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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo estudar como tem sido a abordagem do enfermeiro 
frente a realização do pré-natal. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 
qualitativa, constituída em pesquisa documental, sendo utilizados como critério de 
inclusão de artigos em português e que se apresentam na integra que retratassem a 
temática referente. O trabalho fala sobre o pré-natal que se baseia no 
acompanhamento da gestante durante o período de pré-natal e puerperal, servindo 
como aprendizagem para a mulher (mãe) e sua família, e possibilita, ainda, identificar 
possíveis anormalidades com a mãe o ao recém-nascido durante esse 
acompanhamento. Diante desta situação, o enfermeiro surge como um profissional 
capacitado para acompanhar e assistir a gestação de baixo risco. Está pesquisa tem 
como principal importância complementar o conhecimento profissional e pessoal da 
assistência do enfermeiro ao pré-natal de baixo risco, e promover cada vez mais 
conhecimento no setor obstétrico através das consultas de enfermagem 
humanizadas. 
 
 
 

Palavras-chave: Atuação do enfermeiro; humanização em saúde; cuidado pré-natal. 
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ABSTRACT 

This study aims to study how it has been the approach of nurses in the face of 
prenatal care. This is a descriptive study with a qualitative approach, constituted in 
documentary research, being used as a criterion for inclusion of articles in 
Portuguese and that are presented in full that portray the reference theme. The paper 
discusses prenatal care, which is based on the follow-up of the pregnant woman 
during the prenatal and puerperal periods, serving as learning for the woman 
(mother) and her family, and also makes it possible to identify possible abnormalities 
with the mother to the newborn during this follow-up. Faced with this situation, the 
nurse emerges as a trained professional to follow and attend low-risk pregnancy. 
This research has as main importance to complement the professional and personal 
knowledge of the nurse's assistance to low-risk prenatal care, and to promote more 
and more knowledge in the obstetrical sector through humanized nursing 
consultations. 
 
 

 

Key-words: Nursing performance; humanization in health; prenatal care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O acompanhamento do pré-natal é fundamental para que se tenha uma 

gravidez segura e saudável, tendo como meta a prevenção de futuros eventos 

patológicos e assistência emocional durante o período gestacional com os objetivos 

de preparar fisicamente e psicologicamente essa gestante; prevenir, identificar e tratar 

patologias que possam ocorrer durante a gestação; o controle obstétrico e educação 

sanitária da gestante. 

Entende-se que o Enfermeiro tem importante papel no auxílio a gestante na 

fase do pré-natal, buscando sempre contribuir para a promoção da saúde, sendo 

através de informações e reflexões quanto à experiência da maternidade, as 

alterações corporais, adoção de práticas para a manutenção da saúde e mudança de 

hábitos para solucionar problemas ocasionados pela gestação. 

O tema abordado justifica-se pela importância do acolhimento do enfermeiro e 

sua equipe no acolhimento dessa gestante e tem relevância pela importância que o 

enfermeiro tem na realização de um pré-natal adequado, que permita abordar de 

forma eficaz a gestante e ser capaz de suprir todas as suas necessidades, tanto com 

informações necessárias quanto no acolhimento a essa mãe. 

O pré-natal é a assistência na área da enfermagem prestada à gestante 

durante os nove meses de gestação, na consulta de enfermagem o enfermeiro visa 

atender de forma integral a gestante/puérpera para que seja identificado possíveis 

riscos que possam ocorrer com ela em sua gestação, com o seu bebê e no período 

pós-parto, diante deste fato, de que forma o enfermeiro pode atuar na consulta de pré-

natal? 

Este estudo tem como objetivo geral: Estudar como tem sido a abordagem do 

enfermeiro frente à realização do pré-natal. Tendo como objetivo específico: Discorrer 

sobre a importância da realização do pré-natal; analisar a escolha da via e parto; A 

importância da humanização e os cuidados no período puerpério. 

 O estudo trata-se de um estudo descritivo que têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis; com abordagem qualitativa, que tem o 

ambiente natural como fonte direta para coleta de dados, interpretação de fenômenos 

e atribuição de significados; constituída em pesquisa documental, que está na 
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natureza das fontes, pois esta forma vale-se de materiais que não receberam ainda 

um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetos de pesquisa e revisão de literatura com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. A pesquisa foi levantada 

no banco de dados informatizados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google 

Acadêmico; nas bases de dados Medical Literatura Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE), como Centro Latino-Americano e do Caribe de informações em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF), Scientific Eletronic Library (SciELO), Manuais do Ministério da Saúde e 

livros. Foram utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores: Atuação do 

enfermeiro, humanização em saúde, cuidado pré-natal. A coleta de dados foi iniciada 

no período de Fevereiro de 2019, e terá um recorte temporal dos últimos 10 anos 

(2009 à 2019) sendo utilizados como critério de inclusão os artigos de português, que 

se apresenta disponível na íntegra e que estiver de acordo com o assunto, e como 

critério de exclusão os artigos em línguas estrangeiras e os que não correspondem 

com o objetivo da pesquisa.  
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2. A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL 

 

           A gestação é um processo fisiológico normal e a sua evolução ocorre, na maior 

parte dos casos, sem intercorrências. Nessa fase gravídico-puerperal a mulher 

necessita de cuidados e de uma atenção especial e a assistência no período do pré-

natal, consiste em uma atenção à saúde. 

             Segundo Fernandes et al.  (2015), durante os 9 meses de gestação a mulher 

sofre milhares de mudanças, como: mudanças biológicas psicológicas e sociais, que 

faz com que ela tenha ou não dificuldade de se adaptar à nova realidade, diante disto, 

é primordial que essa gestante seja acompanhada por um profissional qualificado, que 

possa ajuda-la diante de qualquer dúvida que ela venha ter.  

             Nas últimas décadas ainda há um número muito elevado de mortalidade 

infantil, na gestação e após o nascimento. As mortes a maioria são de causas 

evitáveis, principalmente quando se diz respeito a ações de saúde, entre elas, a 

atenção ao pré-natal, ao parto e o nascimento. 

            Com isso, o Ministério da Saúde (MS) com objetivos de qualificar á Rede 

materno- infantil e reduzir a taxa de morbimortalidade no Brasil, instituiu a Rede 

Cegonha, que tem como princípios: humanização do parto e do nascimento; 

organização dos serviços de saúde; acolhimento da gestante e do bebê; vinculação 

da gestante à maternidade; gestante não peregrina; realização de exames de rotina 

com resultados em tempo oportuno. (BRASIL, 2012) 

           O pré-natal tem como principal objetivo acolher a mulher desde o início da 

gravidez, sendo possível assim detectar qualquer anormalidade com a mãe e a 

criança precocemente, através do exame físico e dos exames de rotina solicitados.           

Na consulta de enfermagem no pré-natal o enfermeiro visa atender de forma integral 

a gestante/puérpera, nessa consulta além dele visar o bem-estar materno e infantil, 

ele incentiva a prática do aleitamento materno e tira possíveis dúvidas. 

           A lei 7498/86, do Exercício Profissional de Enfermagem assegura o profissional 

enfermeiro a realizar o pré-natal de baixo risco, que afirma ser um profissional 

habilitado e capacitado. Durante o pré-natal, o enfermeiro realiza ações de promoção 

à saúde, com orientações na amamentação, nutrição, higiene, parto e puerpério. 

(COREN, 2016) 
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Realizar o pré-natal é de extrema importância para garantir uma gestação 

saudável e deve ser iniciado assim que a gravidez for confirmada. Durante a gravidez 

serão realizados exames laboratoriais que tem como objetivo identificar e tratar 

doenças que podem trazer prejuízos à saúde da mãe e criança. Além disto, o pré-

natal ajuda a preparar o casal para o parto, assim como na amamentação. 

 As gestantes deveram realizar as consultas de pré-natais, sendo sugeridos no 

mínimo seis atendimentos, sendo realizada uma no primeiro trimestre, duas no 

segundo trimestre e três no terceiro trimestre. (BRASIL, 2012) 

Segundo Cunha, Dotto e Mamede (2009), afirmam que na primeira consulta 

de enfermagem é realizada a anamnese que aborda aspectos epidemiológicos até a 

situação da gravidez atual, seguido do exame físico que deve ser geral e especifico. 

 No exame físico geral é feito a verificação da pressão arterial, determinação 

do peso e da altura, inspeção da pele e das mucosas, palpação da tireoide e de todo 

o pescoço, região cervical, e axilar, ausculta cardiopulmonar, exame do abdômen, 

exame dos membros inferiores, pesquisa de edema (face, tronco, membros). E no 

exame físico especifico será realizado o exame clínico das mamas, palpação 

obstétrica, identificação da situação e apresentação fetal, medida da altura uterina, 

ausculta dos batimentos cardíacos fetais (com Sonar Doppler é possível após 12 

semanas), exame especular e toque vaginal, quando necessário. 

 De acordo com o Ministério da Saúde (2010) na consulta de pré-natal, o 

enfermeiro deve solicitar os seguintes exames: Hemograma completo, grupo 

sanguíneo e fator Rh, sorologia para sífilis (VDRL), glicemia em jejum, teste oral de 

Tolerância à glicose, exame sumário de urina (tipo I), urocultura com antibiograma 

para o diagnóstico de bacteriúria assintomática, sorologia antiHIV, sorologia para 

toxoplasmose (IgG e IgM), sorologia para hepatite B (HBSAg), protoparasitológico, 

bacterioscopia de secreção vaginal  ultrassonografia obstétrica. 

Durante a consulta, deve ser realizado o  cálculo da idade gestacional e a data 

provável do parto, dar orientações a gestante sobre a  importância da atividade física, 

sexual, trabalho e ambiente, estimular uma alimentação saudável e realizar o 

acompanhamento de peso gestacional, orientar sobre sinais de riscos e assistência 

em cada caso, avaliar os resultados dos exames laboratoriais de rotina,  dar 

orientações de condutas pertinentes, referenciar para atendimento odontológico, 

encaminhar para a imunização antitetânica (vacina dupla viral), quando a gestante 
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não estiver imunizada, ou quando o último reforço tiver sido realizado há mais de 5 

anos, prescrever ácido fólico 5 mg/dia até 14 semanas, fornecimento de informações 

necessárias quanto aos intervalos dos próximos atendimentos e levantar expectativas 

quanto à gravidez, parto e puerpério. 

Sabe-se que, do total das gestações a metade não são inicialmente planejadas, 

mesmo que, em algum momento tenha sido desejada, isso ocorre devida a falta de 

orientação ou de oportunidades de aquisição de um método de anticoncepcional, 

geralmente acontece com adolescente. (BRASIL, 2012)  

Em alguns casos, essa mãe se recusa a fazer o acompanhamento gestacional. 

Diante deste fato, o enfermeiro como educador tem como principal objetivo fortalecer 

a relação de confiança e segurança entre o profissional e gestante, abordando de 

forma acolhedora e humanizada, para que ela se sinta segura e confortável a realizar 

o pré-natal corretamente.  

Diga-se que “uma atenção no pré-natal qualificada e humanizada se dá por 

meio da incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias: 

do fácil acesso a serviços de saúde de qualidade, com ações que integram todos os 

níveis de atenção - promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do 

recém-nascido” (GUERREIRO et al., 2012) 

Foi instituído pela portaria do Ministério da Saúde nº 569/2000, o “Programa 

de Humanização no Pré-Natal e Nascimento”, o que garante toda gestante direito de 

acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e 

puerpério. (COREN, 2016) 

O enfermeiro tem uma série de competência, entre elas: habilidades manuais 

ou técnicas, pensamento crítico, conhecimento e intuição. Entretanto, essas 

capacidades não são o suficiente para a realização de uma consulta de enfermagem 

de qualidade. Diante disto, além do enfermeiro ter competência técnica, é de suma 

importância que tenha uma escuta qualificada para que possa ouvir suas queixas, 

preocupações e angústias. Ter atitudes de sensibilidade e afetividade ajudarão a 

interação entre enfermeiro-gestante, além de exercer fundamental papel educativo. 

(SANTOS; RADOVANOVIC; MARCON, 2010) 

A consulta de enfermagem apresenta-se como um instrumento de suma 

importância, pois tem como finalidade garantir a extensão da cobertura e melhoria da 
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qualidade pré-natal, principalmente por meio da introdução das ações preventivas e 

promocionais às gestantes.  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO INCENTIVO DA AMAMENTAÇÃO NO PRÉ-NATAL 

 

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, 

proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz 

intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Amamentar é muito mais do 

que nutrir a criança, é um processo a qual envolve interação profunda entre mãe e 

filho, com resultados no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se 

defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e 

emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. (BRASIL, 2009) 

 Segundo Marques, Cotta e Priore (2009), a amamentação, além de proteger 

contra doenças no início da vida do lactente, parece reduzir também o risco de 

doenças crônicas, como as autoimunes, celíaca, de Crohn, colite ulcerativa, linfoma, 

diabetes mellitus e alergia alimentar, entre outras. E além de ser importante para o 

bebê, a mãe também tem benefícios com a prática de aleitamento materno, pois reduz 

alguns tipos de fraturas ósseas, câncer mama e de ovários e também diminui o risco 

de morte por artrite reumática.  

É preconizado pelo Ministério da Saúde (MS) que o bebê seja alimentado 

exclusivamente pelo leite materno até os 6 meses de idade, para ter um crescimento 

forte e saudável. E recomenda-se a amamentação até os 2 anos de idade, que afirma 

ser o primeiro direito da criança após o nascimento 

Existem 5 tipos de amamentação, que são elas: Aleitamento materno exclusivo, 

que é quando o bebê recebe leite direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de 

outras fontes; aleitamento materno predominante, quando a criança recebe além do 

leite materno, água, sucos de frutas e chás; aleitamento materno, quando a criança 

recebe leite materno, independente de receber ou não outros alimentos; aleitamento 

materno complementado, quando a criança recebe além do leite materno, qualquer 

alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementa-lo, e não substituí-

lo; aleitamento materno misto ou parcial, é quando a criança recebe leite materno e 

outros tipos de leite. (BRASIL, 2009) 
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De acordo com Moraes et al. (2012), embora seja conhecida e divulgada sobre 

a importância do aleitamento materno para os lactantes tanto na sociedade quanto no 

meio científico, ainda existem muitos casos de desmame precoce e adoção de 

mamadeiras na população. Entre os fatores investigados sobre o desmame precoce 

estão em destaque, intercorrências ao nascimento, baixo peso, idade materna e 

situação socioeconômica, além disso, são referidas situação conjugal, apoio social, 

experiência anterior, intenção de amamentar, enfermidades da mãe, problemas 

mamários e recusa do bebê. 

A educação e o preparo das mulheres para a lactação é de extrema importância 

na consulta de pré-natal, para que se obtenham resultados positivos. As mulheres 

devem ser informadas sobre os benefícios da amamentação, das desvantagens do 

uso de leites não humanos e devem ser orientadas sobre as técnicas da 

amamentação para aumentar sua habilidade e confiança. (DEMITTO, 2010) 
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3. A ESCOLHA DA VIA DE PARTO 

 

A gravidez é um dos determinantes do estado de saúde da mulher, sendo em 

algumas situações o único momento de contato que a mulher em idade reprodutiva 

terá com os serviços de saúde. A gestação é um período a qual a mulher sofre 

milhares de mudanças psíquica, sendo configurada por incertezas, dúvidas e 

inseguranças. (CAMPELO; PRATES; SILVA 2014) 

Diante deste fato, uma das dúvidas que mais preocupam a gestante é a escolha 

da via de parto ideal. Cada vez mais a mulher quer participar da escolha da via do 

parto, pois a maioria das vezes ela não é esclarecida e essa decisão fica sob 

responsabilidade somente do profissional que a acompanha. (SILVESTRE et al. 2014) 

Segundo Campelo, Prates e Silva (2014) a decisão à cerca da escolha da via 

de parto é influenciada por diversos fatores como os riscos, benefícios e as possíveis 

complicações. De acordo com o Programa de Humanização no Pré-natal e 

Nascimento (PHPN) as mulheres devem receber todas as informações precisas e 

devem ter ciência sobre o direito de livre escolha da via de parto, que deverá ser 

respeitado, principalmente, quando forem orientadas e acompanhadas durante toda a 

gestação. 

           No Brasil uma das razões apontadas para o aumento das cesarianas, tem sido 

a escolha das mulheres por esse tipo de parto. A proporção de cesariana apresenta 

distribuição desigual no país, sendo maior nas mulheres com maior idade, 

escolaridade, primíparas, com assistência pré-natal em serviços privados e residentes 

nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste, sendo determinada, em muitos casos, por 

fatores não clínicos, ainda mesmo em situações em que não existe risco materno ou 

fetal, é mais frequente em mulheres de melhor condição econômica, tendo sido 

associada ao que seria um bom padrão de atendimento. (DOMINGUES, 2014) 

Os modelos de assistência ao parto e a realização de cesáreas são debatidos 

desde da década de 1980. A complexidade do parto e sua assistência têm causado 

grandes questionamentos, envolvendo desde a qualidade da atenção obstétrica até o 

significado da parturição para as mulheres. (PATAH; MALIK, 2010) 

A cesariana surgiu como necessidade médica e reduziu as taxas de 

mortalidade, sequelas neonatais e maternas, principalmente nos casos de partos 
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distócicos. Há vários fatores que envolvem a escolha deste procedimento como: 

indicação médica, gestação de alto risco, à escolha da mãe, fatores sociais, fatores 

econômicos, fatores culturais, entre outros. A indicação correta da cesárea traz 

vantagens, mas a indicação sem critérios bem definidos envolve riscos adicionais para 

a mãe e o bebê. (BOSCO et al. 2014) 

É de suma importância que haja a troca de conhecimentos durante a consulta 

de pré-natal, não apenas para informar às gestantes, mas também como meio de 

interação entre o profissional e a cliente, diminuindo a ansiedade das mulheres em 

relação ao momento do parto e ao período gestacional. A aproximação 

gestante/profissional garante a ela uma atenção integral e de qualidade esclarecendo 

suas dúvidas no que diz respeito aos aspectos da gestação, parto e puerpério. 

(CAMPELO; PRATES; SILVA, 2014) 

Uma das principais funções do enfermeiro durante a consulta de pré-natal é 

ouvir a gestante para que se possa esclarecê-la e tira-las diante de qualquer dúvida 

sobre a escolha da via de parto, agindo principalmente com acolhimento e sem 

julgamentos, buscando um atendimento humanizado, percebendo as emoções e 

sentimentos para que a decisão sobre a via de parto seja a mais adequada e segura 

para a gestante. Destaca-se que atualmente com o conceito de parto humanizado, o 

profissional enfermeiro ele tem como dever acolher essa gestante desde do primeiro 

contato até a hora do parto. (SILVESTRE et al. 2014) 

Entre as problemáticas envolvidas no processo da escolha da via de parto 

segundo Campelo et al. (2014), é que ainda muitas mulheres sentem medo do parto 

por via vaginal, principalmente por temerem as consequências que podem advir desta 

via de parto como o desencadeamento da incontinência urinária e fecal, distopias 

genitais e até as lacerações perineais. 

É de extrema importância que na consulta de pré-natal o enfermeiro incentive 

essa gestante a ter um parto normal, informando-a sobre os benefícios que o mesmo 

oferece. O parto normal tem como vantagem a recuperação e cicatrização mais 

rápida, favorecendo o retorno das suas atividades diárias, menor risco de aquisição 

de infecção hospitalar, menor incidência de desconforto respiratório para o bebê e não 

tem o desconforto do pós-cirúrgico da cesárea. (CAMPELO; PRATES; SILVA, 2014) 
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De acordo com Oliveira e Penna (2018), hoje mais da metade das crianças 

brasileiras nascem pela via abdominal, um índice que chega a mais de 80% na rede 

de saúde pública. É importante ressaltar que na maioria das justificativas para a 

intervenção cirúrgica não são baseadas em evidências cientificas, no decorrer da 

gravidez muitos profissionais de saúde que acompanham o pré-natal usam como 

artifícios para a intervenção no parto os riscos mais supostos do que reais como bebê 

grande, circular de cordão, interferindo na decisão da mulher fragilizada diante do 

poder de persuasão do discurso médico.  

Os atos de parir e nascer passaram a ser vistos como patológico e com isso a 

intervenção passou a ser vista como normal, resultando no aumento do número de 

cesárias. Mesmo com a tecnologia e os estudos científicos que melhoraram a 

qualidade na assistência obstétrica, à intervenção no parto passaram a ser usado sem 

justificativa adequada, gerando a medicalização excessiva no processo 

essencialmente natural. Tendo em vista o aumento de cesariana no Brasil, uma das 

justificativas é a falta de orientação das gestantes em relação a escolha de parto, que 

cabe ao profissional que à acompanha no pré-natal dar todas as orientações 

necessárias, para que a mesma consiga tomar uma decisão. (SANTANA; LAHM; 

SANTOS, 2015) 

Entre as estratégias adotadas para reduzir as taxas de cesarianas no Brasil 

está a criação dos centros de parto normal (CPN). Os CPN’s criados em 1998 por 

meio da Portaria GM 985/99, do Ministério da Saúde, eles são voltados a assistência 

no parto normal fora do ambiente cirúrgico, tendo como objetivo valorizar a fisiologia 

normal, a presença do acompanhante e o contato precoce com a mãe. (AMARAL et 

al. 2011) 

Mesmo com algumas medidas adotadas, o nascimento por cesariana tornou-

se algo muito comum, o parto normal deixou de ser uma prática corrente nas 

maternidades, fazendo com que de alguma forma interfere-se na escolha da via do 

parto da mãe/gestante, tendo como consequência a redução na expectativa de tentar 

um parto normal. (SANTANA; LAHM; SANTOS, 2015) 

Oliveira e Penna (2018) afirmam que fatores socioculturais e alusivos aos 

modelos de partos cesáreas se tornam preocupantes. Pois sabe-se que comparada 

ao parto normal a chance de morbidade materna severa se eleva 2 vezes entre as 
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mulheres submetidas à cesariana intraparto e 2,3 vezes em casos de cesariana 

eletiva.  

 

 

 

3.1 NORMAL X CESARIANA  

 

No brasil, à prática de parto hospitalar aumentou após a segunda guerra 

mundial, quando novos conhecimentos e habilidades nos campos de cirurgia, 

anestesia assepsia, hemoterapia e antibioticoterapia foram adotados pelos médicos.  

O Parto normal e a cesariana, são vias de parto que a mulher tem a possiblidade de 

escolha, geralmente as duas alternativas sempre estão disponíveis, mas o 

conhecimento delas é reduzido ou simplesmente ignorado, tendo eles na maioria das 

vezes benefícios e dificuldades. 

O parto considerado normal ele deve ocorrer sem intervenção cirúrgica e sem 

intercorrências como procedimentos desnecessários na hora do parto, parto e pós-

parto e deve-se sempre manter uma constante atenção para garantir o bem-estar 

materno, segurança e direitos da parturiente e do bebê. Sempre priorizando um 

momento tranquilo e prazeroso para a parturiente, a mulher que opta pelo parto 

normal, espera que tenha um cuidado humanizado, o modelo assistencial deve 

proporcionar um cuidado direcionado às suas necessidades e este cuidado deve ser 

aplicado também às rotinas e protocolos preestabelecidos do local do parto e aos 

profissionais diretamente ligados à assistência ao parto (FERREIRA, 2014). 

Na maioria das vezes esses diretos e deveres não são cumpridos, o que 

acabam gerando as percepções negativas sobre o evento do parto normal, que 

também leva a esse fator é que o parto normal é percebido como um processo 

doloroso, com intensidade de dor maior do que a esperada, mesmo que por um curto 

período de tempo,  realização de amniotomias ou administração de ocitocina, para 

acelerar o trabalho de parto, a transformação do corpo feminino em objeto de trabalho, 

não respeitando o protagonismo da mulher e reproduzindo o modelo de medicalização 

da assistência, acabam por contribuir para a percepção negativa do parto. 

Já a cesariana ela é uma intervenção cirúrgica, geralmente é realizada no 

intuito de reduzir os riscos de complicações maternas/ e ou fetais durante a gravidez 
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e o trabalho de parto, porém, essa intervenção não é isenta de riscos. Antes a 

cesariana só era realizada em mulheres mortas para salvar a vida do feto, essa 

intervenção passou a proporcionar melhorias à gestante em situações em maior 

complexidade. Um dos benefícios do parto cesárea é que o médico pode planejar a 

data do nascimento, do tempo de duração do parto e o horário da realização, auferir 

ganhos financeiros, associar o procedimento cirúrgico de cesariana com a execução 

de ligação tubária e ainda esconder a falta de preparo na condução de partos normais. 

(PATAH; MALIK, 2010) 
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4. A HUMANIZAÇÃO E OS CUIDADOS NO PUERPÉRIO 

 

Ocorrem intensas modificações físicas e psicológicas no período após o parto 

chamado puerpério. Essas peculiaridades ajudam para o aumento da insegurança da 

mãe em relação aos cuidados necessários com ela e seu bebê para garantir a saúde 

no início da maternidade e é dá competência de o enfermeiro realizar os cuidados 

necessários à mãe, um deles é o cuidado para que seu organismo volte o quanto 

antes as condições normais. (STRAPASSON; NEDEL, 2010) 

O profissional enfermeiro é quem orienta sobre os cuidados que a gestante 

deverá ter com o seu corpo após o nascimento do seu bebê. Diante de tantas 

mudanças que ocorrem durante esse momento, a mãe sofre um misto de emoções e 

sentimentos, a ansiedade, insegurança, medo, são um deles. Este momento é ideal 

para o enfermeiro atuar, pois o mesmo encontra-se mais sensibilizada e ajudará em 

tudo que for preciso. (SILVA; NASCIMENTO; COELHO, 2015) 

 As falas mais comuns das puérperas expressam claramente o quanto a 

experiência de ser mãe é única na vida delas e afirmam a procura pela concretização 

de um sonho seguido de responsabilidade e compromisso com o ser que é totalmente 

dependente e ligado à mãe. (STRAPASSON; NEDEL, 2010) 

Segundo Matos et al. (2013) é clara a compreensão das mulheres acerca da 

amamentação, da importância de fazê-lo, sem perder a essência de ser sujeito social 

e, principalmente, amamentar com amor e não por obrigação, para não sofrer rejeição 

por uma sociedade que prioriza doação exclusiva à saúde da criança. 

O pós-parto também denominado como puerpério é a fase ativa do ciclo 

gravídico-puerperal, é o momento de múltiplas alterações hormonais, relacionadas à 

síntese e ao metabolismo. As transformações que ocorrem com a mulher durante toda 

a gestação merece ser destacado, pois normalmente após o nascimento do bebê, à 

saúde da mulher passa ser ignorado, dando a assistência somente para o recém-

nascido.  

No período pós-parto a mulher passa por transformações fisiológicas que na 

maioria das vezes acomete: metabolismo, sistema cardiovascular, respiratório, 

gastrointestinal, urinário, musculoesquelético, endócrino, tegumentar, hematológico e 

no corpo uterino, istmo, colo uterino, tubas uterinas, ovários, vagina, vulva, períneo e 

mamas, ocasionando dores e desconfortos que influenciam em todo funcionando do 



 

 

27 

organismo. É nesse mesmo período que a mulher passa pelo processo de adaptação 

não só corporal, mas como emocional, necessitando de um cuidado especial, pois ela 

passa da fase pré-gravídica e também inicia a fase da amamentação. (GOMES; 

SANTOS, 2017) 

Segundo Brasil (2009), a atenção a mulher no pós-parto imediato e após as 

primeiras semanas é fundamental para a saúde materna e neonatal. Recomenda-se 

uma visita domiciliar na primeira semana após a alta do bebê, com o objetivo de 

identificar qualquer problema e sanar todas as dúvidas. Uma vez que aconteceu a 

morbidade e mortalidade materna e neonatal na primeira semana após o parto, deve 

acontecer logo nesse período. Os profissionais devem estar atentos e preparados 

para aproveitar a oportunidade de contato com a mulher e o recém-nascido na 

primeira semana após o parto para instituir sobre todos os cuidados previsto para a 

Primeira Semana de Saúde Integral. 

Após a primeira semana pós-parto, a puérpera e Rn’s terão que retornar à 

unidade básica de saúde no qual realizaram o seu pré-natal para a consulta com o 

enfermeiro e no prazo de 30 a 35 dias para revisão puerperal e o oferecimento do 

Planejamento Familiar com o profissional médico. As consultas geralmente são 

agendadas antes da alta hospitalar, por profissionais do Programa Saúde da Criança. 

Para que tudo ocorra corretamente, uma das maneiras oferecidas para ter um 

atendimento nos prazos preconizados são a adequação das agendas nas unidades 

de saúde para diferentes atendimentos, com siglas especificas, assegurando melhor 

qualidade da assistência ao binômio mãe-filho. (BRASIL, 2009) 

Durante a consulta com a puérpera  entre 7 a 10 dias, o enfermeiro deverá: 

conversar sobre parto, atendendo-se as informações que foram necessárias; 

identificar durante a consulta o estado geral, uso de medicações, observar lóquios 

(cor, odor e quantidade); observar se teve episiorrafia ou incisão cirúrgica e observar  

as condições, se apresenta sinais de infecção puerperal; avaliar a função intestinal e 

urinária; avaliar o estado emocional; aferir os sinais vitais; observar as mamas, se há 

sinais de ingurgitamento ou traumas mamilares (escoriações e fissuras); solicitar que 

ofereça a mama e observar a pega e aceitação do bebê; orientar os riscos de 

compressas nas mamas, assim como aplicação de qualquer produto que não tenha 

sido prescrito pelo médico; orientar sobre os cuidados básicos com o recém-nascido; 

orientar sobre anticoncepção na lactação; avaliar a interação da mãe com o bebê; 
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identificar situações de riscos ou intecorrências e conduzi-las; fazer a consulta de 

enfermagem ao RN, esclarecendo as dúvidas da mãe naquele momento conforme o 

protocolo do Programa Saúde da Criança; orientar sobre o planejamento familiar; 

reforçar sobre a consulta agendada com o ginecologista. A consulta de pré-natal só 

encerra após este atendimento, caso a puérpera não compareça, o profissional 

responsável entrará em contato mediante a falta no atendimento. (BRASIL, 2009) 

Há muitas dúvidas e dificuldades com relação a amamentação, principalmente 

as mães de primeira viagem, um dos fatores que interferem durante a amamentação 

são os incômodos que podem ocorrer durante esse processo. Um dos principais 

problemas são: a pega incorreta do mamilo, fissuras (rachaduras), mamas 

ingurgitadas e a mastite. 

De acordo com Gomes e Santos (2017), na rede de cuidados, hospitalar e rede 

básica as mulheres terão informações sobre o planejamento reprodutivo através de 

orientação e ofertas de métodos contraceptivos e programas educativas. É 

preconizado que a mãe deve ser orientada desde da maternidade, após isso deverá 

ser acompanhada na unidade básica de saúde. No que se refere um atendimento 

humanizado, os enfermeiros assistem as mulheres com qualidade, demonstrando o 

saber e o fazer técnico, atuando com competência, tomando decisões para a garantia 

e o bem-estar da mãe e de seu filho. É de suma importância que o profissional 

enfermeiro seja capacitado para atuar de forma acolhedora durante esse período 

delicado pós-parto da mulher. 

Neste acolhimento o profissional deverá abordar a mãe e o bebê de forma 

ímpar dedicando exclusiva a atenção aos mesmos. O enfermeiro durante a consulta 

terá que implementar as seguintes condutas: apresentar-se, perguntar o nome da 

mulher e do recém-nascido e atendê-los com respeito e delicadeza; escutar a mulher 

o que ela tem a dizer, incluindo possíveis queixas, e estimulá-la a fazer perguntas; 

informar sobre os passos da consulta e esclarecer dúvidas. No acolhimento a 

puérpera durante a anamnese é importante coletar alguns dados, o profissional terá 

que verificar o cartão da gestante e o resumo da alta hospitalar e/ ou perguntar à 

mulher sobre às condições da gestação, condições do atendimento ao parto e ao 

recém-nascido, dados do parto (data, tipo de parto, se cesárea, qual a indicação), se 

houve alguma intercorrência na gestação, no parto ou no pós parto como: febre, 

hemorragia, hipertensão, diabetes, convulsões e sensibilização Rh; se recebeu 
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aconselhamento e realizou a testagem para sífilis ou HIV durante a gestação e/ou 

parto e se fez o uso de algum medicamento (ferro, ácido fólico e outros). (BRASIL, 

2009) 

Segundo  Brasil (2010), além dessas condutas o enfermeiro tem como funções: 

orientar sobre higiene, alimentação, atividades físicas, atividade sexual, prevenção de 

DST/ Aids, orientar sobre os direitos da mulher, aplicar vacinas (dupla tipo adulto e 

tríplice viral, se necessário), oferecer o teste anti-HIV e VDRL (com aconselhamento 

pré e pós-teste, para as puérperas não aconselhadas e testadas durante a gravidez, 

prescrever suplementação de ferro (sulfato ferroso 300 mg/ dia, até 3 meses após o 

parto, para as mulheres sem anemias diagnosticadas), registrar informações em 

prontuário e agendar consulta na qual deverá ser realizada avaliação no período 

puerperal, idealmente 42 dias após o parto, no máximo 60 dias, para mulheres que 

estão amamentando, e 30-42 dias para mulheres que não estiverem amamentando.  

Com relação as orientações recebidas no pós parto, pode-se dizer que estão 

didaticamente são divididas em dois grupos: as relacionadas à mãe e ao bebê. A 

assistência ao recém-nascido é voltado os cuidados que a mãe deverá ter com o seu 

bebê. O enfermeiro é quem vai manejar a consulta, pois o mesmo é habilitado e 

capacitado para lidar diante de qualquer circunstâncias. (FRACISQUINI et al. 2010) 

 Na primeira consulta com o RN o enfermeiro terá que verificar com a mãe se 

o bebê possui Caderneta de Saúde da Criança, e caso não haja, providenciar a 

abertura imediata; verificar se a carteira está preenchida com os dados da 

maternidade, caso não esteja verificar se há alguma informação sobre o peso, 

comprimento, índice de Apgar, idade gestacional e condições de vitalidade; verificar 

as condições do RN; reforçar sobre a importância do aleitamento materno e a 

amamentação exclusiva até os 6 meses; realizar avaliação geral da criança, peso, 

postura, atividade espontânea, padrão respiratório, estado de hidratação, eliminações 

e aleitamento materno, características da pele (presença de palidez, icterícia e 

cianose), crânio, orelhas, olhos, nariz, boca, pescoço, tórax, abdômen (condições do 

coto umbilical), genitália, extremidades e coluna vertebral. Caso seja detectada 

alguma alteração, solicitar avaliação médica imediatamente; verificar o teste do 

pezinho e registra-lo na Caderneta de Saúde da Criança; verificar se forem aplicadas 

as vacinas BCG e de hepatite B na maternidade, caso não tenha sido registrar na 
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Caderneta de Saúde da Criança; agendar as próximas consultas o calendário previsto 

para seguimento da criança: 2º; 4º; 6º; 9º; 12º; 18º e 24º mês de vida. (BRASIL, 2010) 

Entende-se, que o ser humano deve ter um cuidado do início ao fim. Segundo, 

Corbani, Brêtas e Matheus (2009), o “Cuidado significa um fenômeno existencial 

básico” e o cuidado humanizado é essencial para se ter um atendimento digno. Diante 

desta realidade, foi possível chegar à conclusão que todo atendimento com um 

profissional de saúde deve ser realizado de forma acolhedora, cuidadosa e 

humanizada. Com destaque, na atenção básica de saúde, onde se inicia o seu 

primeiro atendimento, desde primeira consulta de pré-natal com a gestante, até o 

último atendimento pós parto com a mãe e o bebê. (CORBANI; BRÊTAS; MATHEUS, 

2009) 

Neste contexto é importante mencionar que o acolhimento humanizado, 

portanto, é uma ação que pressupõe a mudança da relação profissional/ usuário. O 

acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética e solidária. Desse 

modo, ele não se constitui como uma etapa do processo, mas como ação que deve 

ocorrer em todos os locais e momentos da atenção à saúde. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo objetivou-se trazer à realidade do profissional enfermeiro em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS), diante de uma consulta de pré-natal. Com o principal 

objetivo de enfatizar sobre a sua importância como profissional de saúde, suas 

habilidades e as suas responsabilidades no período gestacional/puerpério.  

A gestação é um momento a qual a mulher necessita de cuidados especiais, 

principalmente dos seus familiares e dos profissionais de saúde que os acompanha, 

visto que, durante esse período a mulher sofre milhares de alterações físicas e 

psíquicas, que podem desencadear diversas dúvidas, medos e inseguranças. O pré-

natal não deve ser somente um momento técnico centrado em um fenômeno biológico, 

essa tal conduta não estabelece vínculo de acolhimento, confiança e segurança, 

dificultando a relação entre o enfermeiro e a gestante.  

Conclui-se que o profissional enfermeiro tem diversas funções durante o 

atendimento de pré-natal, desde do atendimento à mulher/gestante até, o período pós 

parto com o bebê. Neste momento, é essencial que se tenha um profissional 

qualificado que possa identificar as necessidades dessa mãe para atende-la de forma 

humanizada e acolhedora. Um cuidado humanizado deve ser realizado por todos os 

profissionais de saúde, tanto na atenção básica quanto no atendimento no âmbito 

hospitalar.  

Sendo assim, chegamos ao objetivo do que foi proposto com o que abordamos 

a cima e devemos continuar com os estudos sobre o assunto sendo ele atual e de 

grande importância, com uma futura publicação em periódicos específicos da 

enfermagem, pois esse tema é importante na cultura atual e de valor bibliográfico 

relevante.  
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