas na UBS Trezidela, no município Caxias, é 

o baixo número de consultas puerperais dentro do período recomendado. No Maranhão, em 

média 85% dos casos de óbitos maternos são evitáveis, sendo destes 71% atribuídos à atenção 

pré-natal, puerpério e assistência hospitalar. O presente trabalho será realizado com a 

finalidade de intervir na assistência e no acompanhamento às puérperas, a fim de diminuir os 

riscos e complicações inerentes do puerpério. A realização deste projeto de intervenção 

justifica-se, pois os conhecimentos aqui obtidos e ações de intervenção poderão servir de 

modelo para o planejamento das ações nas demais unidades de saúde, contribuindo para uma 

assistência integral à saúde da mulher no período puerperal. Para escolha do plano de 

intervenção, foram realizadas reuniões com toda a equipe de saúde, onde observou-se como 

principal fragilidade os cuidados com as mulheres no período pós-parto. Neste estudo, a 

primeira etapa corresponderá ao cadastro destas mulheres durante a primeira consulta de pré-

natal. A conscientização da população estudada será realizada desde a primeira consulta de 

pré-natal, até a chegada do parto. Através deste projeto de intervenção espera-se melhorar a 

assistência puerperal, aumentar a assiduidade das mesmas nas consultas e diminuir as 

complicações e riscos inerentes ao puerpério. Com o projeto de intervenção foi possível 

alcançar a adesão em totalidade de todas as pacientes que foram acompanhadas nesse período, 

não houve registros de complicações e todas elas mostraram-se mais seguras com relação a 

maternidade, criando assim um vínculo maior com a equipe de saúde. Espera-se obter uma 

melhor adesão do pré-natal, o cuidado adequado puerperal, a diminuição dos riscos de 

complicações pré e pós-parto, detecção aguda de doenças no período gravídico-puerperal e 

consequentemente prevenção de doenças e riscos a criança. 

 

Palavras-chave: Puerpério. Gravidez. Mortalidade materna. Riscos puerperais.  
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ABSTRACT 
 

 

The puerperium, or postpartum period, begins after discharge and lasts up to 6 full weeks after 

child-birth. After the birth, the woman presents changes from the physiological, psychic and 

family members point of view, being a period of many vulnerabilities. One of the situations 

evidenced in UBS Trezidela, in the municipality of Caxias, is the low number of puerperal 

consultations within the recommended period. In Maranhão, an average of 85% of maternal 

deaths are preventable, of which 71% are attributed to prenatal, puerperal and hospital care. 

The present study will be carried out with the purpose of intervening in the care and follow-up 

of puerperal women in order to reduce the risks and complications inherent to the puerperium. 

The realization of this intervention project is justified, since the knowledge obtained here and 

intervention actions can serve as a model for the planning of actions in other health units, 

contributing to comprehensive health care for women in the puerperal period. To choose the 

intervention plan, meetings were held with the entire health team, where care was observed as 

the main fragility of women in the postpartum period. In this study, the first step will 

correspond to the registration of these women during the first prenatal visit. The awareness of 

the study population will be realized from the first prenatal visit, until the arrival of the birth. 

Through this intervention project, it is hoped to improve puerperal care, increase their 

attendance at consultations and reduce the complications and risks inherent to the puerperium. 

With the intervention project it was possible to achieve adherence in all of the patients who 

were followed up during this period, there were no records of complications and all of them 

were safer in relation to motherhood, thus creating a greater link with the health team. It is 

hoped that a better prenatal adherence, adequate puerperal care, reduction of risks of pre and 

postpartum complications, acute detection of diseases in the pregnancy-puerperal period and 

consequently prevention of diseases and risks to the child will be obtained. 

 

Keywords: Puerperium. Pregnancy. Maternal mortality. Postpartum risks. 
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1INTRODUÇÃO 

 

 

O puerpério, ou período pós-parto, tem início após a dequitação e se estende até 6 

semanas completas após o parto. Essa definição é baseada nos efeitos acarretados pela 

gestação em diversos órgãos maternos que, ao final desse período, já retornaram ao estado 

pré-gravídico. Entretanto, pelo fato de nem todos os sistemas maternos retornarem a condição 

primária até o término da 6ª semana, alguns estudos postergam o final do puerpério para até 

12 meses após o parto (ZUGAIB, 2016).  

A cada ano, 500 mil mortes maternas são registradas em países subdesenvolvidos e 

em desenvolvimento. Durante a fase puerperal, a mulher experimenta um estado de 

ajustamento devido às alterações biológicas, psicológicas e sociais impostas pela gestação e o 

parto, colocando-a em situação de vulnerabilidade (HOLANDA et. al, 2015).  

Soler et al. (2015) trazem que o processo de nascimento envolve a gestação, o parto e 

o puerpério, e compõe-se em uma experiência complexa, com modificações nos aspectos 

biológicos, psicológicos, emocionais, relacionais e socioculturais, que podem afetar a 

qualidade de vida das mulheres. Após o parto a mulher apresenta mudanças tanto do ponto de 

vista fisiológico quanto psíquico e sócio familiar, tratando-se de um período de muitas 

vulnerabilidades. 

Uma das estratégias de consenso para a redução dessas mortes é a melhoria no 

acesso e na qualidade dos serviços obstétricos. O Brasil foi um dos 189 países que assinou a 

Declaração do Milênio, que tem como 5º objetivo melhorar a saúde materna, reduzindo a 

mortalidade materna e universalizar o acesso a saúde sexual e reprodutiva (FERNANDES et. 

Al, 2015). 

De acordo com o Ministério da Saúde, é recomendado uma visita domiciliar na 

primeira semana após a alta do bebê. Caso o recém-nascido (RN) tenha sido classificado 

como de risco, a visita deverá acontecer nos primeiros 3 dias após a alta. O retorno da mulher 

e do RN ao serviço de saúde e 1 visita domiciliar, entre 7 a 10 dias após o parto, devem ser 

incentivados desde o pré-natal, na maternidade e pelos agentes comunitários de saúde na 

visita domiciliar (BRASIL, 2012). 

A consulta puerperal visa detectar e avaliar os fatores fisiológicos da puérpera, no 

binômio mãe e filho. Dessa maneira, a adequação à condição materna pela puérpera, envolve 

o desenvolvimento de habilidades para o cuidado ao RN, onde se deve atentar para os sinais 

de desequilíbrio e de insegurança transmitidos pelas mães, e utilizar da consulta médica para 
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auxiliá-la. No entanto, na maioria das vezes o profissional focaliza o atendimento nos 

cuidados somente ao RN, abstendo-se das individualidades da puérpera, não atendendo as 

suas necessidades (PEREIRA; GRADIM, 2014). 

Uma das situações evidenciadas na Unidade  Básica de Saúde (UBS) Trezidela  no 

município Caxias é o baixo número de consultas puerperais dentro do período recomendado 

(7 a 10 dias após parto), tendo como principais motivos a mudança da puérpera durante este 

período para casa de familiares residentes em outras localidades e também ao não 

reconhecimento das mesmas sobre a importância do acompanhamento puerperal. 

Tendo isso em vista, concluiu-se necessário um maior número de consultas 

puerperais, facilitando o acesso e possibilitando a melhora da assistência prestada, prevenindo 

e/ou reconhecendo possíveis riscos que possam vir a acontecer e atendendo essa população 

em tempo oportuno e eficaz. 
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2 PROBLEMA 

 

 

No Maranhão, em média 85% dos casos de óbitos maternos são evitáveis, sendo 

destes 71% atribuídos à atenção pré-natal, puerpério e assistência hospitalar.  Em 2014, 

segundo SISPRENTALWEB, dos 37 municípios o qual a estimativa era de 134.286 gestantes, 

apenas 17,2% foram registrados nesse sistema. As taxas elevadas de óbitos possivelmente 

estão associadas a dificuldade de acesso, qualificação da assistência, dentre outros fatores 

(BRASIL, 2017). De acordo com a portaria 1.459, 24 de Julho 2011 do Ministério da Saúde, 

torna-se obrigatório o acompanhamento da puérpera e da criança na 1 semana de vida. 

Tendo em vista a grande quantidade de óbitos maternos ocorridos no estado do 

Maranhão, e em especial no município de Caxias em anos anteriores. O presente trabalho será 

realizado com a finalidade de intervir na assistência e no acompanhamento às puérperas, a fim 

de diminuir os riscos e complicações inerentes do puerpério. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A realização deste projeto de intervenção justifica-se, pois os conhecimentos aqui 

obtidos e ações de intervenção poderão servir de modelo para o planejamento das ações nas 

demais unidades de saúde do município, contribuindo para uma assistência integral à saúde da 

mulher no período puerperal. Espera-se também, estimular a aderência às ações propostas 

pela iniciativa do Ministério da Saúde da “Primeira Semana: Saúde Integral” que intensifica o 

cuidado com o recém-nascido e puérpera na primeira semana pós-parto e assim reduzir as 

complicações do puerpério.  

Desta forma, aumentar o número de consultas de puerpério é uma ação relevante dado 

a importância para a saúde da mulher e de toda sua família, possibilitando seguir 

adequadamente o preconizado pelo Caderno de Atenção Básica nº 32, objetivando avaliar o 

estado de saúde da mulher e do recém-nascido, orientar e apoiar a família para amamentação, 

orientar os cuidados básicos com o recém-nascido, avaliar a interação da mãe com o recém-

nascido, identificar situações de risco ou intercorrências e conduzi-las e orientar o 

planejamento familiar (BRASIL, 2012). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Melhorar a qualidade da assistência prestada pela equipe de saúde no período 

puerperal na UBS Trezidela, no município de Caxias-MA. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Classificar a população de puérperas de acordo com o perfil sociodemográfico; 

 Identificar as doenças crônicas previamente diagnosticadas durante o 

acompanhamento pré-natal; 

 Verificar o impacto do plano de intervenção sobre a assistência prestada no período 

puerperal; 

 Identificar o surgimento de intercorrências que necessitem de retorno imediato para a 

maternidade; 

 Instituir o cuidado previsto para a “Primeira Semana de Saúde Integral”.  
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A atenção à saúde da mulher foi centrada historicamente na função reprodutiva, 

sobretudo durante a gravidez e o parto. Na década de 70, o Programa de Saúde Materno-

Infantil apresentou uma política que pretendia proteger o binômio mãe-filho e, na de 80, o 

governo reconheceu a luta feminista pela ampliação da atenção a esta população criando o 

Programa de Assistência Integral a Mulher. Na tentativa de melhorar a qualidade da atenção, 

o Ministério da Saúde instituiu no ano 2000, o Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento, tendo como principal objetivo reduzir as taxas de morbimortalidade materna e 

perinatal, ampliar o acesso ao pré-natal e garantir qualidade e humanização da assistência ao 

parto e puerpério (BRASIL, 2006). 

O Brasil registrou redução na mortalidade materna desde 1990. Naquele ano, a razão 

de mortalidade materna (RMM) corrigida era de 140 óbitos por 100 mil nascidos vivos (NV), 

enquanto em 2007 declinou para 75 óbitos por 100 mil NV, o que representa uma diminuição 

de aproximadamente a metade. A melhoria na investigação dos óbitos de mulheres em idade 

fértil (de 10 a 49 anos de idade), que permite maior registro dos óbitos maternos, 

possivelmente contribuiu para a estabilidade da RMM (BRASIL, 2012). 

Apesar de ter conseguido reduzir a mortalidade infantil de forma significativa nos 

últimos anos, é necessário frisar que, no Brasil, ainda persistem diferenças acentuadas nas 

taxas de mortalidade entre classes sociais e regiões brasileiras. A melhoria da saúde materna 

configura-se, também, como um importante desafio para o sistema de saúde brasileiro, visto 

que diversas mortes poderiam ser evitadas com uma atenção de qualidade ao pré-natal, parto, 

puerpério (ANDRADE et al., 2015). 

A unidade básica de saúde (UBS) deve ser a porta de entrada preferencial da gestante 

no sistema de saúde. É o ponto de atenção estratégico para melhor acolher suas necessidades, 

inclusive proporcionando um acompanhamento longitudinal e continuado, principalmente 

durante a gravidez. A atividade de organizar as ações de saúde na Atenção Básica, orientadas 

pela integralidade do cuidado e em articulação com outros pontos de atenção, impõe a 

utilização de tecnologias de gestão que permitam integrar o trabalho das equipes das UBS 

com os profissionais dos demais serviços de saúde, para que possam contribuir com a solução 

dos problemas apresentados pela população sob sua responsabilidade sanitária (BRASIL, 

2012). 
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No contexto da assistência integral à saúde da mulher, a assistência pré-natal deve ser 

organizada para atender às reais necessidades da população de gestantes, mediante a 

utilização dos conhecimentos técnico-científicos existentes e dos meios e recursos disponíveis 

mais adequados para cada caso. As ações de saúde devem estar voltadas para a cobertura de 

toda a população-alvo da área de abrangência da unidade de saúde, assegurando minimamente 

6 (seis) consultas de pré-natal e continuidade no atendimento, no acompanhamento e na 

avaliação do impacto destas ações sobre a saúde materna e perinatal (CORREA et al., 2017). 

 

Figura 1 – 10 passos para o pré-natal de qualidade na Atenção Básica 

 

Fonte: BRASIL (2012). 

 

No âmbito da Rede Cegonha, preconiza-se a realização da “Primeira Semana de Saúde 

Integral” (PSSI). Trata-se de uma estratégia em saúde, na qual são realizadas atividades na 

atenção à saúde de puérperas e recém-nascidos (RN). Tais ações contribuem para a redução 

da mortalidade infantil. Durante os primeiros dias, são realizadas ações básicas preconizadas 

nesta estratégia. As ações objetivam a triagem neonatal, a triagem auditiva, a checagem de 

vacinação BCG e de hepatite B e a avaliação do aleitamento materno, para orientação e apoio. 

A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-parto imediato e nas primeiras semanas 

após o parto é fundamental para a saúde materna e neonatal (BRASIL, 2012). 

A partir dessa proposta, observa-se o reconhecimento da importância de ações no 

período pós-parto para promoção da saúde da criança, bem como para prevenir doenças, 

agravos e mortes infantis. Isso vem reafirmar a necessidade de reforçar a atenção ao 
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puerpério, momento especialmente oportuno para atuação dos profissionais de saúde, uma vez 

que, nesse período, as ações se voltam, simultaneamente, a duas clientelas vulneráveis e que 

desempenham importantes papéis na família e na sociedade, a mulher e a criança 

(ANDRADE et al., 2015). 

Uma estratégia interessante é o desenvolvimento de um trabalho de educação em 

saúdecom programas de capacitação da puérpera e seuacompanhante no pré-natal, capaz de 

instrumentalizá-los para os cuidados com o recém-nascido, tornando-os sujeitos da ação 

(STRAPASSON e NEDEL, 2010). 

Dentre as diferentes formas de realizar um trabalho educativo, destacam-se as 

discussões em grupo. No campo da APS, a educação em saúde pode ser bastante explorada, já 

que prioriza a promoção da saúde e a prevenção de agravos à mesma, visando a participação 

dos indivíduos e comunidades como sujeitos ativos do processo de cuidado à saúde. As 

atividades grupais são reconhecidas como prática educativa, mesmo sem ser vivenciada como 

tal (GUERREIRO et al., 2014). 

Mesmo antes que a gestante acesse a UBS, a equipe deve iniciar a oferta de ações em 

saúde referentes à linha de cuidado materno-infantil. A equipe precisa conhecer ao máximo a 

população adscrita de mulheres em idade fértil e, sobretudo, aquelas que demonstram 

interesse em engravidar e/ou já têm filhos e participam das atividades de planejamento 

reprodutivo. É importante que a equipe atente para a inclusão da parceria sexual na 

programação dos cuidados em saúde. Quanto maior vínculo houver entre a mulher e a equipe, 

quanto mais acolhedora for a equipe da UBS, maiores serão as chances de aconselhamentos 

pré-concepcionais, detecção precoce da gravidez e início precoce do pré-natal (BRASIL, 

2012). 

É de extrema importância que os profissionais aproveitem todas as oportunidades e 

considerem que o momento da consulta seja um espaço legítimo para realização de ações 

educativas, pois no atendimento individual se pode estreitar o vínculo e priorizar as 

necessidades de cada usuária (GUERREIRO et al., 2014). 

A assistência no puerpério, como ação em favor da infância, deve propiciar à mulher 

ferramentas e suporte para cuidar de si e do filho de uma forma qualificada. As ações dos 

profissionais de saúde, portanto, devem ser permeadas pela escuta sensível e valorização das 

singularidades das demandas femininas, influenciadas por expectativas sociais referentes ao 

exercício da maternidade (ANDRADE et al., 2015). 

Em estudo realizado por Correa (2017), as puérperas revelaram desconforto pela 

atenção focalizada no bebê, com reconhecimento unânime de que a visita domiciliar e a 
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consulta de puericultura não constituíram um espaço para acolher suas angústias, receios, 

desejos e necessidades. Nesse contexto, a importância conferida à iniciativa do profissional 

em questionar as necessidades da mulher permite conjeturar sobre a aspiração de, desse modo, 

legitimar o próprio lugar para além da condição de mãe. 

Ao considerar a mulher como um ser dotado de necessidades, que devem ser 

compreendidas e atendidas, alguns conhecimentos devem ser problematizados no pré-natal, 

parto e puerpério para, assim, melhor conduzi-la para receber seu filho, principalmente do 

ponto de vista físico e mental. Diante disso, defende-se a educação em saúde como uma 

estratégia para a prevenção de intercorrências, promoção da saúde, além da minimização da 

insegurança e anseios, que possam estar presentes durante o período gravídico-puerperal 

(GUERREIRO et al., 2014). 

Além da identificação de sinais e sintomas que apontam riscos à saúde das mães e de 

seus filhos, é também um período para identificar adversidades às quais a família está 

exposta, destacando-se as dificuldades socioeconômicas, que, muitas vezes, colocam em risco 

as condições saudáveis alcançadas pela adequada assistência à gestação e ao parto e, que são 

significativamente presentes entre as famílias de um país em desenvolvimento como o Brasil. 

Essa atuação profissional ampliada, que se estende para além dos fatores biológicos, é 

favorecida pela possibilidade de realização da visita domiciliar, proposta importante do 

trabalho em saúde para todos os membros da Equipe de Saúde da Família (ANDRADE et al., 

2015). 

Faz-se necessário a persistência dos profissionais no sentido de que sejam 

implementadas atividades que visem à melhoria das ações educativas na área de saúde da 

mulher como criação e manutenção de grupos de gestantes, grupos de puérperas, grupos de 

casais, dentre outras atividades para o compartilhamento de saberes e interação entre os 

usuários, gerando esforços para a realização da prática educativa como forma de melhorar o 

impacto dessa ação na saúde física, mental e emocional da mulher no ciclo gravídico-

puerperal (GUERREIRO et al., 2014). 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 TIPO E NATUREZA DO ESTUDO 

 

Trata-se de um plano de intervenção. Para realização deste trabalho foi utilizado o 

método de Planejamento Estratégico Situacional. Em um primeiro momento buscou-se 

conhecer a unidade de saúde através do diagnóstico situacional com a finalidade de elencar, 

juntamente com a equipe de saúde, os maiores problemas existentes e assim utilizar do 

método de estimativa rápida para identificar o de maior agravo, e a partir de então elaborar a 

proposta de intervenção. 

 

6.2LOCAL E PERÍODO 

 

O estudo será realizado na cidade de Caxias-MA, na UBS Trezidela, no ano de 2019. 

O município faz parte da mesorregião do leste maranhense e da microrregião de Itapecuru. É 

a quinta maior cidade do Estado com uma população estimada de 161.926 habitantes, área de 

5.196,771 km² e 64 estabelecimentos de saúde SUS, destes, 38 Unidades de Saúde da Família 

(DATASUS, 2016).  É um dos maiores centros econômicos do estado e um importante centro 

político, cultural e populacional. 

A UBS Trezidela fica localizada na Rua Odorico Mendes, S/N, bairro Trezidela. 

Possui população adstrita de 2.589 pessoas. A equipe é composta por um médico, um 

enfermeiro, uma dentista, uma técnica de saúde bucal, quatro técnicas de enfermagem, sete 

agentes comunitários de saúde (ACS) e três vigias. No momento essa UBS é uma das 

unidades laboratórios do processo de planificação do município. 

Quanto a estrutura, possui quatro consultórios (médico, enfermagem, odontológico e 

de apoio), uma sala de reunião, uma sala de procedimentos, uma sala de vacina, uma sala de 

triagem, uma cozinha, uma sala para coleta de citológico com banheiro, uma sala de 

nebulização, uma farmácia, dois banheiros adaptados para portadores de necessidades 

especiais, três banheiros para os profissionais, uma sala de esterilização e uma grande 

recepção. 

 

6.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Puérperas cadastradas na UBS Trezidela, na cidade de Caxias-MA.  
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6.4 DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

Para escolha do plano de intervenção, foram realizadas reuniões com toda a equipe 

de saúde, onde observou-se como principal fragilidade os cuidados com as mulheres no 

período pós-parto. Neste estudo, a primeira etapa corresponderá ao cadastro destas mulheres 

durante a primeira consulta de pré-natal. O cadastro será realizado através do preenchimento 

da ficha SISPRENATAL, que contém dados de identificação da gestante, dados 

socioeconômicos, antropométricos, ginecológicos e clínicos. 

A conscientização da população estudada será realizada desde a primeira consulta de 

pré-natal, até a chegada do parto. Serão estabelecidas três consultas (médica/enfermagem) 

puerperais de rotina, sendo estas: na primeira semana pós-parto (através da visita domiciliar) e 

consultas ambulatoriais agendadas para trinta dias e quarenta e dois dias. Para as gestantes 

retidas na maternidade por algum motivo, serão realizadas visitas para as mesmas ainda no 

período de internação hospitalar.  

O monitoramento dessas consultas será realizado por meio de uma planilha 

previamente estruturada, elaborada pela autora do estudo (Apêndice A), garantindo o 

agendamento e seguimento destas puérperas por toda a equipe (médico, enfermeiro e ACS). 

Será feita a capacitação de toda a equipe para o conhecimento da funcionalidade do 

instrumento. 

A avaliação da efetividade do método será por meio de testagem. Segundo Gil 

(2010), deve-se pré-testar o instrumento antes de sua utilização, afim de desenvolver os 

procedimentos de aplicação para se ter a certeza de que as questões a serem formuladas 

possibilitem o alcance do objetivo proposto. 

Através deste projeto de intervenção espera-se melhorar a assistência puerperal, 

aumentar a assiduidade das mesmas nas consultas e diminuir as complicações e riscos 

inerentes ao puerpério. É válido ressaltar que o sucesso do projeto depende da adesão e 

incentivo da equipe como um todo, como também do comprometimento municipal, no âmbito 

da gestão de saúde, na disponibilização de dados relacionados ao parto/nascimento e de 

veículo para realização das visitas domiciliares. 
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7.RELATO DA EXPERIÊNCIA E DISCUSSÃO 

 

 

Com o projeto de intervenção, a equipe foi capaz de se reunir e dialogar sobre os 

pontos importantes de melhoria para que pudesse ser feito de forma adequada todo o 

acompanhamento puerperal e assistência ao cuidado ao recém-nascido. Após o diagnóstico 

situacional das gestantes e puérperas foram possíveis elencar cada item importante a ser 

considerado de forma individual das pacientes. 

A população foi classificada de acordo com o perfil socioeconômico, sendo 

considerado o grau de escolaridade, idade, presença ou não de doenças crônicas com riscos de 

comorbidade e complicação na gestação, antecedentes clínicos e cirúrgicos, histórico familiar 

e a profissão de cada uma delas, concordando com Andrade et al. (2015) onde cita que este 

um período para identificar adversidades enfrentadas dentro de suas singularidades. 

Com isso, a equipe foi capaz de direcionar de forma adequada os pontos importantes 

a serem feitos para cada uma delas, já que na maioria dos casos alguns cuidados específicos 

devem ser considerados em cada situação. Segundo Guerreiro et al. (2014), o atendimento 

individual se pode estreitar o vínculo e priorizar as necessidades de cada usuária. 

Dentro do projeto foi possível perceber algumas debilidades na atenção pré-natal e 

puerperal que em algumas vezes passavam-se despercebidas por falta de informação das 

pacientes, já que muitos pontos, por elas, não eram considerados relevantes em algum 

momento. Pode-se perceber que as dúvidas relacionadas a amamentação não chegavam até a 

unidade de saúde, pois as mesmas eram sanadas através das informações e vivências de 

familiares e amigos. Após essa identificação foi possível mediar as orientações sobre a 

amamentação entre as pacientes e a equipe de saúde. 

Em cada consulta, após toda a avaliação pré-natal e a consulta puerperal, tendo sido 

feita na unidade ou no domicílio, nos casos necessários, como na consulta da primeira semana 

pós parto, como sugere o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), também houve um momento 

de diálogo entre a equipe presente e a paciente, juntamente com os familiares presentes, onde 

cada um deles expunha suas dúvidas e eram orientados como proceder em cada uma daquelas 

situações.  

Dentro desse momento foi possível perceber que algumas informações simples 

muitas vezes eram desconsideradas, porque na maioria das vezes o profissional da saúde 

acredita ser algo de conhecimento tanto da paciente quanto dos familiares, mas que na maioria 
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das vezes não há esse conhecimento e com isso, eles sentem-se intimidados para fazer as 

perguntas, acreditam que deveriam saber e muita das vezes a dúvida se estende e nada é feito. 

Após o início do projeto, foi possível perceber impactos positivos na vida da paciente 

e dos familiares, já que passaram a sentir-se mais seguros no atendimento. Houve um 

aumento na adesão do acompanhamento, as puérperas tiveram adesão positiva ao atendimento 

domiciliar e à busca por consultas na unidade.Strapasson e Nedel (2010) citam que o 

desenvolvimento de um trabalho de educação em saúdecom programas de capacitação da 

puérpera e seuacompanhante no pré-natal possibilitam um trabalho com resultados positivos 

em todo seu curso. 

A equipe notou também a diminuição nas intercorrências, não houve necessidade de 

encaminhamento imediato das pacientes para a maternidade já que todas elas estavam sendo 

assistidas de forma direta, sendo possível prever eventos de gravidade e assim então evitar 

que pudesse ocorrer, acreditando que a intervenção feita de forma a promover e prevenir tem 

sido mais eficaz que as intervenções curativas. 

Para que tudo isso ocorresse a equipe reuniu-se diversas vezes para discutir 

melhorias e delegar funções para cada profissional da saúde empenhado no acompanhamento 

dessas pacientes, e com isso foi possível instituir os cuidados previsto pela “Primeira Semana 

de Saúde Integral” que foi proposto pelo ministério da saúde que tem relação direta com o 

cuidado do recém-nascido, visando o atendimento adequado e a puericultura, 

acompanhamento do calendário vacinal, saúde bucal tanto da mãe quanto do recém-nascido, 

entre outras condutas, diminuindo os riscos materno-infantil e o risco da mortalidade infantil. 

Com o projeto de intervenção foi possível alcançar a adesão em totalidade de todas 

as pacientes que foram acompanhadas nesse período, não houve registros de complicações e 

todas elas mostraram-se mais seguras com relação a maternidade, criando assim um vínculo 

maior com a equipe de saúde. 
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8CRONOGRAMA 

 

 

Objetivo Ação Responsáveis Recursos Prazo 

Identificação 

de gestantes e 

puérperas do 

território 

Busca ativa 

através de 

visitas 

domiciliares 

Agentes 

Comunitários 

de Saúde 

Humanos 30 dias 

Avaliação pré-

natal 
Consultas Médica Humanos Continuo 

Avaliação 

Puerperal 
Consultas 

Médica – 

Enfermeira 
Humanos Continuo 

Puericultura Consultas 
Médica – 

Enfermeira 

Humanos, 

materiais 
Continuo 

Imunização de 

gestantes / 

puérperas e 

recém-

nascidos 

Consultas 

Médica – 

Enfermeira – 

Técnicas em 

enfermagem 

Humanos, 

materiais e 

financeiros 

Continuo 
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9RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 

Recursos Humanos – Médica, Enfermeira, Técnicas em enfermagem, Agentes 

comunitários de saúde. 

Recursos Materiais – seringas, agulhas, fita métrica, espéculo, papel toalha, 

cadernetas da gestante e da criança, balança, maca, perneira, ficha do teste do pezinho e 

lancetas. 

Recursos Financeiros – Vacina BCG, hepatite B, DT e DTPA (Secretaria Municipal 

de Saúde). 
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10 CONCLUSÃO 

 

 

Espera-se com o plano de intervenção obter uma melhor adesão do pré-natal, o 

cuidado adequado puerperal, a diminuição dos riscos de complicações pré e pós-parto, 

detecção oportuna de doenças no período gravídico-puerperal e consequentemente prevenção 

de doenças e riscos para a mãe e a criança. 

Como resultado secundário espera-se diminuir também os índices de 

morbimortalidade materna e infantil. 
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APÊNDICE A – Ficha de monitoramento puerperal 

 

 

MONITORAMENTO PUERPERAL 

Nome: Nasc: 

RN: Nasc: 

História prévia: 

Antecedentes gestacionais: 

7 dias Peso: Pressão: HGT: Data: 

Ex. Físico: 

Ex. laboratoriais: 

Aleitamento: 

Observações: 

Conduta: 

Responsável: 

30 dias Peso: Pressão: HGT: Data: 

Ex. Físico: 

Ex. laboratoriais: 

Aleitamento: 

Observações: 

Conduta: 

Responsável: 

42 dias Peso: Pressão: HGT: Data: 

Ex. Físico: 

Ex. laboratoriais: 

Aleitamento: 

Observações: 

Conduta: 

Responsável: 

 


