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RESUMO 

 

O puerpério é um período de grande impacto na vida da mulher e uma assistência 
qualificada é fundamental para que ocorra a recuperação e adaptação dessa nova 
fase. A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica cujo tema é a 
importância da consulta de enfermagem na visita puerperal, a fim de 
 compreender a relevância da visita puerperal, levantar quais são seus benefícios e 
verificar quais ações de enfermagem são realizadas durante sua execução. Para 
tanto, é necessário compreender como as visitas são realizadas, captar os pontos 
relevantes, levantar quais os problemas encontrados durantes essas visitas e 
entender como a assistência prestada pode diminuir o número de intercorrências. 
Diante disso, verifica-se que, 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. Durante a 
visita puerperal encontra-se as mais diversas intercorrências, por isso deve 
acontecer o mais precoce possível e deve favorecer um ambiente propício para 
trocas de informações, em que a puérpera possa falar sobre suas queixas, dúvidas 
e medos, o que mostra que o enfermeiro tem um papel fundamental na prevenção 
e promoção da saúde. Que 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. 

Aleitamento materno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SILVA, Rosane Aparecida dos Santos. The importance of nursing consultation 
at the puerperal visit. 63 p. Course Conclusion Work (Monograph). Graduation in 
Nursing of the Faculty of Apucarana. Apucarana-Pr. 2018. 

 

 

ABSTRACT 

 

The puerperium is a period of great impact in the life of the woman and a qualified 
assistance is fundamental so that the recovery and adaptation of this new mother 
takes place. The present research is a bibliographical review whose theme is the 
importance of the nursing consultation at puerperal visit, in order to understand the 
relevance of the puerperal visit, to determine what are its benefits and to verify what 
nursing actions are performed during its execution. To do so, it is necessary to 
understand how the visits are carried out, to capture the relevant points, to raise the 
problems encountered during these visits and to understand how the assistance 
provided can reduce the number of intercurrences. Therefore, the adequate 
monitoring by the family health team offers the new mother tools, support and 
assistance that favor adaptation and autonomy to promote family health. During the 
puerperal visit we find the most diverse intercurrences , so it should happen as early 
as possible and should favor an environment conducive to information exchange, in 
which the puerpera can talk about their complaints, doubts and fears, which shows 
that the nurse plays a fundamental role in the prevention and promotion of health . 
That their actions are guided by scientific, technical and with a broad and holistic 
view. 

 

Keywords: Postpartum period. Home visit. Family health. Breastfeeding. 
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1 INTRODUÇÃO 

O puerpério é o período em que o organismo da mulher retorna ao seu estado 

anterior à gestação, tem seu início aproximadamente duas horas após a saída da 

placenta e seu término varia de mulher para mulher, pois enquanto ela amamentar 

seus ciclos menstruais não retornarão completamente à normalidade. O puerpério 

divide-se em: imediato, que vai do 1º ao 10º dia; tardio, do 11º ao 42º dia e remoto, a 

partir do 43º dia. (BRASIL, 2006). 

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 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 da Família (ESF). O profissional precisa ter para 

ela uma visão holística e estar atento para cada necessidade apresentada. É preciso 

também ter sensibilidade para identificar quais são as reais necessidades dessa nova 

mãe. (PEREIRA; GRADIM, 2014). 

 

O puerpério é um período, especialmente, oportuno para assistência 
à mãe, filho e família e, que qualquer fragilidade que afete um desses 
três grupos alvo, representa uma ameaça à saúde infantil, uma vez 
que é fundamental o papel das mães em relação aos cuidados com as 
crianças e que o desenvolvimento dessas é, diretamente, influenciado 
pelas condições das famílias nas quais vivem. Destacamos, também, 
que são inegáveis as repercussões negativas de uma morte materna 
para o recém-nascido e para os outros filhos, além da família como 
um todo, tendo em vista os importantes papéis que a mulher 
desempenha na instituição familiar. (ANDRADE et al., 2015, p.182). 
 

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). 
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Segundo Bernardi; Carraro; Sebold. (2011, p.1079): 

 

No processo educativo realizado pelo enfermeiro, a qualidade do 
cuidado está vinculada ao entendimento por parte da puérpera do 
conhecimento que está sendo compartilhado. É essencial que o 
enfermeiro reconheça a realidade da puérpera e, realize o processo 
de ensino-aprendizagem de forma efetiva, por meio de conhecimentos 
e experiências prévias da puérpera e seus familiares para que estes 
se sintam realmente amparados.  

 

Ainda 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 a morte materna por causas referentes a complicações deste 

período e melhorar a percepção dos profissionais diante deste instrumento. Mostra 

também que as puérperas têm muitas queixas e dúvidas não somente relacionadas 

ao bebê. Demonstra ainda como o Enfermeiro deve olhar para essa nova mãe e 

auxiliar a família nesse momento de mudanças, medos e incertezas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 Compreender a importância da visita à puérpera e sua família na atenção 

básica. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Verificar os benefícios da visita puerperal; 

 Elencar dados relevantes da consulta à puérpera; 

 Levantar quais ações de enfermagem devem ser realizadas durante 

essas visitas;  

 Entender como a assistência prestada pode diminuir o número de 

intercorrências. 
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3 A GESTAÇÃO 

O período gestacional é constituído por cerca de quarenta semanas, sendo 

diferente em seus aspectos fisiológicos, metabólicos e nutricionais. O primeiro 

trimestre gestacional caracteriza-se por grandes modificações biológicas e fisiológicas 

devidas à intensa divisão celular que ocorre nesse período. O segundo e o terceiro 

trimestre integram outra fase para a gestante, em que o meio externo vai influenciar 

diretamente na condição nutricional do feto. O ganho de peso adequado, a ingestão 

de nutrientes necessários, o fator emocional e o estilo de vida serão determinantes 

para o crescimento e o desenvolvimento do feto. (VITOLO, 2008). 

Figura 1 – Desenvolvimento gestacional 

 

Fonte: SILVA, 2018. 
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O planejamento contribui para a decisão sobre o momento mais oportuno da 

gravidez para a mulher, considerando suas condições físicas, psíquicas e sociais. 

Tem o objetivo de identificar fatores de risco, incluindo os comportamentais, além de 

possibilitar acesso a informações sobre fertilidade e de como a gravidez e a 

maternidade irão influenciar as áreas afetiva, educacional e social. Deve incluir o 

parceiro e ser realizada por uma equipe multiprofissional. A oferta de cuidados 

qualificados à gestante, à puérpera e ao RN exige a definição de estratégias de 

atendimento que envolvam todos os profissionais que atuam nas unidades básicas de 

saúde (UBS). Deve-se, nessas unidades, sempre buscar atender as necessidades 

das mulheres nesse período importante de suas vidas, fortalecendo o vínculo entre as 

usuárias do serviço de saúde e os profissionais. (SÃO PAULO, 2010). 

Após o diagnóstico de gravidez, a mulher deve iniciar o pré-natal o quanto 

antes, assim o médico ou o enfermeiro irá orientar a mulher quanto aos cuidados 

necessários que ela deverá tomar durante toda a gravidez. (GOMES; NEVES, 2011). 

De acordo com Brasil (2006), o conceito de assistência humanizada é amplo 

e envolve um conjunto de medidas com o objetivo de favorecer o parto e o nascimento 

saudável, bem como a prevenção da morbimortalidade materna e fetal. O programa 

de humanização do parto e nascimento tem o seu início no pré-natal, com a equipe 

de saúde preparando adequadamente a mãe para o momento do parto, abrangendo 

um conjunto de cuidados que visam oferecer à mulher a possibilidade de ser a 

protagonista no parto e também no puerpério. 
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4 O PUERPÉRIO 

O puerpério, também denominado pós-parto, é o período do ciclo grávido-

puerperal em que as modificações locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e 

parto no organismo da mulher retornam à situação do estado pré-gravídico. É 

considerada uma fase decisiva para a mulher e sua família diante da necessidade de 

novos aprendizados, de consolidação da unidade familiar e de laços afetivos. 

(GARCIA; LEITE; NOGUEIRA, 2013). 

 O puerpério inicia-se de uma a duas horas após a saída da placenta e tem 

seu término indeterminado, pois durante o período de lactação a nutriz estará vivendo 

as modificações referentes à gestação, não retornando seus ciclos menstruais à 

normalidade.   

Didaticamente este período é classificado em: 

 Puerpério imediato: 1º ao 10º dia; 

 Puerpério tardio: 11º ao 45º dia; 

 Puerpério remoto: a partir do 53º dia. (LONDRINA, 2016). 

 

4.1 Aspectos Fisiológicos No Puerpério 

Para Londrina (2016), o puerpério é um período de grandes mudanças 

corporais e psicossociais, predominando um catabolismo intenso sem consequências 

patológicas. O organismo que demorou nove meses para completar um ciclo de 

mudanças fisiológicas referentes a gestação sente rapidamente a involução 

necessária para retornar ao seu estado anterior.  É um período de grande 

transformação tanto física quanto emocional. 

 Principais alterações que ocorrem no puerpério: 

 Útero 

O processo de involução uterina acontece em ritmo acelerado. 

· Nas 12 horas após o parto a altura uterina atinge cerca de 12 cm, a partir do 

3° dia regride 1cm/ dia. 

· No 10° dia pós-parto o fundo uterino está em nível da sínfise púbica. 
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· A espessura das paredes volta ao normal em 5-6 semanas 

Quanto ao peso: 

. Após o parto o útero pesa 1000 g; 

. Após 7 dias o peso diminui até 500 g; 

. Após 14 dias ele chega a 300 g; 

. Após o fim do puerpério pesa de 40 a 60 g. 

Figura 2 - Involução uterina nos primeiros 10 dias após o parto 

 

Fonte: BRASIL, 2017 

 Colo do Útero 

A cérvice volta ao seu estado anterior à gestação em até 6 semanas no pós-

parto. Ocorre o seu fechamento gradualmente, porém não retorna ao seu estado pré- 
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gestacional. Após o parto o colo do útero está disforme e edematoso. O óstio cervical 

se fecha lentamente e volta ao normal com cerca de duas semanas, enquanto o óstio 

externo não voltara a forma anterior ao nascimento. (RICCI, 2008). 

 Períneo e Vagina 

O períneo apresenta edema e equimose por 1 ou 2 dias após o parto. 
Se no parto for feita a episiotomia ou ocorreu laceração, a cicatrização 
completa pode demorar de 4 a 6 meses, caso não haja complicação 
como hematoma ou infecção. 
Logo após o parto a mucosa vaginal está edematosa e fina, com 
poucas rugas. Conforme as funções ovarianas retornam e a produção 
de estrogênio recomeça, a mucosa se espessa e as rugas reaparecem 
em aproximadamente três semanas. A abertura vaginal mostra-se 
aumentada e, em geral o tônus das paredes vaginal diminui. A vagina 
retorna ao seu tamanho aproximado da pré-gravidez em 6 a 8 
semanas após o parto. (RICCI, 2008, p 333-334). 
 

 Lóquios 

São exsudatos e transudatos de elementos celulares descamados e sangue, 

resultado do processo de involução e regeneração da ferida placentária e demais 

soluções de continuidade sofridas pela genitália durante parto, o aspecto e 

composição deles variam conforme o período pós-parto. Da mesma forma, a 

quantidade pode passar de 50 g, até algumas gotículas ao final. (LONDRINA, 2016). 

 Sistema cardiovascular 

O sistema cardiovascular passa por mudanças drásticas após o parto. 
Durante a gravidez, o coração se desloca levemente para cima e para 
a esquerda. Esse quadro é revertido conforme o útero involui. O débito 
cardíaco permanece alto nos primeiros dias pós-parto e depois, 
gradualmente cai para os valores pré gestacionais entre duas a quatro 
semanas após o parto. A diminuição do débito cardíaco reflete em 
bradicardia (50 a 70 bpm) durante as primeiras 2 semanas pós-parto. 
Essa redução da frequência cardíaca está relacionada com o aumento 
do retorno sanguíneo ao coração com a circulação central, porque não 
há mais placenta para ser perfundida. (RICCI, 2008, p.334). 
 

 Sistema digestivo 

Logo após o parto, com o esvaziamento do útero, o estômago, o 
intestino delgado e o cólon retornam à posição anatômica normal, 
favorecendo o esvaziamento mais rápido do estômago e a 
normalização das funções gastrointestinais. 
 No que se refere ao peso corporal, em média, a puérpera perde cerca 
de 5 quilos logo após o parto (feto, placenta, líquido amniótico), 
havendo queda adicional de aproximadamente 3 quilos (involução 
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uterina, loquiação, diurese, sudorese) entre o 7o e 10o dia. 
(MONTENEGRO; FILHO, 2010, p. 291).  
 

 Sistema tegumentar 

Conforme os níveis de estrogênio e de progesterona diminuem, a pigmentação 

escurecida que aparece no abdome (linha Nigra), na face (melasma) e nos mamilos 

desaparece gradualmente. (LONDRINA, 2016). 

 

 Sistema endócrino 

O sistema endócrino sofre várias mudanças rapidamente após o 
nascimento. Os níveis de estrogênio e de progesterona circulante 
caem rapidamente com a expulsão da placenta. Os níveis mais baixos 
de estrogênios estão associados ao ingurgitamento mamário e a 
diurese do excesso de liquido extracelular acumulado durante a 
gravidez. O estrogênio está em seu nível mais baixo uma semana 
após o parto. Para as mulheres que não amamentam os níveis de 
estrogênio começam a aumentar cerca de duas semanas após o 
parto. Para as que amamentam, os níveis de estrogênio permanecem 
baixos até diminuir a frequência do aleitamento. (RICCI, 2008, p336). 
 

 Sistema urinário 

A retenção urinária após o parto pode ocorrer em razão de a bexiga estar 

muitas vezes edemaciada e traumatizada, podendo ocorrer ainda sensibilidade 

diminuída à pressão exercida pela urina, edema e traumatismos dos tecidos em torno 

do meato urinário. Dor lombar discreta, febre, retenção urinária, disúria, polaciúria são 

indicativos de infecção urinária. (LONDRINA, 2016).  

 

4.2 Principais dificuldades enfrentadas no Puerpério 

Para Pereira et al. (2012, p. 538): 

O processo de modificações da mulher neste período transpõe o físico, 
dando enfoque a perspectiva psicanalista que compreende o puerpério 
como um período de delimitação entre o devaneio, a fantasia 
inconsciente e a realidade. Além disso, sentimentos como ansiedade 
e insegurança são comuns na mulher durante os cuidados com o 
recém-nascido. Isto se relaciona às expectativas do parto, da criança 
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e da reação ambiental; a nova situação exige da mulher um lento e 
gradual processo de incorporação à nova condição. Para criar e 
compreender o bebê, a mãe se vê forçada a rever o seu papel de 
mulher, incorporando uma nova identificação, o de ser mãe e 
cuidadora, o que pode gerar conflitos internos para desempenhar o 
novo papel dentro da família e da sociedade. É relevante a maneira 
como a mulher, no puerpério, enfrenta as diversas modificações 
emocionais e físicas para ajustar-se ao novo membro da família, aos 
desconfortos do pós-parto, as alterações em sua imagem corporal e à 
realidade da mudança em sua vida. Mesmo sendo uma época de 
extrema alegria, para a maioria delas, algumas podem enfrentar 
situações que não esperavam. Apesar de o parto ligar-se à 
sentimentos de felicidade e gratidão pelo nascimento de uma criança 
saudável, algumas mulheres podem expressar sentimentos de uma 
autoimagem prejudicada. Elas podem temer a perda do controle; 
podem sentir-se apavoradas, solitárias ou culpadas, como se tivessem 
falhado de alguma forma. Somando-se aos sentimentos, às mudanças 
da rotina e a atenção se desviando para o recém-nascido, ocorre o 
declive acentuado dos hormônios estrógeno e progesterona, que pode 
levar a alguns transtornos emocionais; no período puerperal há maior 
chance de desenvolvimento de um transtorno humoral. 

 
 

De acordo com São Paulo. (2010, p. 195-196): 

 

 É importante que a equipe de saúde esteja preparada para 
reconhecer as alterações emocionais do puerpério, diferenciando as 
alterações transitórias daquelas potencialmente mais graves, a fim de 
orientar a puérpera e seus familiares e proceder à conduta mais 
adequada para cada caso. São elas: 

 Tristeza materna, blues puerperal ou baby blues – manifestação 
mais frequente, acometendo de 50 a 70% das puérperas. É definido 
como estado depressivo mais brando, transitório, que aparece em 
geral no 3º dia do pós-parto e tem duração aproximada de 2 semanas. 
Caracteriza-se por fragilidade, hiperemotividade, alterações do humor, 
falta de confiança em si própria, sentimentos de incapacidade.   

 Depressão pós-parto – menos frequente, manifesta-se em 10 a 
15% das puérperas, e os sintomas associados incluem perturbação do 
apetite, do sono, decréscimo de energia, sentimento de desvalia ou 
culpa excessiva, pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida, 
sentimento de inadequação e rejeição ao bebê. 

 Psicose puerperal – é mais rara de ocorrer. O início é abrupto, 
os sintomas surgem por volta de 3 semanas pós-parto, quando a 
puérpera já se encontra fora da maternidade. Os sintomas incluem 
quadro alucinatório delirante, grave e agudo; delírios que envolvem 
seus filhos; estado confusional; comportamento desorganizado. Há 
risco para a própria mulher e para o bebê e é necessário que a mãe 
seja encaminhada ao serviço especializado. 
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4.3 Crenças voltadas à maternidade 

É fundamental que a equipe de saúde conheça as crendices e práticas 

populares relacionadas ao puerpério, aprendendo a lidar com os valores, crenças e 

hábitos dos mesmos. Quanto ao cuidado com a icterícia neonatal os tratamentos, 

usados são os banhos de picão, de telha virgem, de rosa-branca e de sol. Muitas 

pessoas acreditam nestes tratamentos e fazem uso dos mesmos. Os profissionais de 

saúde devem estar bem orientados sobre os tratamentos, para orientar as mães neste 

aspecto. Sabemos que o banho de sol, por exemplo, é prescrito por muitos 

profissionais, e que possui resultados quando a icterícia não atingiu níveis avançados. 

(LUCHESI; BERETA; DUPAS, 2010). 

As principais dúvidas das puérperas referem-se à alimentação, higiene 

corporal, atividades físicas e relação sexual. A crença na baixa produção de leite as 

leva a darem ênfase nos alimentos considerados lactogênicos como canjica, leite de 

vaca, arroz doce. O banho diário segue sendo realizado conforme o costume de cada 

mulher, porém a lavagem da cabeça, durante o resguardo é proibida segundo a 

crendice popular. Existem aquelas que também acreditam ser indispensável manter o 

repouso, seja através de cuidados como, por exemplo, não varrer a casa e não pegar 

peso, seja restringindo-se no lar durante a quarentena. Já os sentimentos e 

preocupações direcionados a atividade sexual relacionam-se principalmente com o 

medo de sentir dor, a crença na necessidade de respeito à quarentena, os desejos do 

companheiro e a atenção dispensada ao RN. (ACOSTA, 2012). 
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5 A VISITA DOMICILIAR 

O Ministério da Saúde (MS), através de Portarias aprovadas no Pacto pela 

Saúde define as responsabilidades e ações estratégias mínimas que todos os 

municípios brasileiros devem desenvolver no âmbito da Atenção Básica. A Visita e o 

acompanhamento domiciliar fazem parte de seu quadro de estratégias. Na ESF, a VD 

é instrumento de trabalho das equipes de atuação e é fundamental no processo de 

cadastramento das famílias a serem atendidas. Esta metodologia é utilizada por todos 

os profissionais, de acordo com sua especificidade e o planejamento da unidade. 

(BRASIL, 2007).  

A VD é um momento importante no qual se estabelece o movimento das 

relações, ou seja, a escuta qualificada, o vínculo e o acolhimento, favorecendo que os 

grupos familiares ou comunidades tenham melhores condições de se tornarem mais 

independentes na sua própria produção de saúde. É importante ressaltar também que 

a visita se estabelece no lugar do seu cotidiano, do seu mundo vivido e enfrentado, de 

acordo com sua perspectiva. (LOPES; SAUPE; MASSAROLI, 2008). 

A VD constitui-se instrumento importante para a prática de enfermagem na 

saúde coletiva, especialmente na ESF. Inserida nas ciências da saúde, a enfermagem 

tem sua marca no compromisso com os problemas sociais e se concretiza pela arte 

do cuidar em saúde, pois percebe o ser humano através de uma visão holística, 

considerando seus sentimentos, sua família, sua cultura e o meio no qual ele está 

inserido. (NASCIMENTO et al., 2013). 
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5 A VISITA PUERPERAL 

‘’Uma das atividades inerentes à Estratégia Saúde da Família é a visita 

domiciliar, que proporciona ao profissional um maior contato com o espaço da família 

e, assim, identifica suas principais necessidades’’. (DRULLA et al., 2009).  

A esse respeito, é recomendado ao enfermeiro realizar a VD após o parto, de 

preferência imediatamente e nos primeiros dias, para que o aleitamento materno seja 

iniciado o mais precoce possível, auxiliando, assim, as mães nas primeiras mamadas 

do recém-nascido. O enfermeiro deve estar disponível, observando como está sendo 

a pega do RN, e respondendo a perguntas quanto ao aleitamento materno e demais 

intercorrências que surgirem. (BATISTA; FARIAS; MELO, 2013). 

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

de Saúde Integral. Trata-se de uma estratégia em saúde, na qual são realizadas 

atividades na atenção à saúde de puérperas e 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 RN no pós-

parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde 

materna e neonatal. (BRASIL, 2012). 

 

De acordo com Brasil (2013, p. 260), a visita domiciliar tem como objetivos: 

 

 Avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-nascido;  

 Orientar e apoiar a família para a 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;  

 Orientar o planejamento familiar;  

 Agendar consulta de puerpério até 42 dias após o parto. 
 

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 
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sensível e valorização das singularidades das demandas femininas, influenciadas por 

expectativas sociais referentes ao exercício da maternidade. (ANDRADE et al., 2015).  

A visita puerperal é uma atividade que proporciona ao enfermeiro, condições 

para atuar de forma direta e independente com o cliente, caracterizando dessa forma, 

sua autonomia profissional, além disso fornece subsídios para a determinação do 

diagnóstico de enfermagem e elaboração do plano assistencial. Na consulta de 

enfermagem há participação de ambos os lados com troca de informações e 

experiências, sendo relevante pois no período puerperal a maioria das mulheres 

sentem-se inseguras em relação aos cuidados com o bebe, aleitamento materno e 

consigo mesma. (RAVELLI, 2008). 
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7 O PAPEL DO ENFERMEIRO NA VISITA PUERPERAL 

No período de puerpério, a assistência de enfermagem deve ajudar na 

adaptação da mulher às alterações físicas e emocionais. Durante a avaliação 

puerperal o enfermeiro deve questionar sobre as queixas e realizar o exame físico, 

colhendo os dados para o planejamento da assistência de enfermagem. (MARQUE; 

DIAS; AZEVEDO, 2006). 

 No domicílio da puérpera, o enfermeiro tem a oportunidade de 
conhecer e reconhecer cada situação de maneira ampla e, ao mesmo 
tempo, individualizada e única. O envolvimento com a mulher e seus 
familiares, o interesse demonstrado e o respeito às suas concepções 
e sentimentos fazem com que a rede familiar se sinta valorizada e 
segura. A enfermagem está em uma posição privilegiada no 
atendimento à mulher que vivencia esse período, pois incorpora o 
cuidado humanizado, o respeito ao direito à maternidade segura e 
prazerosa. Toda puérpera tem direito a viver esse período de forma 
plena, sendo acolhida, orientada e acompanhada durante todo o 
período. Com isso, o enfermeiro cria um vínculo de afeto e segurança 
com a mulher e sua família. (PRIGOL; BARUFFI, 2017, p. 5-6). 
 

 A assistência prestada à família no puerpério, deve propiciar à mulher 

ferramentas e suporte para cuidar de si e do filho. As ações dos profissionais de 

saúde, devem ser norteadas pela escuta sensível e valorização das singularidades 

das necessidades femininas, influenciadas por expectativas sociais referentes ao 

exercício da maternidade. A atenção de saúde no puerpério consiste em um momento 

ideal e necessário para prestar assistência à criança desde o nascimento, abrangendo 

ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico precoce e recuperação dos 

agravos à saúde. Esse também é o momento ideal para realizar a captação precoce 

das crianças para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na Unidade 

Básica de Saúde. (ANDRADE et al., 2015).  

Sabe-se que o enfermeiro tem como essência e especificidade da 
profissão, o cuidado ao ser humano. Seu papel é reconhecido pela 
capacidade e habilidade de compreender o receptor de seu cuidado, 
ou seja, o indivíduo, como um todo. Como membro da equipe da ESF, 
promove a interação e a associação entre os usuários, a equipe e a 
comunidade buscando otimizar as intervenções de cuidado em saúde. 
No que diz respeito ao cuidado à mulher na ESF, o enfermeiro presta 
assistência a esse grupo com atribuições relativas ao pré-natal, ao 
controle do câncer cérvico-uterino e de mamas, ao planejamento 
familiar bem como ao período pós-parto. Dessa feita, tem como meio, 
suas ações desenvolvidas no ambiente das unidades de saúde e do 
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domicílio, por meio da VD. Essa atividade se apresenta como meio de 
viabilizar a continuação da assistência à mulher no ciclo gravídico-
puerperal. (MAZZO; BRITO; SANTOS, 2014, p. 663-664). 
 

O enfermeiro é o profissional que deve ser capaz de proporcionar momentos 

educativos, facilitando a amamentação, o diagnóstico e o tratamento adequados, 

considerando ser ele capacitado em aleitamento materno, e que poderá atuar junto à 

população, não somente prestando assistência, mas também na promoção e 

educação continuada, de forma efetiva. Desta forma, ter como estratégia a promoção 

da saúde, reconhecendo que, entre outros princípios, educação e alimentação são 

fundamentais; e que deve propiciar, sobretudo, o fortalecimento das ações 

comunitárias e o desenvolvimento de habilidades pessoais. (BATISTA; FARIAS; 

MELO, 2013). 

 

7.1 Cuidados com a puérpera 

Após o parto, o profissional de saúde deve olhar para a mulher com uma visão 

holística, não observar apenas ao sistema reprodutor e hormonal, mas também o 

psicossocial, colher informações sobre sua adaptação com o bebe e também os 

demais familiares. É fundamental que vínculo entre o enfermeiro e a mulher seja 

estabelecido, o que vai facilitar para que ela possa compreender as informações 

obtidas acerca desta nova etapa. (BRASIL, 2006). 

De acordo com São Paulo (2010, p. 202-204) na anamnese, deve-se verificar 

o cartão da gestante e o resumo de alta hospitalar e/ou perguntar à mulher sobre: 

 

 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 (febre, hemorragia, hipertensão, diabetes, convulsões, 
sensibilização Rh);  

 Se recebeu aconselhamento e realizou testagem para sífilis ou 
HIV durante a gestação e/ou parto; 

  Uso de medicamentos (ferro, ácido fólico, outros).  

 Perguntar como se sente;  
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 Aleitamento – frequência das mamadas (dia e noite), 
dificuldades na amamentação, satisfação do RN com as 
mamadas, condições das mamas;  

 Alimentação, sono, atividades;  

 Dor, fluxo vaginal, sangramento, queixas urinárias, febre;  

 Planejamento familiar – desejo de ter mais filhos, desejo de usar 
método contraceptivo, métodos já utilizados, método de 
preferência, valorizando a consulta pré-concepcional e 
desestimulando intervalo intergestacional inferior a 6 meses;  

 Condições psicoemocionais – estado de humor, preocupações, 
desânimo, fadiga, entre outros, estando alerta para quadros de 
depressão ou de blues puerperal; 

  Condições sociais (pessoas de apoio, enxoval do bebê, 
condições para atendimento a necessidades básicas).  

 
Segundo Lenz; Flores (2011, p. 192), na avaliação clínica e ginecológica 

deve-se: 

 Verificar dados vitais (temperatura, frequência cardíaca, pressão 
arterial);  

 Observar estado geral: pele, mucosas, presença de edema, 
cicatriz (parto normal com episiotomia ou laceração/cesárea) e 
membros inferiores; 

  Examinar mamas, verificando a presença de ingurgitamento, 
sinais inflamatórios, infecciosos ou cicatrizes que dificultem a 
amamentação; 

  Examinar abdômen, verificando a condição do útero e se há dor 
à palpação. O fundo uterino, no 10° dia após o parto encontra-
se próximo a sínfise púbica;  

 Examinar períneo e genitais externos (verificar sinais de 
infecção, presença e características de lóquios em relação a cor 
e odor);  

 Avaliação do vínculo mãe e filho; 

  Observar e avaliar a mamada para garantia do adequado 
posicionamento e pega da aréola. O posicionamento errado do 
bebê, além de dificultar a sucção, comprometendo a quantidade 
de leite ingerido, é uma das causas mais frequentes de 
problemas nos mamilos. Em caso de ingurgitamento mamário, 
mais comum entre o terceiro e o quinto dia pós-parto, orientar 
quanto à ordenha manual; 

  Armazenamento e doação do leite excedente a um Banco de 
Leite Humano (caso haja na região); 

  Identificar problemas/necessidades da mulher e do recém-
nascido, com base na avaliação realizada. 

 
Condutas: 

 Orientar sobre higiene, alimentação, atividades físicas, atividade sexual, 

prevenção de IST/Aids, cuidado com as mamas e com o recém-nascido, aleitamento, direitos 

da mulher; 
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 Registrar informações em prontuário;  

 Agendar consulta na qual deverá ser realizada avaliação no período puerperal. 

(LENZ; FLORES, 2011). 

 

7.1.1 Cuidados com a Episiotomia 

“As indicações de episiotomia são: feto não reativo, variedades occipito- 

posteriores, fetos grandes, uso de fórcipe, insuficiência cardíaca materna e período 

expulsivo prolongado”. (FREITAS et al., 2011).   

Se houve a necessidade de realizar-se a episiotomia, ou seja, um corte 

próximo à vagina, mantenha a cicatriz bem limpa, lavando-a com sabonete durante o 

banho, ou após fazer suas necessidades fisiológicas e secando bem o local. A região 

pode ficar dolorida durante o processo de cicatrização. Os pontos caem sozinhos. 

(BRASIL, 2014). 

 

7.1.2 Cuidados com a Cesariana 

A Cesárea pode ser importante e necessária para salvar a vida da mulher e 

da criança. Não deve ser, porém, uma opção de parto sim uma indicação médica. No 

caso de uma cesariana a puérpera deve manter a cicatriz bem limpa lavando com 

sabonete durante o banho e secando-a bem. Os pontos devem ser retirados de 8 a 

10 dias, na unidade básica de saúde. (BRASIL, 2014). 

 

7.1.3 Aleitamento Materno 

A amamentação é a melhor maneira de alimentar a criança nos primeiros 

meses de vida, é ideal para o crescimento saudável e para o seu desenvolvimento. O 

leite materno é o alimento natural para os bebês, ele fornece toda a energia e os 

nutrientes de que o recém-nascido precisa nos primeiros seis meses de vida. O leite 

materno contém linfócitos e imunoglobulinas que ajudam no sistema imunológico da 
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criança ao combater infecções e protegendo também contra doenças crônicas e 

infecciosas, e ainda promove o desenvolvimento sensor e cognitivo da criança. 

(SOUZA, 2010). 

Apesar de todas as evidências científicas provando a superioridade da 

amamentação sobre outras formas de alimentar a criança pequena, e apesar dos 

esforços de diversos organismos nacionais e internacionais, as prevalências de 

aleitamento materno no Brasil, em especial as de amamentação exclusiva, estão 

bastante aquém das recomendadas, e o profissional de saúde tem papel fundamental 

na reversão desse quadro. Mas para isso ele precisa estar preparado, pois, por mais 

competente que ele seja nos aspectos técnicos relacionados à lactação, o seu 

trabalho de promoção e apoio ao aleitamento materno não será bem-sucedido se ele 

não tiver um olhar atento, abrangente, sempre levando em consideração os aspectos 

emocionais, a cultura familiar, a rede social de apoio à mulher, entre outros. Esse olhar 

necessariamente deve reconhecer a mulher como protagonista do seu processo de 

amamentar, valorizando-a, escutando-a e empoderando-a. 

 Portanto, cabe ao profissional de saúde identificar e compreender o 

aleitamento materno no contexto sociocultural e familiar e, a partir dessa 

compreensão, cuidar tanto da dupla mãe/bebê como de sua família. É necessário que 

busque formas de interagir com a população para informá-la sobre a importância de 

adotar práticas saudáveis de aleitamento materno. O profissional precisa estar 

preparado para prestar assistência eficaz, solidária, integral e contextualizada, que 

respeite o saber e a história de vida de cada mulher, e que a ajude a superar medos, 

dificuldades e inseguranças. (BRASIL, 2015). 

 

7.1.3.1 Cuidados com as mamas 

    Amamentar é uma tarefa prazerosa, mas também exige cuidados com as 

mamas.  

 O bebê tem de pegar bem o peito, não só o bico, mas também a 

aréola. 
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 Se o bico do peito for pouco saliente ou invertido não há problema 

para a amamentação, apenas deve-se ficar mais atenta à posição do 

bebê mamar. 

 A higiene das mamas deve ser feita só com água.  

 É desnecessário o uso de sabonete especial ou de pomadas nas 

mamas.  

 Em caso de rachaduras pode passar o próprio leite materno, porque 

ele tem ação cicatrizante. Também é bom expor as mamas ao sol, de 

10 a 15 minutos por dia.   

 O uso do sutiã durante toda a fase de amamentação evita o 

desconforto das mamas muito cheias e dolorosas que dificultam e 

podem propiciar inflamação. 

 Em caso de mamas muito duras, procure fazer ordenha do leite que 

promoverá alívio.  

 Evite ficar com o sutiã molhado.  

         Em caso de problemas procure orientação junto aos profissionais do 

banco de leite ou posto de coleta mais próximo. (BRASIL, 2018,). 

 

Segundo Apucarana (2016), as mamadas devem ser: 

 De livre demanda, ou seja, sem restrição de horário ou duração;  

 É fundamental que a mama seja totalmente esvaziada para oferecer a 

outra. Na próxima mamada, deve-se iniciar pela outra mama;  

 Não ofertar chá, água ou outros leites, pois podem causar o desmame 

precoce. 

 

7.1.3.2 Orientações sobre a pega correta e posições para amamentar 

 

A pega inadequada da região mamilo-areolar faz com que a criança não 

obtenha leite suficiente, o que a deixa agitada e chorosa e faz com que a mãe fique 
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tensa, ansiosa e perca a autoconfiança, acreditando que o seu leite seja insuficiente 

e/ou fraco. (BRASIL, 2006).  

A técnica correta deve contemplar os seguintes aspectos: 

 O rosto da criança de frente com a mama, com nariz na altura do mamilo, 

corpo do bebê próximo ao da mãe, bebê com cabeça e tronco alinhados e bem 

apoiados, a boca deve estar bem aberta abocanhando a maior parte da aréola, lábio 

inferior voltado para fora, queixo tocando a mama e as narinas livres. (BRASIL, 2015). 

 

 

Figura 3 – Pega correta na amamentação 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 
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Figura 4 – Posições para Amamentação 

 

Fonte: LIMA, 2016. 

 

7.1.3.3 A ordenha 

A ordenha é um passo importante para extrair o leite materno para o bebê que 

não consegue mamar, armazenar ou doar. Promove o conforto das mamas quando 

ingurgitadas, com bloqueio dos ductos ou com fissuras. Ajuda manter a produção de 

leite quando o bebê não está sugando ou para aumentar a produção de leite. 

(NAGAISHI, 2015).  
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A Ordenha do leite pode ser feita manualmente ou com o auxiliar de bombas 

de extração de leite. A ordenha manual além de ser eficiente, é mais prática e 

econômica, possibilitando que a nutriz retire seu leite mais facilmente em locais e 

situações diversas. 

Para Paraná (2017, p.17) os passos da ordenha do leite com técnica correta 

são: 

 Procurar uma posição confortável e relaxante;  

 Massagear delicadamente a mama com a ponta dos dedos, 

com movimentos circulares, da base da mama em direção à 

aréola;  

 Manter o tórax curvado sobre o abdome, para facilitar a saída 

do leite e aumentar seu fluxo;  

 Posicionar os dedos da mão em forma de C, com o polegar na 

aréola acima do mamilo e o dedo indicador abaixo do mamilo 

na transição aréola-mama, em oposição ao polegar, 

sustentando o seio com os outros dedos.  

 Usar preferencialmente a mão esquerda para ordenhar a mama 

esquerda e a mão direita para a mama direita, ou as duas mãos 

simultaneamente.  

 Fazer leve pressão do polegar e do dedo indicador, um em 

direção ao outro, e leve pressão em direção à parede torácica. 

Pressão muito forte pode bloquear os ductos lactíferos. Após a 

pressão, soltar. 

  Repetir essa manobra tantas vezes quanto necessárias. 

 

 A princípio o leite pode não descer, mas depois de pressionar algumas vezes, 

o leite começa a pingar e pode fluir se o reflexo de ocitocina for ativado. É importante 

mudar a posição dos dedos ao redor da aréola para que todas as áreas da mama 

sejam esvaziadas.  Alternar a mama e repetir a massagem e o ciclo várias vezes. 

Lembrar que ordenhar o peito adequadamente leva de 20 a 30 minutos, em cada 

mama, especialmente nos primeiros dias, quando a produção de leite ainda é 

pequena. (PARANÁ, 2017). 
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7.1.3.4 Principais dificuldades enfrentadas na amamentação 

Para Brasil (2009, p.37), alguns problemas enfrentados pelas nutrizes durante 

o aleitamento materno, se não forem precocemente identificados e tratados, podem 

ser importantes causas de interrupção precoce da amamentação. Os profissionais de 

saúde têm um papel importante na prevenção e no manejo dessas dificuldades. 

 

 Pega ineficaz 

Quando o bebê não suga ou tem sucção ineficaz a mãe deve ser orientada a 

estimular a sua mama regularmente (no mínimo cinco vezes ao dia) por meio de 

ordenha manual ou por bomba de sucção. Isso garantirá a produção de leite. Alguns 

bebês resistem às tentativas de serem amamentados. Algumas vezes ela pode estar 

associada ao uso de bicos artificiais ou chupetas ou ainda à presença de dor quando 

o bebê é posicionado para mamar. O manejo desses casos se restringe a acalmar a 

mãe e o bebê, suspender o uso de bicos e chupetas quando presentes e insistir nas 

mamadas por alguns minutos cada vez. Alguns bebês não conseguem pegar a aréola 

adequadamente ou não conseguem manter a pega. Isso pode ocorrer porque o bebê 

não está bem posicionado, não abre a boca suficientemente. Além disso, o bebê pode 

não abocanhar adequadamente a mama porque elas estão muito tensas, ingurgitadas, 

ou os mamilos são invertidos ou muito planos. O manejo vai depender do problema 

detectado. (BRASIL, 2009). 

 Demora da apojadura 

“Em algumas mulheres a descida do leite ou apojadura só ocorre alguns dias 

após o parto. Nesses casos, o profissional de saúde deve orientar medidas de 

estimulação da mama, como sucção frequente do bebê e ordenha”. (PARANÁ, 2017?).  

 Mamilos planos ou invertidos 

 Mamilos planos ou invertidos podem dificultar o início da amamentação, mas 

não necessariamente a impedem, pois, o bebê faz o bico com aréola. A mãe pode 

precisar de ajuda para fazer com que o bebê abocanhe o mamilo e parte da aréola se 
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ele, inicialmente, não conseguir. Tentar diferentes posições para ver em qual delas a 

mãe e o bebê adaptam-se melhor. Orientar as mães a ordenhar o seu leite enquanto 

o bebê não sugar efetivamente isso ajuda a manter a produção do leite e deixa as 

mamas macias, facilitando a pega; o leite ordenhado deve ser oferecido ao bebê, de 

preferência, em copinho. (BRASIL, 2015). 

 Ingurgitamento mamário 

 O ingurgitamento mamário pode ter início já no terceiro dia após o parto e 

pode durar até o décimo dia. As causas mais frequentes são início tardio da 

amamentação, mamadas muito espaçadas, curta duração ou restrição das mamadas, 

uso de suplementos e sucção deficiente do bebê. (MAIA; BESTEL, 2012). 

Segundo BRASIL (2017, p. 2), os cuidados de Enfermagem à mulher com 

ingurgitamento mamário são: 

 Orientar sobre o uso de sutiã adequado e de maneira correta, de 
modo que as mamas fiquem firmes e suspensas, sem, contudo, 
provocar garroteamento da rede venosa, linfática ou do sistema 
canalicular. 
 Orientar sobre o posicionamento adequado no momento de 
amamentar, com a finalidade de estabelecer adequada capacidade de 
sucção, demonstrando como colocar e retirar a criança do peito e as 
posições adequadas para amamentar. 
 Estimular o reflexo de ejeção do leite através de pressão 
intermitente sobre a região mamilo areolar antes de iniciar a mamada 
ou a extração do leite. 
 Observar a tensão da mama e da região mamilo areolar antes da 
mamada. Em caso de tensão máxima, esvaziar previamente até que a 
região mamilo areolar se torne macia, flexível e apreensível. 
 No período da amamentação, oferecer única e exclusivamente o 
peito, a partir da primeira meia hora após o parto. 
 Orientar para a amamentação sob livre demanda. 
 Contraindicar o uso de bicos, mamadeiras e chupetas. 
 Orientar para o esvaziamento adequado das mamas. 
 Orientar para amamentar nas duas mamas. 
 Aumentar a frequência das mamadas. 
 Favorecer a técnica correta da amamentação. 
 Fortalecer a confiança materna. 
 Manter a mãe e o bebê juntos. 
 Demonstrar à puérpera como estabelecer uma boa pega. 
 Propiciar ambiente tranquilo para amamentação. 
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 Após as mamadas, realizar a inspeção e palpação da glândula 
mamária à procura de pontos doloridos e endurecidos tentando 
identificar o tipo de ingurgitamento por área de localização. 

 

 Traumas ou fissuras mamilares 
A fissura mamilar é o problema mamário mais comum durante o período 

puerperal, resultando em muita dor durante a amamentação. A causa mais comum de 

dor na amamentação se refere aos traumas mamilares por posicionamento e pega 

inadequada do bebê. (MAIA; BESTEL, 2012). 

 

Entre as formas de tratamento dessas fissuras, estão as seguintes: (1) 
assegurar uma boa pega do bebê ao seio; (2) expor as mamas ao sol 
ou a um foco de luz por, aproximadamente, 20 minutos, todos os dias 
(antes das 10h e depois das 16h), até obter completa cicatrização; (3) 
expor os mamilos ao ar livre para arejá-los e, sempre que possível, 
passar o próprio leite nos mamilos; (4) não usar óleos, cremes ou 
pomadas nos mamilos; (5) não passar sabão nos mamilos na hora do 
banho nem esfregá-los com buchas, esponjas ou toalhas. (CORAZZA 
et al., 2008, p.51). 

 

 Mastite puerperal 

A mastite puerperal é a infecção aguda da mama, que acomete 2 a 6% das 

mães lactantes, principalmente as primigestas. Geralmente é unilateral. Quando não 

tratada, evolui para abscesso ou até mesmo septicemia. Qualquer fator que possa 

favorecer o acúmulo de leite na mama pode contribuir para uma mastite: redução do 

número de mamadas, mamadas com horários fixos, longo período de sono do bebê à 

noite, não esvaziamento completo das mamas, sucção fraca, uso de mamadeira, 

fadiga materna etc. A mama pode ser acometida em parte ou no seu todo, com rubor, 

calor, endurecimento e intensa dor. A mulher também apresenta febre, calafrios, mal-

estar, prostração. É necessário o encaminhamento da mãe para atendimento médico. 

Deve ser feita a retirada do leite, preferencialmente por ordenha manual, pois o 

esvaziamento da mama é muito importante. É importante manter a lactação, 

começando pela mama sadia, segurar o bebê em diferentes posições. Orientar 
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repouso para mãe, utilização de sutiã firme e oferecer suporte emocional. (PARANÁ, 

2017?). 

 

7.2 Cuidados com o RN 

Segundo São Paulo (2015, p.4), Período neonatal: intervalo de tempo que 

vai do nascimento até o momento em que a criança atinge 27 dias, 23 horas e 59 

minutos.  O bebê será classificado de acordo com a idade gestacional (IG) e o 

peso ao nascer. 

Idade gestacional: 

 Pré-termo: menor que 37 semanas; 

 Termo: De 37 a 41 semanas e 6 dias; 

 Pós-termo: igual ou maior que 42 semanas. 

Peso ao nascer: 

 Baixo peso: peso ao nascer inferior a 2500 gramas.  

 Muito baixo peso: peso ao nascer inferior a 1500 gramas.  

 Extremo baixo peso: peso ao nascer inferior a 1000 gramas. 

A relação do peso de nascimento com idade gestacional reflete a qualidade 

de crescimento fetal e permite a determinação de risco para problemas perinatais. 

 

Na primeira VD o Enfermeiro deverá desenvolver as seguintes ações:  

 

 Verificar a existência da Caderneta de Saúde da Criança e, caso 
não haja, providenciar abertura imediata;  

 Verificar se a Caderneta de Saúde da Criança 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 de alta da mulher e do RN; 

  Observar e orientar a mamada, reforçando as orientações dadas 
durante o pré-natal e na maternidade, com destaque para a 
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necessidade de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de 
vida do bebê, não havendo necessidade de oferecer água, chá, 
ou qualquer outro alimento. 

  Observar e avaliar a mamada para garantir o adequado 
posicionamento e pega da aréola.  

 Observar a criança no geral – 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. (SÃO PAULO, 2010, p. 204). 

 
Recomenda-se a exposição direta da pele à luz solar a partir da segunda 

semana de vida, sendo suficiente a cota semanal de 30 minutos se a criança estiver 

usando apenas fraldas (6 a 8 minutos por dia, três vezes por semana) ou de 2 horas 

(17 minutos por dia) se só a face e as mãos estiverem expostas ao sol. (MANUAL DE 

ORIENTAÇÃO...,2012). 

 

7.2.1 O RN prematuro 

O prematuro é um bebê biologicamente mais vulnerável do que aquele 

nascido a termo, devido a sua imaturidade orgânica, necessitando, muitas vezes de 

cuidados especiais. Quando ele recebe alta hospitalar, geralmente a mãe e a família 

sentem ansiedade e insegurança por terem que assumir a responsabilidade de cuidar 

sozinhas da criança, porém é importante reforçar que se recebeu alta é porque está 

estabilizado e maduro e que os cuidados diários ajudarão a reforçar o vínculo familiar 

que muitas vezes é abalado pelo período de internação. (FONSECA; SCOCHI, 2015). 

Além da necessidade de cuidados pela equipe da atenção básica de saúde, 

com muita frequência demanda atendimento especializado por profissionais 

habilitados. Essas crianças devem ser seguidas preferencialmente nos ambulatórios 

de acompanhamento do RN de alto risco, além do acompanhamento pela atenção 

básica, conforme a rede de atenção regionalizada. Devido as várias especificidades 

que os prematuros apresentam, é que se faz necessário que a prestação do cuidado 

seja realizada de forma qualificada, imediata e contínua. Entretanto, deve-se 

considerar a família como elemento essencial no cuidado da criança após a alta e, 



40 

  

 

para isso, é preciso torná-la apta, pensando a família capaz de gerir suas próprias 

necessidades e de procurar ajuda, quando entender ser necessário. (BRASIL, 2011). 

Para Paraná (2017), deve-se encaminhar a criança rapidamente ao serviço de 

urgência se apresentar alguns desses sintomas: 

Cianose ou palidez importante, recusa alimentar, gemidos, vômitos 

importantes, irritabilidade ou dor à manipulação, tiragem subcostal, batimentos de 

asas do nariz, fontanela abaulada, secreção purulenta no ouvido ou no umbigo, 

letargia ou inconsciência, febre (temperatura axilar > 37,5ºC), hipotermia (temperatura 

axilar < 35,5ºC), frequência cardíaca <100 bpm, frequência respiratória >60mpm, 

pústulas extensas na pele, icterícia visível abaixo do umbigo e convulsões ou apneia. 

 

7.2.2 Icterícia Neonatal 

 A icterícia neonatal tem diagnostico clinico quando a bilirrubina indireta se 

encontra acima de 7 mg/dl em medida sanguínea. É comum em RN a termo e mais 

ainda em RN prematuros. Na maioria dos casos ela é fisiológica (devido a uma 

adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina). Em outros casos ela se torna 

patológica, necessitando tratamento para evitar complicações como o 

comprometimento do cérebro podendo levar a sequelas graves ou até mesmo ao 

óbito. (TRINDADE, 2015). 

O tratamento da icterícia fisiológica quanto patológica, requer uma assistência 

continuada. Para a fisiológica será realizada através de orientações para a mãe sobre 

a amamentação em livre demanda e a realização do banho de sol para o RN, que irá 

auxiliar na quebra da bilirrubina livre ou indireta, levando-a a ser eliminada 

naturalmente pelas fezes e urina. Já na icterícia patológica a assistência envolve 

procedimentos como: transfusão de sangue ou plasma, exanguineotransfusão, 

aplicação de albumina, drogas e fototerapia. A fototerapia é um dos métodos mais 

usados, consiste na exposição do recém-nascido a luz de elevada intensidade, capaz 

de transformar a bilirrubina indireta (molécula lipossolúvel) em uma molécula mais 

hidrossolúvel, aceitando assim, sua eliminação do organismo sem necessidade de 

conjugação. (PUNARO; MEZZACAPPA; PERAZZINI, 2013). 
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7.2.3 Cuidados com o coto umbilical 

Após o nascimento do RN, o cordão umbilical é clampado e cortado, passando 

a ser chamado de coto umbilical. No início apresenta um aspecto gelatinoso, 

tornando-se seco, escurecido e endurecido até à queda. A queda do coto umbilical 

acontece geralmente entre o 5º e o 15º dia após o nascimento, contudo pode 

permanecer em alguns casos por três semanas. (PIRES, 2016). 

 

Figura 5 – A cicatrização do coto umbilical 

 

 

Fonte: HELFSTEIN, 2018 

 

O coto umbilical do RN é um potencial foco de entrada de microrganismos, 

através da pele não integra ou através dos vasos umbilicais, permitindo o acesso 

direto à circulação, o que torna o coto umbilical uma potencial ameaça para 

desencadear infeções. (PIRES, 2016). 

 A antissepsia do coto umbilical é todo cuidado de higiene realizado para 

prevenir infecções, hemorragias e acelerar a mumificação do mesmo. Esta técnica é 

realizada pelo funcionário da equipe de enfermagem responsável pelo paciente, 
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quando da internação após a alta pela mãe ou cuidador, no mínimo uma vez por turno, 

até a queda do coto. Nos dias atuais, sabe-se que para evitar a infecção, deve ser 

feita a limpeza diariamente com sabão suave e água durante o banho, e secando-o 

cuidadosamente. O uso de um cotonete embebido em álcool 70% na base do cordão 

promove o secamento.  Deve ser feita uma dobra na fralda sendo colocada abaixo do 

cordão para evitar irritação e a proliferação de microrganismos. (BRANDÃO; 

RIBEIRO, 2011). 

Figura 6 – A antissepsia do coto umbilical 

 

Fonte: BELTRAME, (2016?). 

 

7.2.4 Caderneta de saúde da criança e calendário de vacinas 

Toda criança nascida em maternidades pública ou privada no Brasil recebe a 

Caderneta de Saúde da Criança. A Caderneta é um documento importante para 

acompanhar a saúde, crescimento e desenvolvimento da criança. A primeira parte da 

caderneta contém informações e orientações sobre saúde, direitos da criança e dos 
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pais, registro de nascimento, amamentação e alimentação saudável, vacinação, 

crescimento e desenvolvimento, sinais de perigo de doenças graves, prevenção de 

violências e acidentes, entre outros. O restante é para profissionais de saúde 

registrarem todas as informações importantes relacionadas à saúde da criança. 

Contém, também, os gráficos de crescimento, instrumentos de vigilância do 

desenvolvimento e tabelas para registro de vacinas aplicadas. (BRASIL, 2018).  

É de fundamental importância que pais/mães/responsáveis levem as crianças 

aos postos de saúde para serem vacinadas, de acordo com o Calendário Nacional de 

Vacinação, mantendo os cartões de vacinas sempre atualizados, pois somente com a 

conclusão do esquema vacinal é que as crianças estarão protegidas. As vacinas são 

disponibilizadas permanentemente nas unidades de saúde e durante as campanhas 

de vacinação, gratuitamente. (BRASIL, 2017). 

Figura 7 – Calendário Nacional de Vacinação 

 

Fonte: BRASIL, 2018. 
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8 METODOLOGIA 

8.1 Delineamento Da Pesquisa 

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. 

A revisão bibliográfica busca o reconhecimento e análise de teorias 

elaboradas por outros estudiosos com a proposta de aprofundar sobre determinado 

assunto. Uma vez que o pesquisador ao analisar o conteúdo produzido na área poderá 

dar um novo enfoque ao tema. Para tanto foram utilizadas ferramentas variadas como 

livros, periódicos, revistas científicas, anais de eventos, leis e internet. (KOCHE, 

2006). Para Lakatos e Marconi (2010), a pesquisa bibliográfica tem como objetivo 

fazer com que o pesquisador esteja em contato com o material escrito para ajudá-lo 

na obtenção de mais informações. 

8.2 Local Da Pesquisa 

Foram selecionados artigos fazendo uso da rede de computadores como 

ferramenta de acesso a busca nas bases de dados da Scielo, BVS, Google 

acadêmico, além de livros, revistas e teses.  

8.3 Participantes Da Pesquisa 

Foram analisados artigos publicados nos últimos doze anos, que estavam na 

íntegra, em português, que tinham como foco o período puerperal, bem como a 

assistência de enfermagem voltada para essa fase.   

8.4 Coleta de Dados 

Os dados foram coletados por meio de leitura e análise do material colhido. 
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8.5 Análise de Dados 

As informações colhidas foram redigidas em documento do Word seguindo o 

Guia de normas básicas para apresentação de trabalhos acadêmicos e capa 

institucionalizada da Faculdade de Apucarana (FAP) do ano de 2018. 

 

8.6 Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão para as publicações analisadas foram definidos a 

partir dos artigos que abordam o tema; período pós-parto; visita domiciliar; saúde da 

família; aleitamento materno; publicados em português; com resumos e textos 

completos e livros publicados entre 2006 a 2018. 
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9 RESULTADO 

Inicia-se a apresentação dos resultados do estudo com a descrição dos 

artigos encontrados, de acordo com o ano de publicação e a base de dados onde 

estão indexados. 

Quadro 1 - Artigos selecionados nas bases de dados eletrônicos e biblioteca FAP 

segundo ano, título, origem da publicação. 

Estudo Base de dados Ano 
 

Título do trabalho 
 

 
01 

 
SCIELO 

 
2006 

A percepção da equipe de 
enfermagem sobre 

humanização no parto e 
nascimento 

 
02 

 
repositorioaberto.uab 

 
2006 

Cuidar do recém-nascido – O 
enfermeiro como promotor 

das competências parentais 

 

03 

Autarquia Municipal de 
Saúde de Apucarana 

Acervo 

 

2006 

Pré-natal e puerpério: 
assistência humanizada à 

mulher 

 

04 

 

Biblioteca - FAP 

 

2006 

 
 Fundamentos de 

Metodologia Científica 

 
05 

 
BVS/MS 

 
2007 

 
Política Nacional de Atenção 

Básica 

 

06 

 

Portal/DAB 

 

2008 

 
Conversando com a Gestante 

 

07 
 

 
Revista Brasileira de 
Ciências da Saúde 

 
2008 

 
Assistência de Enfermagem 

à mastite puerperal 
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08 

 

Biblioteca - FAP 

 

2008 

 
NUTRIÇÂO: da gestação ao 

envelhecimento 

 

09 

 

Rev Gaúcha de Enfer 

 

2008 

Consulta Puerperal de 
enfermagem: uma realidade 
na cidade de Ponta grossa 

 

10 

 

BVS/BIREME 

 

2008 

 Visita domiciliar: tecnologia 
para o cuidado, o ensino e o 

cuidado 

 

11 

 

BVS/MS 

 

2009 

Nutrição Infantil Aleitamento 
Materno e Alimentação 

Complementar 

 

12 

 

BVS/BIREME 

 

2009 

A visita domiciliar como 
ferramenta ao cuidado 

familiar 

 

13 

 

Rev Sociedade em Debate 

 

2009 

 
Visita domiciliar: um 

instrumento de intervenção 

 

14 

 

Revista Eletrônica Curso de 
Direito Unifacs 

 

2009 

Comentários sobre a 
licença-maternidade e as 

inovações da lei n° 
11.770/08 

 

15 

 

Biblioteca - FAP 

 

2010 

 
 Métodos e técnicas de 

pesquisa social 

 

16 

 

Cogitare Enferm. 

 

2010 

Conhecimentos e uso de 
tratamentos alternativos 
para icterícia neonatal 

 

17 

 

Biblioteca - FAP 

 

2010 

 
Obstetrícia 

 

18 

 

BVS/MS 

 

2010 

 
Manual Técnico do Pré-

Natal e Puerpério 
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19 

 

Saúde/SP 

 

2010 

 
Manual Técnico do Pré-

Natal e Puerpério 

 

20 

 

NESCON – Biblioteca Virtual 

 

2010 

 Reflexões acerca da 
amamentação: uma revisão 

bibliográfica 

 

21 

 

BVS/MS 

 

2011 

Atenção humanizada ao 
recém-nascido de baixo 
peso: Método Canguru 

 

22 

 

Rev. Rene 

 

2011 

Visita domiciliaria puerperal 
como estratégia de cuidado 
de enfermagem na atenção 
básica: revisão integrativa 

 
23 

 
Revista Interdisciplinar 

NOVAFAPI 

 
2011 

A produção cientifica da 
enfermagem sobre coto 

umbilical. 

 
24 

 
SCIELO 

 
2011 

 
Crescimento de crianças 

nascidas prematuras 

 
25 

 
Biblioteca - FAP 

 
2011 

 
Rotinas em Obstetrícia 

 
26 

 
Revista de Enfermagem 

Integrada 

 
2011 

O Enfermeiro na assistência à 
puérpera na atenção primaria à 

saúde 

 
27 

Universidade Federal de 
Pelotas – Departamento de 

Medicina Social 

 
2011 

 
Atenção à Saúde da Gestante 

em APS 

 
28 

 
Rev Esc Enferm USP 

 
2012 

Influências, crenças e práticas 
no 

Autocuidado das puérperas 

 
29 

 
BVS/MS 

 
2012 

 
 Atenção ao pré-natal de baixo 

risco 
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30 

 
Portal/DAB 

 
2012 

 
Política Nacional de Atenção 

Básica 

 
31 

 
NESCON – Biblioteca 

Virtual 

 
2012 

 
Aleitamento materno: exclusivo 

até o 6º mês 

 
32 

 
Proficiência - Conselho 
Federal de Enfermagem 

 
2012 

Problemas mamários puerperais 
fatores determinantes para o 

sucesso do aleitamento materno 

 
33 

Departamento Científico de 
Nutrologia - Sociedade 
Brasileira de Pediatria 

 
2012 

 
MANUAL de Orientação 

Departamento de Nutrologia 

 
34 

 
BVS/LILACS 

 
2012 

Sentimentos da puérpera 
primípara nos cuidados com o 

recém-nascido 

 
35 

 
SCIELO 

 
2013 

Influência da assistência de 
enfermagem na prática da 

amamentação no puerpério 
imediato 

 
36 

 
Rev. Enfer. UFPE 

 
2013 

Assistência de Enfermagem às 
puérperas em unidades de 

atenção primárias 

 
37 

 
BVS/Bireme 

 
2013 

Visitas domiciliares como 
estratégias de promoção de 

saúde pela Enfermagem. 

 
38 

 
BVS/MS 

 
2013 
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Fonte: Autora do trabalho, 2018 

Durante a pesquisa foram selecionadas 60 referências assim distribuídas: 05 

artigos na base da SCIELO, 01 artigo na base da LILACS, 10 artigos na base da  

BVS/MS, 06 livros da biblioteca FAP, 17 artigos em revistas de Enfermagem, 02 

artigos na base do Portal/DAB, 03 artigos na base do Portal/MS, 03 artigos na base 
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BIREME e 13 artigos em bases diversas. Todas as referências selecionadas foram 

usadas neste trabalho. 
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10 DISCUSSÃO 

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. 

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

psíquicas na mulher, gera também muita insegurança e medo. 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). 

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

etapa se torna indispensável, 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. 

 

Segundo Drulla et al., (2009, p. 667): 

 

A compreensão da visita domiciliar desenvolvida pela equipe do ESF 
enseja a reflexão desta prática explicitando o seu potencial para 
fortalecer o cuidado familiar, bem como permite trazer as dificuldades 
para a realização desta como espaço de construção coletiva da 
equipe. Os resultados indicaram um cuidado mais humanizado, 
permitindo a construção de vínculo. Para tanto, é preciso o saber ouvir, 
para que se possa estabelecer ligação de confiança entre profissional 
e usuário especialmente, pois esta prática é desenvolvida no espaço 
domiciliar familiar. Desta forma, a visita permite conhecer a realidade, 
trocar informações dos familiares e assim subsidiar a construção de 
projeto de intervenção mais próximo das famílias. 
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O MS recomenda uma VD na primeira semana após a alta do bebê, porém se 

ele for 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 uma visita domiciliar, entre 

7 a 10 dias após o parto, devem ser incentivados desde o pré-natal, na maternidade 

e durante a visita realizada mensalmente pelos agentes comunitários de saúde 

(BRASIL, 2013). 

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 de 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, percebe-se 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. 

 

A enfermagem está em uma posição privilegiada no atendimento à 
mulher que vivencia esse período, pois incorpora o cuidado 
humanizado, o respeito ao direito à maternidade segura e prazerosa. 
Toda puérpera tem direito a viver esse período de forma plena, sendo 
acolhida, orientada e acompanhada durante todo o período. (PRIGOL; 
BARUFFI, 2017, p. 5-6). 
 

É fundamental que o enfermeiro avalie o estado de saúde da mulher e do 

recém-nascido, o retorno às condições anteriores à gestação, cuidados pós cesárea 

ou parto vaginal, incentive o aleitamento materno, oriente sobre os cuidados com o 

bebê, caderneta de saúde da criança, calendário vacinal e o planejamento familiar.  

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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11 CONCLUSÃO 

 

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. As 

informações e orientações passadas para a mulher na consulta puerperal são 

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

Evidenciou-se também para o meio acadêmico, que o enfermeiro tem um 

papel fundamental na prevenção e promoção da saúde. Que suas ações são pautadas 

pelo saber científico, técnico e com uma visão ampla e holística. 

O foco da pesquisa foi a importância da consulta de enfermagem na visita 

puerperal, porém quando se trata de visita puerperal é um riquíssimo campo de 

pesquisa. O conhecimento do enfermeiro, instrumentos utilizados, o papel da equipe 

de saúde, são possíveis temas para futuras pesquisas. Este estudo poderá ser usado 

para nortear as ações dos enfermeiros que atuam na ESF, servirá com material de 

pesquisa para acadêmicos desta instituição e outros.  
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