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RESUMO 

Objetivo: Compreender a importância da visita puerperal. Método: Trata-se de 

uma revisão bibliográfica. Resultados: Na visita puerperal encontramos as mais 

diversas intercorrências, por isso deve acontecer o mais precoce possível. 

Conclusão: O profissional enfermeiro tem um papel fundamental na prevenção e 

promoção da saúde, pois suas ações são pautadas pelo saber científico, técnico e 

com uma visão ampla e holística. 

Palavras chaves: Período pós-parto, visita domiciliar, saúde da família. 

ABSTRACT 

Objective: To understand the importance of the puerperal visit. Method: This is a 

bibliographical review. Results: At the puerperal visit we found the most diverse 

intercurrences, so it should happen as early as possible. Conclusion: The nurse 

professional has a fundamental role in the prevention and promotion of health, 

since its actions are based on scientific, technical and with a broad and holistic 

view. 
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INTRODUÇÂO 

O puerpério é o período em que ocorrem mudanças físicas, fisiológicas e 

psíquicas na mulher, gera também muita insegurança e medo. Nesse contexto de 

muitas transformações há a necessidade de ser realizado acompanhamento por 

parte dos profissionais da Estratégia Saúde Família (ESF). O profissional precisa 

ter para ela uma visão holística e estarem atento para cada necessidade 



apresentada. É preciso também ter sensibilidade para identificar quais são as 

reais necessidades dessa nova mãe (PEREIRA; GRADIM, 2014). 

O acompanhamento à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-parto 

imediato e nas primeiras semanas após, é fundamental para garantir a saúde do 

binômio mãe-bebê. A primeira visita domiciliar (VD) deverá acontecer 

preferencialmente na primeira semana após a alta do bebê, porém se a gestação 

for de alto risco, essa visita deve ocorrer nos primeiros três dias após a alta 

(BRASIL, 2006). 

O cuidado de enfermagem, tem papel importante no processo educativo 

pois fornece informações que empoderam a mulher a ter autonomia em sua 

saúde, por meio do autocuidado, e também no cuidado com o RN o que favorece 

a adaptação à nova situação familiar (GARCIA; LEITE; NOGUEIRA, 2013). 

De acordo com Bernardi; Carraro; Sebold (2011, p.1079):         

 A visita domiciliar, neste contexto apresenta-se como uma 

forma especial de encontro entre o enfermeiro e a puérpera 

junto à família, principalmente por se tratar de um ambiente 

conhecido. O cuidado em domicílio pode proporcionar mais 

conforto e oportunidade para que a puérpera apresente suas 

reais condições de vida, o que permite ao enfermeiro 

relacionar esta realidade com as necessidades identificadas 

bem como os cuidados de enfermagem necessários e 

possíveis de serem realizados, tornando-o real e 

humanizado, voltado tanto para os aspectos físicos quanto 

emocionais. 

Este estudo demonstra que através da consulta de enfermagem no 

puerpério é possível, diminuir morte materna por causas referentes a 

complicações no puerpério e melhorar a percepção dos profissionais frente à 

consulta de puerpério. Mostra ainda que as puérperas têm queixas não somente 

relacionada ao bebê e como o Enfermeiro pode olhar para essa nova mãe e 

auxiliar a família nesse momento de mudanças, medo e incerteza. 

 



OBJETIVO 

Compreender a importância da visita puerperal, levantar quais são seus 

benefícios e verificar quais ações de enfermagem são realizadas durante sua 

execução. 

 

MÉTODO 

Foi realizada uma pesquisa de caráter de revisão bibliográfica para o 

levantamento dos dados, sendo baseados em artigos, dissertações, livros e 

revistas para obter um resultado de conceitos e ideias, analisando as condutas 

por diversos serviços em relação aos cuidados nas visitas puerperais. 

 

RESULTADOS 

Apesar do puerpério ser uma fase bastante conturbada na vida da mulher, 

com mudanças fisiológicas e hormonais significativas, mudanças na estrutura 

familiar, aumento das atribuições dentro do lar, responsabilidade de cuidar de um 

novo ser e preocupações com a autoimagem, o acompanhamento adequado por 

parte da equipe de saúde da família oferece para a nova mãe ferramentas, apoio 

e assistência que favorecem a adaptação e autonomia para promover a saúde 

familiar. 

A presença da equipe de saúde da família, principalmente o enfermeiro se 

torna indispensável no período do puerpério, tendo em vista seu conhecimento 

cientifico, técnico e seu olhar abrangente, porem se faz necessário conhecer o 

domicilio familiar, sua cultura e seus costumes, assim o profissional tem a 

oportunidade de levantar cada situação para atuar de maneira ampla e 

individualizada. A aproximação com a puérpera e seus familiares, o interesse e o 

respeito a suas opiniões e sentimentos agregam ao núcleo familiar valorização e 

segurança. 

Durante a visita puerperal encontramos as mais diversas intercorrências, 

por isso deve acontecer o mais precoce possível. É nos primeiros dias que tanto a 

mãe quanto o recém-nascido têm maior grau dificuldade na adaptação. Mamas 



ingurgitadas, hemorragia puerperal, condições emocionais, cuidados com 

epsiotomia ou incisão cirúrgica são algumas das intercorrências relacionadas a 

mãe. Já relacionadas ao bebê são pega e sucção ineficaz, cuidados com o coto 

umbilical, icterícia entre outros. 

Ao analisarmos o papel do enfermeiro na visita puerperal, percebemos 

que sua atuação é fundamental nesse processo, a escuta qualificada e o 

acolhimento fortalecem o vínculo entre a equipe de saúde e a família, o que 

afastará os riscos relacionados a esse período e trará para a mãe conhecimento e 

segurança para cuidar de seu filho e de si mesma.  

 

CONCLUSÂO 

O puerpério é uma fase repleta de medo e insegurança onde a consulta 

de enfermagem é essencial, sabendo que uma atenção qualificada, faz com que 

muitas intercorrências sejam evitadas. Uma orientação correta, um cuidado 

adequado, uma escuta qualificada, colaboram também para uma relação de 

confiança entre família e equipe de saúde. Buscar, examinar, questionar, 

compreender, orientar, respeitar, colocar-se à disposição, são ações 

fundamentais para que a assistência aconteça de forma eficaz. 

Embora a puérpera tenha suas influências culturais, que esteja sendo 

auxiliada por um familiar mais experiente, o enfermeiro precisa mostrar que 

algumas práticas podem trazer riscos para a saúde da mãe e do bebê. É preciso 

que o profissional se coloque na condição da paciente para compreender seu 

comportamento, atitudes e decisões e assim aborda-la de forma individualizada. A 

informações e orientações passadas para a mulher na consulta puerperal são 

fundamentais para que ela tenha autonomia para cuidar de si e do filho. 

 A consulta de puerpério deve favorecer um ambiente propício para trocas 

de informações, em que a puérpera possa falar sobre suas queixas, dúvidas e 

medos, também é uma boa oportunidade para agendar a primeira puericultura. 
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