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De onde é que vem esses olhos tão tristes? 

Vem da campina onde o sol se deita 

Do regalo de terra que o teu dorso ajeita 

E dorme serena, no sereno sonha 

De onde é que salta essa voz tão risonha? 

Da chuva que teima, mas o céu rejeita 

Do mato, do medo, da perda tristonha 

Mas, que o sol resgata, arde e deleita 

Há uma estrada de pedra que passa na fazenda 

É teu destino, é tua senda, onde nascem tuas canções 

As tempestades do tempo que marcam tua história 

Fogo que queima na memória e acende os corações 

Sim, dos teus pés na terra nascem flores 

A tua voz macia aplaca as dores 

E espalha cores vivas pelo ar 

Ah..Ah...Ah... 

Sim, dos teus olhos saem cachoeiras 

Sete lagoas, mel e brincadeiras 

Espumas ondas, águas do teu mar 

Ah..Ah...Ah... 

êeh laiá .. 
(Paula Fernandes) 

 

 

 



RESUMO 

 

 A pesquisa foi descritiva e exploratória na qual se utilizou com método a pesquisa-
ação no cenário do Hospital Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com 15 
puérperas em sistema de alojamento conjunto (AC) na maternidade desta unidade de saúde. O 
objetivo geral foi conhecer, através das mulheres-mães, suas demandas de cuidar de 
enfermagem, tentando atender àquilo que emergiu de sua fala imediata. Assim, inicialmente 
se levantou as principais dúvidas das puérperas, construindo práticas educativas que 
atenderam às buscas das mulheres sobre o cuidado consigo mesma e com o recém-nascido. 
Posteriormente, se avaliou as estratégias e se as ações educativas atingiram suas necessidades 
imediatas. Respeitou-se, conforme Resolução CNS 196/96, o anonimato das pessoas as quais 
representam os registros, assim como as recomendações do Comitê de Ética em Pesquisa que 
analisará esse projeto. A atividade educativa deu-se através de diálogo, material ilustrativo, 
demonstração e escuta atentiva. Após a coleta dos dados para facilitar a análise e 
compreensão utilizou-se categorização das falas das mulheres com entrevista semi-estruturada 
pré-atividade educativa, elas foram: Dinamicidade emocional, amamentação, cuidados com o 
bebê, cuidados com o coto umbilical, pouca informação sobre o estado de saúde do bebê, sem 
dúvidas imediatas, autocuidado, planejamento familiar e rotina familiar. E após a atividade 
educativa fez-se uma entrevista para avaliar a eficácia da mesma através do nível de 
satisfação da mulher com a atividade realizada. Através da análise dos discursos mostrou-se 
quão grande é a importância do papel de educador do enfermeiro em Alojamento Conjunto, 
que ações educativas não têm sido prática comum devido acentuada demanda de clientes e 
que há necessidade de estratégias de educação individual, dialogada e singular para atender a 
demanda heterogênea das mulheres-mães. 
 
 
Descritores: Enfermeiro, cuidado, alojamento conjunto e puérperas. 
 



 

     ABSTRACT  

 

The research was descriptive and exploratory in which method was used with action research 
in the setting of the Central Hospital of the Military Police of Rio de Janeiro, with 15 
postpartum rooming-in system in the maternity unit of health. The overall goal was to learn, 
through women-mothers, their demands for nursing care, trying to meet what has emerged 
from his speech immediately. Thus, initially raised the main questions of the mothers, 
building educational practices that responded to queries about the care of women with herself 
and the newborn. Subsequently, we assessed the strategies and educational activities achieved 
their immediate needs. Are respected, according to Resolution 196/96, the anonymity of the 
people who represent records, as well as the recommendations of the Ethics in Research that 
will examine the project. The educational activity was made through dialogue, illustrative 
material, demonstration and attentive listening. After collecting the data to facilitate analysis 
and understanding of categorization was used lines of women with pre-structured semi-
educational activity, they were emotional dynamics, breastfeeding, baby care, care for the 
umbilical stump, little information on the health of the baby, without immediate doubts, self-
care, family planning and family routine. And after the educational activity was made an 
interview to assess the effectiveness of the same level through the woman's satisfaction with 
the activity performed. Through discourse analysis showed how great is the importance of the 
role of nurse educator Rooming that educational activities have not been common practice 
due to strong customer demand and that there is need for strategies to individual education 
through dialogue and singular meet the demand of heterogeneous mothers.  
 
 
 
 
 
Keywords: nurse, care, and postpartum rooming-in 
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Introdução  

 

 
"Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu 

mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer 

entendimento."  (Clarice Lispector) 

 

 

Fonte: ongdcm.blogspot.com 



 

 

 

 

 

 

1) 

Durante a gestação o corpo da mulher passa por diversas alterações anatômicas e 

fisiológicas que denunciam socialmente a maternagem. Estas mudanças comprometem a 

percepção da gestante como mulher, pois o corpo adquire forma que foge aos padrões sociais 

da estética feminina, culturalmente estabelecidos. Neste período, transformações biológicas 

acontecem para que o organismo possa fornecer condições de desenvolvimento para o feto. 

INTRODUÇÃO 

Devido à alteração hormonal necessária na manutenção da gestação, são impostas à 

mulher transformações na pele como a hiperpigmentação, reorganização do tecido adiposo 

acumulando-se nos quadris, aumento dos pêlos, hipersecreção sebácea e transpiração 

abundante. Conforme se dá a gestação mudanças no andar ocorrem devido a alteração no 

centro de gravidade e o aparecimento de estrias, enjôos e vômitos e aumento do sono. 

A mulher passa a não se reconhecer, além disso, sua vida necessita sofrer um 

rearranjo, criando um espaço para a criança que vai nascer. É no puerpério que são 

vivenciadas as experiências da mãe-mulher junto ao seu bebê real e não idealizado como era 

na gestação. 

O puerpério é o período em que as modificações locais e sistêmicas, imprimidas pela 

gestação no organismo materno retornam ao estado pré-gravídico (BRASIL, 2001, p.176).  

 Sendo assim, a mulher enfrenta intensas modificações tanto fisiológicas quanto 

psicológicas. O puerpério inicia-se uma a duas horas após a saída da placenta e tem seu 

término imprevisto, pois enquanto a mulher amamentar ela estará sofrendo modificações da 

gestação (lactância), não retornando seus ciclos menstruais completamente à normalidade. 

Pode-se didaticamente dividir o puerpério segundo o mesmo Ministério da Saúde (Brasil, 

2001, p.176) em: imediato desde a dequitação até dez dias após o parto (1 ° ao 10° dia), tardio 

(11 ° ao  42° dia), e remoto (a partir do 43° dia).  

A mulher não somente passa pelo período de parto e nascimento como também 

enfrenta um novo rito de passagem mulher-mãe-mulher. Neste período de transição e 

adaptação de papeis da mulher agora mãe, são comuns aparecimentos de dúvidas, medos e 

conflitos existenciais. 
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No Manual de Pré-natal e Puerpério (Brasil, 2006, p.26) traz como principais questões 

a serem pensadas pelo profissional de saúde na assistência à cliente no puerpério: as 

alterações emocionais maternas; a relação inicial mãe-bebê, as ansiedades despertas pela 

chegada do bebê, o bebê que deixa de ser idealizado e passa a ser vivenciado como um ser 

real e diferente da mãe; as necessidades da mulher as quais passam a ser postergadas em 

relação as necessidades do bebê; a mulher continua necessitando de amparo e proteção, as 

alterações emocionais no puerpério; amamentação, puerpério do companheiro, necessidade de 

rearranjo familiar e alterações significativas no campo da sexualidade. 

 Para as autoridades de saúde como o Ministério da Saúde (MS) (Brasil, 2006, p. 39) é 

importante que o profissional de saúde esteja atento aos sintomas que se configurem como 

mais desestruturantes e que fujam da adaptação “normal” característica do puerpério, levando 

em conta a importância do acompanhamento no pós-parto imediato, prestando o apoio 

necessário à mulher no seu processo de reorganização psíquica quanto ao vínculo com seu 

bebê, nas mudanças corporais e na retomada de planejamento familiar. 

 É no alojamento conjunto (AC) que se oferece à mulher a primeira possibilidade de 

passar pelas adaptações de mulher para mãe-mulher, com o apoio do profissional e da família, 

sendo esclarecidas suas dúvidas e amenizadas suas angústias. Permite-se a interação dos 

profissionais de saúde para trocas saberes e construção de estratégias de cuidar de si e do 

bebê, através da oportunidade de realizar ações educativas em grupo ou individuais que 

promovam saúde.  

 Segundo Maldonado (1991, p. 70) o alojamento conjunto pode ser considerado como 

etapa na preparação para a maternidade, ampliando o atendimento obstétrico para o período 

de pós-parto, com o objetivo de satisfazer as necessidades físicas e emocionais de 

proximidade e contato entre mãe e filho. 

 Os espaços assistenciais designados como alojamento conjunto são lugares onde 

predominam a presença da equipe de enfermagem em relação aos outros profissionais de 

saúde, pois ao enfermeiro é quem tem a atribuição de cuidar do binômio mãe - filho enquanto 

os demais profissionais entendem que o cerne da assistência perinatal é o parto e o 

nascimento. 

 A Portaria no1016 do MS (Brasil, 1993, p.2) aponta como uma das vantagens do 

alojamento conjunto o fato de ele oferecer condições à enfermagem de promover treinamento 

materno, através de demonstrações práticas dos cuidados indispensáveis ao recém-nascido e a 

puérpera.  
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 Das atribuições da equipe de saúde no alojamento conjunto, segundo a Portaria no1016 

(BRASIL, 1993, p.5) destaca-se: 
 

• Orientar a participação gradual da mãe no atendimento ao RN; 
• Realizar visitas diárias às puérperas, esclarecendo, orientando e dando segurança à 
mãe quanto ao seu estado e ao de seu filho; 
• Ministrar às mães palestras e aulas abordando conceitos de higiene, controle de 
saúde e nutrição. 
 

Será que as informações passadas às puérperas que estão no AC geram nelas 

construção de conhecimento de seu auto cuidado e de como cuidar de seu filho?  Quais as 

principais dúvidas que as puérperas têm sobre o cuidado consigo mesmas e com seus filhos? 

Estas são as questões norteadoras deste trabalho. Pois, entende-se que é necessário conhecer 

as demandas de dúvidas e dificuldades nos grupos de puérperas para oferecer a estas mulheres 

a oportunidade de construir, junto com elas, um conhecimento que alcance suas reais 

necessidades tanto relativas ao seu corpo, mente e espírito quanto as relativas a seu filho. 

 É importante ressaltar que cada grupo de puérperas de determinado AC tem seu 

próprio conjunto de inquietações o qual pode variar segundo as características socioculturais, 

faixa etária e fase do puerpério. Então, cada grupo de puérperas em um alojamento conjunto é 

singular e diferenciado dos demais. 

 O objeto do estudo são as demandas de cuidado de enfermagem das puérperas em 

alojamento conjunto 

 

Objetivos 

Geral 

 Tendo em vista que no alojamento conjunto a maioria das mulheres encontra-se no 

puerpério imediato, este trabalho objetiva: 

• Conhecer, através da voz das mulheres-mães, suas demandas de cuidar, tentando 

atender àquilo que emergir de sua fala imediata; 

 Específicos 

• Levantar as principais dúvidas das puérperas internadas em AC; 

• Construir práticas educativas que atendam às buscas das mulheres sobre o cuidado 

com ela mesma e com o recém nascido; 
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• Avaliar, junto às puérperas, se as estratégias educativas atingiram suas necessidades 

imediatas. 

 

 Justificativa 

 Durante uma visita ao setor da maternidade, ao início do estágio curricular como 

acadêmico bolsista da Policia Militar (PM), a enfermeira diarista do setor comunicou ao novo 

grupo de estagiários, ao qual eu pertencia, que percebeu muita dificuldade das puérperas em 

cuidar dos seus RNs  e delas mesmas.   

Entende-se que o espaço de AC é o local privilegiado para trabalhar os temas de 

educação e saúde junto à família expectante. Contudo, ela sentia necessidade de desenvolver 

um trabalho neste sentido, dentro do alojamento conjunto a fim de promover ações de saúde. 

Porém, o reduzido número de recursos humanos dificultava a implementação de tal proposta.  

 Sabe-se que como normatização os acadêmicos bolsistas da PM devem desenvolver 

um trabalho no setor que se identifique e no qual possam contribuir, abrindo espaço para 

pesquisa científica na instituição. 

 Dessa forma, vendo a demanda das pacientes na maternidade, idealizou-se 

desenvolver um trabalho de promoção de saúde, no espaço do alojamento conjunto, que se 

tenta ainda, que minimamente que as mulheres fossem ouvidas e produzissem construção de 

conhecimento aplacando sua duvidas e angustias sobre a maternagem.  

Esta pesquisa irá contribuir muito para a minha formação acadêmica como também 

para o meu preparo enquanto futura enfermeira. Através dela vou poder realizar compreender 

o que vem ser acolhimento e atendimento mais apropriado para os indivíduos. Dessa forma, o 

cliente também se sentirá mais seguro e confiante na sua relação com a equipe de 

enfermagem.  

Esta proposta de pesquisa se insere no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Atenção à 

Saúde Integral da Mulher, Criança, Adolescente e Coletiva, do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica da EEAAC/UFF, na linha de pesquisa de no 1 - Atenção à 

saúde dos seres humanos, no ciclo vital, nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde.  

Nesta linha propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família e 

comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir do 

uso de tecnologia que gerem produção de conhecimento e promoção da saúde. Com este 

estudo permite-se uma assistência sistematizada e mais digna para a sociedade, melhorando a 
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relação profissional-cliente no que se refere à saúde da mulher e a promoção do acolhimento 

das puérperas em AC. 

 



Referencial Teórico 

 

 

 

 

“As palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas, mas o seu 

eco é infindável.” (Madre Teresa de Calcutá) 

 

 

 

Fonte: WWW.usp.br/jorusp/arquivo/2008 

 



 

 

 

 

 

 

2) 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 2.1 OUTRORA MULHER, AGORA MULHER-MÃE 

 

 A gestação é marcada por preparo e espera. É uma transição que faz parte do processo 

normal do desenvolvimento. Envolve necessidade de reestruturação e reajustamento em várias 

dimensões: em primeiro lugar, verifica-se mudança de identidade e uma nova definição de 

papeis – a mulher passa a se olhar e a ser olhada de uma forma diferente. No caso da 

primígesta, a grávida além de filha e mulher passa a ser mãe; mesmo no caso da multípara, 

verifica-se certa mudança de identidade, pois ser mãe de um filho é diferente de ser de dois 

filhos, a vinda de cada filho altera a composição da rede de intercomunicação interfamiliar. 

(MALDONADO, 1991, p.22) 

 Evidentemente, situar a gravidez como crise ou transição não quer dizer que o período 

crítico termine com o parto; na realidade, grande parte das mudanças maturacionais ocorre 

após o parto e, portanto, o puerpério deve ser considerado como a continuação da situação de 

transformação, pois implica em novas mudanças fisiológicas, em consolidação da relação 

pais-filhos e em grandes modificações da rotina e do relacionamento familiar (ibidem, 1991, 

p.24). 

 Entendem-se como mudanças maturacionais as variáveis psicológicas e bioquímicas 

da mulher, mas também os fatores sócio-econômicos. Em uma sociedade contemporânea onde 

a mulher assume junto com o homem o papel de sustentar a casa, e visa sucesso na vida 

profissional, há de haver uma reestruturação e até abdicação de prioridades. 

 A maneira como a mulher sente as alterações do esquema corporal está intimamente 

relacionada com as alterações da sexualidade, com a atitude do homem em relação às 

modificações corporais e com o modo em que ela própria se situa diante da gravidez. Um dos 

temores mais universais da gravidez está associado ao medo da irreversibilidade, a dificuldade 

de acreditar que as várias partes do corpo, assim como têm a capacidade de ampliar-se para 
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fazer adaptações necessárias no decorrer da gravidez e do parto, têm a mesma capacidade de 

voltar ao estado anterior da gravidez. 

 Este temor além do seu aspecto objetivo mais superficial pode ter um significado 

simbólico mais profundo: o medo de ficar modificada como pessoa pela experiência da 

maternidade, de não mais recuperar sua identidade antiga e transformar-se numa outra pessoa, 

com mais perdas do que ganhos (ibidem, 1991, p.37-38). 

 A maternidade é para a mulher como um rito de passagem, onde a mulher adquire uma 

nova feição: o de ser mãe. E esta passagem, começa desde a concepção, perpassa todo o 

período de gestação e continua com o nascimento do filho, onde ficam evidentes todas as 

expectativas da mulher, agora com o bebê real e não ideal. 

 

 2.2 O PUERÉRIO E A CRIAÇÃO DE VÍNCULO MÃE-BEBÊ 

 

 Assim como a gravidez o puerpério é um período de profundas mudanças intra e 

interpessoais desencadeadas pelo parto. Segundo Maldonado (1991, p.65) os primeiros dias 

após o parto são carregados de emoções intensas e variadas. As primeiras vinte e quatro horas 

constituem um período de recuperação de fadiga do parto. A sensação de desconforto físico 

devido a náuseas, dores e ao sangramento pós-parto é particularmente intensa, lado a lado 

com a excitação pelo nascimento do filho. 

 A mesma autora expõe que para a mãe, a realidade do feto intra-útero não é a mesma 

realidade do bebê recém-nascido e para muitas mulheres é difícil fazer esta transição, 

principalmente para as que apresentam forte dependência das próprias mães ou dos maridos. 

Estas mulheres então amam seus bebês idealizados, mas podem não gostar de vivenciar a 

realidade do recém-nascido. Após o parto, a mulher se dá conta de que o bebê é outra pessoa: 

torna-se necessário elaborar a perda do bebê da fantasia para entrar em contato com o bebê 

real. 

 A formação do vínculo não é um acontecimento imediato, mas vai-se construindo por 

meio de interações sucessivas, para algumas mães é mais rápido do que para outras. Por isso, 

quanto mais oportunidades de interação há entre mãe e bebê, maiores são as chances de 

formar este vínculo. Mantê-los juntos e tratá-los com atenção verificando as reais 
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necessidades de ambos, minimiza as tensões vividas pela mulher e facilita sua transição para 

mãe-mulher. 

 É importante lembrar que as tensões vivenciadas no puerpério não se limitam a mãe, 

mas também ao pai e toda a estrutura familiar. Maldonado (1991, p.12) em seu livro “como 

cuidar do bebê” afirma que o lugar que o bebê vai ocupar na família modifica muito do que 

havia antes: cada pessoa que entra ou que sai da convivência familiar “mexe” com a 

composição do grupo inteiro. A família cria expectativas em relação ao bebê – como será, o 

que vai ser quando crescer... se vai nascer perfeito ou com problemas, se vai realizar os 

desejos dos pais, ou não... 

 Um dos maiores temores das mulheres no puerpério é não saber cuidar do neném, o 

que traz muita aflição para esta mãe e torna um dos momentos celebres de sua vida em um 

momento de angústia e medo.  

 Quando o neném chega, boa parte das rotinas da casa e das atividades das pessoas 

muda em função dele. O primeiro mês chega a ser mais complicado; depois pouco a pouco 

tudo vai entrando nos eixos. Muitas mulheres ficam muito sensíveis neste período e algumas 

se deprimem bastante com as mudanças enormes que acontecem no corpo e com a 

responsabilidade de criar um filho; a maioria tem sentimentos misturados, ora se sentem 

tranqüilas e confiantes, ora tensas e inseguras, ora irritadas e impacientes com o choro 

insistente do neném, ora felizes por terem tido um filho. (MALDONADO, 1991, p.22) 

 No puerpério se consolidam as angústias, medos, dúvidas das mães-mulheres, bem 

como o vínculo mãe-bebê, por isso o papel da equipe de saúde é tão importante, garantindo 

condições propicias para que a criança e a mulher passem pelas transformações biológicas e 

psicológicas a elas imposta. 

 

 

 2.3 ALOJAMENTO CONJUNTO (AC) 

  

 A Portaria no1016 do MS (1993, p.2) definiu Alojamento Conjunto como sendo um 

sistema hospitalar em que o recém nascido sadio, logo após o nascimento, permanece ao lado 

da mãe, 24 horas por dia, num mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Tal sistema possibilita a 
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prestação de todos os cuidados assistenciais, bem como, a orientação à mãe sobre a saúde do 

binômio- mãe-filho. 

 A mesma portaria destaca como vantagens do sistema (BRASIL, 1993, P.2):  

 
a) estimular e motivar o aleitamento materno, de acordo com as necessidades da 
criança, tornando a amamentação mais fisiológica e natural. A amamentação 
precoce provoca a contração do útero e de seus vasos, atuando como profilaxia das 
hemorragias pós-parto; 
b) favorecer a precocidade, intensidade, assiduidade do aleitamento materno, e sua 
manutenção por tempo mais prolongado; 
c) fortalecer os laços efetivos entre mãe e filho, através do relacionamento precoce; 
d) permitir a observação constante do recém-nascido pela mãe, o que a faz 
conhecer melhor seu filho e, possibilitar a comunicação imediata de qualquer 
anormalidade; 
e) oferecer condições à enfermagem de promover o treinamento materno, 
através de demonstrações práticas dos cuidados indispensáveis ao recém-
nascido e à puérpera, 
f) manter intercâmbio biopsicossocial entre a mãe, a criança e os demais membros 
da família; 
g) diminuir o risco de infecção hospitalar; 
h) facilitar o encontro da mãe com o pediatra por ocasião das visitas médicas para o 
exame do recém-nascido, possibilitando troca de informações entre ambos; 
i) desativar o berçário para recém-nascidos normais, cuja área poderá ser utilizada de 
acordo com outras necessidades do hospital. (grifo da autora) 

 

 A população a ser atendida no sistema de alojamento conjunto são mães sem patologia 

que contra-indique o contato com o RN. E o recém-nascido de ter boa vitalidade, capacidade 

de sucção e controle térmico. Considera-se com boa vitalidade os recém-nascidos com mais 

de 2 quilos, mais de 35 semanas de gestação e índice de APGAR maior que seis no 5º minuto 

(ibidem, 1993, p.2-3) 

 O “Alojamento Conjunto” não é um método de assistência utilizado para economizar 

pessoal de enfermagem, pois tem um alto conteúdo educativo que deve ser considerado 

prioritário (ibidem, 1993, p.3). 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 2008, p.11) preconiza no capítulo I, 

Art. 10º, inciso V, estabelece que: “Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde 

de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter alojamento conjunto, 

possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe”. 
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 De acordo com Jackson1

 

 (1948 apud BARBOSA, 2005) investigações sobre o 

distúrbio psicológico da mãe e do bebê afirmam que a íntima convivência entre mãe e filho 

promovia o fortalecimento dos laços afetivos entre eles, e o alojamento conjunto propicia esta 

convivência logo após o parto. 

 Devido às conseqüências indesejáveis da separação precoce das mães como o 

desmame precoce e depressão pós-parto foi que se criou o sistema de alojamento conjunto. 

Maldonado (1991, p.69) traz que o AC tem como grande vantagem evitar a separação de mãe 

e filho numa época tão crucial para a consolidação do vínculo materno fetal. 

 A autora cita em outro livro seu “Como cuidar do bebê” (1991, p.17) que a enfermeira 

dá à mãe noções de cuidados básicos com a criança (dar banho, trocar fraldas, cuidar do 

umbigo, etc.), incentivando-a para que, em seguida, ela mesma faça tudo isso, o que diminui a 

insegurança de não saber cuidar do neném em casa, facilita a amamentação, pois ao lado da 

mãe a criança vai mamar sempre que estiver com fome, sem a rigidez de horário do berçário, 

onde os bebês só são levados para a mãe de três em três horas. Além disso, ver, pegar e ter o 

neném do lado estimula a produção de leite. 

 Destacam-se então três aspectos importantes sobre o alojamento conjunto: é um 

espaço que facilita a criação do vínculo mãe-bebê dando a puérpera o espaço para passar de 

mulher para mãe-mulher, sendo auxiliada por diversos profissionais de saúde em especial o 

enfermeiro; a enfermeira como suporte da puérpera ao adaptar-se a nova realidade de cuidar 

do seu filho e de si mesma; e permite a maior participação paterna no cuidado com a criança. 

Evidenciamos que o pai ou outro familiar experenciando o nascimento do filho pode 

vir a oferecer apoio físico e emocional à mulher, reduzindo o nível de tensão e 

proporcionando mais tranqüilidade no parto e pós-parto. (PIOSEVAN, SONEGO e 

VANDERSAN, 2001, p. 48).  

 

2.4 PAPEL DO ENFERMEIRO NA GESTAÇÃO, PUERPÉRIO E NO 

ALOJAMENTO CONJUNTO 

                                                           

1 UNGERER, R.L.S. Começar de Novo: uma revisão histórica sobre alojamento conjunto. 1996.235f. Tese 
(mestrado em saúde da criança) – Instituto Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 1996 



21 

 

 

 

 Segundo a Portaria no  1016 do MS (1993, p.5) são atribuições da equipe de saúde: 
 

a) preparar a gestante no pré-natal para o sistema de “Alojamento Conjunto”. 
b) estimular o contato precoce mãe-filho na sala de parto, ajudando as mães a iniciar 
o aleitamento na primeira hora após o nascimento. 
c) encorajar o aleitamento sob livre demanda. 
d) não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida, além do leite 
materno, a não ser que seja indicado pelo médico; 
e) não dar bicos artificiais ou chupetas às crianças amamentadas ao seio;  
f) proibir que as mães amamentem outros recém-nascidos que não os seus 
(amamentação cruzada); 
g) orientar a participação gradual da mãe no atendimento ao recém-nascido. 
h) realizar visita diária às puérperas, esclarecendo, orientando, e dando 
segurança à mãe quanto ao seu estado e ao de seu filho; 
i) ministrar às mães palestras e aulas abordando conceitos de higiene, controle 
de saúde e nutrição. 
j) participar do treinamento em serviço, como condição básica para garantir a 
qualidade da assistência; 
k) identificar e enfatizar os recursos disponíveis na comunidade para 
atendimento continuado das mães e da criança, referindo-as ou agendando-as 
para acompanhamento no serviço de saúde nos primeiros 15 dias. (grifo da 
autora) 
 

  

 O Ministério da Saúde (Brasil, 2006, p.148) afirma que é papel do enfermeiro durante 

a gestação e pós-parto realizar ações educativas para as mulheres e suas famílias; realiza 

consulta de pré-natal de gestação de baixo risco; solicitar exames de rotina e orienta 

tratamento conforme protocolo do serviço; encaminhar gestantes identificadas como de risco 

para o médico; realizar atividades com grupos de gestantes, grupos de sala de espera etc.; 

realizar visita domiciliar, quando for o caso; fornecer o cartão da gestante devidamente 

atualizado a cada consulta; realizar coleta de exame citopatológico. E que devem ser passadas 

orientações a cerca de: 

 
• Importância do pré-natal; 
• Cuidados de higiene; 
• A realização de atividade física, de acordo com os princípios fisiológicos e 
metodológicos específicos para gestantes, pode proporcionar benefícios por meio do 
ajuste corporal à nova situação.  
• Nutrição: promoção da alimentação saudável (enfoque na prevenção dos 
distúrbios nutricionais e das doenças associadas à alimentação e nutrição – 
baixo peso, sobrepeso, obesidade, hipertensão e diabetes; e suplementação 
de ferro, ácido fólico e vitamina A – para as áreas e regiões endêmicas); 
• Desenvolvimento da gestação; 
• Modificações corporais e emocionais; 
• Medos e fantasias referentes à gestação e ao parto; 
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• Atividade sexual, incluindo prevenção das DST/AIDS e aconselhamento para o 
teste anti-HIV; 
• Sintomas comuns na gravidez e orientações para as queixas mais freqüentes; 
• Sinais de alerta e o que fazer nessas situações (sangramento vaginal, dor de cabeça, 
transtornos visuais, dor abdominal, febre, perdas vaginais, dificuldade respiratória e 
cansaço); 
• Preparo para o parto: planejamento individual considerando local, transporte, 
recursos necessários para o parto e para o recém-nascido, apoio familiar e social; 
• Orientações e incentivo para o parto normal, resgatando-se a gestação, o parto, o 
puerpério e o aleitamento materno como processos fisiológicos; 
• Incentivar o protagonismo da mulher, potencializando sua capacidade inata de dar 
à luz; 
• Orientação e incentivo para o aleitamento materno e orientação específica para as 
mulheres que não poderão amamentar; 
• Importância do planejamento familiar num contexto de escolha informada, com 
incentivo à dupla proteção; 
• Sinais e sintomas do parto; 
• Cuidados após o parto com a mulher e o recém-nascido, estimulando o retorno ao 
serviço de saúde; 
• Saúde mental e violência doméstica e sexual; 
• Benefícios legais a que a mulher tem direito, incluindo a Lei do Acompanhante; 
• Impacto e agravos das condições de trabalho sobre a gestação, o parto e o 
puerpério; 
• Importância da participação do pai durante a gestação e o parto, para o 
desenvolvimento do vínculo entre pai e filho, fundamental para o desenvolvimento 
saudável da criança; 
• O direito a acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, 
no parto e no pós-parto, garantido pelo Lei nº 11.108, de 7/4/2005, regulamentada 
pela Portaria GM 2.418, de 2/12/2005; 
• Gravidez na adolescência e dificuldades sociais e familiares; 
• Importância das consultas puerperais; 
• Cuidados com o recém-nascido; 
• Importância da realização da triagem neonatal (teste do pezinho) na primeira 
semana de vida do recém-nascido; 
• Importância do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, e 
das medidas preventivas (vacinação, higiene e saneamento do meio ambiente). 
 
  

 Stright e Harrison (1998, p.109) citam como prescrição e implementação de 

enfermagem para mulheres no pós-parto normal:  

 
Ensinar a recém-mamãe aspectos do autocuidado e cuidados com o bebê; observar a 
recém-mamãe prestando cuidado ao bebê; relatar e registrar o aumento da pulsação, 
a redução da pressão arterial e a elevação da temperatura; massagear delicadamente 
fundo de útero se houverem sinais de retenção de sangue; aplicar compressas frias 
na episiotomia ou lacerações logo após o parto para reduzir o edema e a dor; instruir 
à cliente como sentar-se adequadamente para evitar dor; instruir a cliente a limpar as 
mamas diariamente somente com água se estiver amamentando; ajudar com a 
amamentação ao seio quando necessário; dar oportunidade de a cliente urinar 4 a 8 
horas após o parto e a cada duas ou três horas a seguir; demonstrar como limpar o 
períneo depois de cada micção e evacuação; oferecer alimentos com fibras e líquidos 
para promover movimentos intestinais; estimular ingesta hídrica; estimular as 
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tentativas da cliente de deambular e a prática de exercício; instruir o cliente a utilizar 
roupas colantes; dar suporte emocional e psicológico durante a transição para a 
condição materna. 

 
 

  
 Ao fazer uma análise das citações dos autores, observa-se que cabe ao enfermeiro 

fazer uma avaliação e análise clinica da mulher no pós-parto e que é dele a função de 

orientações e medidas as quais reduzem as complicações no puerpério. Sendo assim, no AC 

as medidas de educação em saúde são a chave para um puerpério bem sucedido para mãe, 

bebê e a família. 

 O I Encontro Nacional sobre Alojamento Conjunto (Brasil, 1982) trouxe a 

recomendação de não ser esse sistema um método de assistência utilizado para economizar 

pessoal de enfermagem, pois tem um alto conteúdo educativo, que deve ser considerado 

prioritário. Logo, não pode ser um espaço dirigido apenas para o cuidar biológico dos corpos 

da mãe e do bebê. Mas, e principalmente espaço de troca de saberes e adoção de 

conhecimento a respeito das primeiras experiências maternas com seus filhos. 

  

 2.5 EDUCAÇÃO EM SAÚDE ATRAVÉS DE UMA PEDAGOGIA DA 

AUTONOMIA 

 

 Educação é um processo de formação de competência de história humana. (DEMO2

 E educação em saúde é um aprendizado voltado para toda e qualquer população, com 

o intuito de fazer com que as pessoas gozem de boa saúde, evitando precocemente qualquer 

tipo de doença. (BRASILENSE

, 

2000 apud REIS, 2006, p.21) 

3

 Segundo a Diretoria de Programas de Educação em Saúde do MS no ano de 2000, na 

X Conferência Nacional de Saúde passou a considerar a educação em saúde como disciplina 

de ação. Significa dizer que o trabalho será dirigido para atuar sobre o conhecimento das 

pessoas, para que elas desenvolvam juízo crítico e capacidade de intervenção sobre suas vidas 

, 2004 apud REIS, 2006, p.21) 

                                                           

2 DEMO, P. Educar pela pesquisa. 4.ed, Campinas, autores associados, 2000. 
3 BRASILIENSE, 2004. Fonte indeterminada.  
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e sobre o ambiente com o qual interagem e, assim, criarem condições para se apropriarem de 

sua própria existência. 

 O mesmo autor aponta que devem ser referidas as funções educativas, que podem ser 

representadas por cinco atividades, e que estarão integralmente contidas nas ações de 

educação em saúde:  

 
a) estimulativa, que busca atrair o indivíduo para participar do processo educativo;  
b) exercitativa, condição para aquisição e formação de hábitos, assim como para a 
assimilação, construção e reconstrução de experiências;  
c) orientadora, que enfoca os aspectos de liberdade, autoridade, autonomia e 
independência;  
d) didática, que se responsabiliza pela transmissão e veiculação dos conhecimentos e  
e) terapêutica, que permite retificar os eventuais descaminhos do processo 
educativo. 

 A educação em saúde é necessária para que as comunidades adquiram conhecimentos 

que virão direcionar seu autocuidado em saúde através da compreensão das causas e soluções 

dos diferentes acontecimentos patológicos que possam sobre elas incidir e também para 

incentivar o pensamento crítico acerca da qualidade das ações desenvolvidas. (SABOIA, 

1999, p.106) 

 A Carta de Ottawa para a promoção da saúde (WHO,1986), adotada durante a 

Primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, declara que “As condições e 

recursos fundamentais para a saúde são a paz, a moradia, a educação, os alimentos, os 

insumos, um ecossistema estável, os recursos renováveis, a justiça social e a eqüidade. A 

melhoria do setor saúde deve fundamentar-se de um modo firme nestes requisitos básicos”. 

 A educação então é apontada como medida fundamental na promoção de saúde, 

redução de agravos e prevenção de doenças e deve desenvolver-se através da comunicação 

que contribui para a construção de conhecimento. 

 Para Freire4

                                                           

4 FREIRE, P. Educação e mudança. 19. Ed.Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1979 

 (1979 apud REIS, 2006, p.22) a educação faz parte da vivência do dia a 

dia e deve constituir-se em instrumento de transformação, de forma que se possam ajudar as 

pessoas a se descobrirem e desenvolverem sua potencialidade de crescimento individual e 

coletivo. 



25 

 

 

 

 Quando se fala de educação e construção do conhecimento é importante lembrar as 

palavras de Freire (2003, p.8) de que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem 

formar ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 

acomodado. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

 Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia explica que educador não transfere 

conhecimento, na verdade seu papel é de um facilitador para que os educandos a partir de uma 

crítica de suas experiências possam construí-lo. O educador não deve partir do pressuposto de 

que seus educandos não tenham nenhum conhecimento acerca do assunto ao qual se quer 

debater.  

 É necessário o respeito à autonomia. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um 

é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. 

Precisamente porque éticos podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para a sua 

negação, por isso é imprescindível deixar claro que a possibilidade do desvio ético não pode 

receber outra designação senão a de transgressão. (ibidem, 2003, p.24) 

 Como já citado neste trabalho é papel do enfermeiro desenvolver práticas educativas 

no alojamento conjunto, Teixeira (1998, p.142) afirma que cuidado pode apresentar melhor 

resultado se o enfermeiro o interage com a prática da educação em saúde, pois o profissional 

agirá constantemente com a linguagem e o sujeito terá condições de aceitar ou não as 

intervenções de enfermagem. 

 Teixeira (1994, p.135-139) na educação em saúde: 

 
O profissional age indiretamente sobre o corpo, pois trabalha constantemente com a 
linguagem e o sujeito tem condições de aceitar ou não as intervenções do técnico. 
Este trabalho de educação visa mudanças de hábito do sujeito, porém este processo 
não é linear, dependendo da decisão do cliente, de suas motivações inconscientes, 
das instâncias coletivas na produção da subjetividade. A prática educativa 
negociada, portanto, entre o desejo do cliente e o saber instrumental do profissional 
de saúde. 

  

Educar em saúde requer preparo técnico-científico do enfermeiro, capacidade de 

construir novos conhecimentos junto ao cliente. Requer a criação de um vínculo de confiança 

entre paciente e enfermeiro, que só acontece através de uma escuta ativa e troca de 

experiências. 



26 

 

 

 

A educação em saúde é um processo capaz de desenvolver nas pessoas a consciência 

crítica dos seus problemas, ao invés de simplesmente repassar informações sobre saúde. 

(SABÓIA, 1997, p.50) 

O conhecimento que se quer construir junto ao cliente alvo, neste caso a puérpera deve 

ir de encontro aquele que a mulher quer ter, para tal se faz necessário saber com a população 

alvo o tema sobre o qual discutir qual a demanda das mães em AC. 

 

2.6 TEORIA DO AUTOCUIDADO DE OREM 

 

 Quando as pessoas são capazes, cuidam de si mesmos. Quando a pessoa é incapaz de 

fazê-lo, então a enfermeira deve providenciar assistência necessária. Em 1959, o conceito de 

Orem como a provisão de autocuidado foi publicado pela primeira vez, ela determina que a 

assistência de enfermagem ao adulto se faz necessário quando há: a ausência da capacidade de 

manter continuamente a quantidade e a qualidade do autocuidado que são terapêuticas na 

sustentação da vida e da saúde, na recuperação da doença ou da lesão ou no enfrentamento de 

seus efeitos. Nas crianças, a condição é a incapacidade dos pais ou responsáveis em manter 

continuamente, para a criança, a quantidade e qualidade do cuidado terapêutico. (OREM, 

1991, p.41) 

 Orem (1991, p.117) coloca que a demanda de terapêutica do autocuidado é a 

totalidade de ações de autocuidado a serem desempenhadas com alguma duração para 

preencher exigências conhecidas de autocuidado, usando métodos válidos e conjuntos de 

operações e ações relacionadas. 

 O papel da enfermagem é desenvolver o cuidado de um paciente que devido a um 

distúrbio qualquer não pode desenvolver o autocuidado, até que este se estabeleça e então 

possa executá-lo. Quando se pensa em distúrbio estamos falando de tudo que possa atrapalhar 

o processo de produzir saúde, destacando-se falta de conhecimento, doença, inabilidade física 

etc. 

 A ação de enfermagem é uma propriedade complexa ou atributo de pessoas educadas e 

treinadas, como as enfermeiras, que permite que elas ajam, conheçam e ajudem outros a 



27 

 

 

 

preencherem suas demandas terapêuticas de autocuidado exercitando ou desenvolvendo sua 

própria ação de autocuidado. (OREM5

a) O sistema totalmente compensatório é aquele onde a atuação do enfermeiro 
se faz indispensável, pois o paciente é incapaz de desenvolver seu cuidado, seja por 
restrição de deambulação, inconsciência, desorientação entre outras. 

, 1991 apud GEORGE, 2000, p. 87) 

 A autora identificou três classificações de sistemas de enfermagem para preencher os 

quesitos de autocuidado do paciente, são eles: sistema totalmente compensatório, o sistema 

parcialmente compensatório e o sistema de apoio-educação. 

 

b) O sistema de enfermagem parcialmente compensatório é representado pela 
situação na qual a enfermeira e o paciente tomam medidas de cuidado, porém o 
paciente tem certa restrição. 
c) O sistema de apoio-educação é aquele na qual a pessoa “é capaz de 
desempenhar, ou pode e deve aprender a desempenhar, as medidas exigidas pelo 
autocuidado terapêutico, externa ou internamente orientado, mas não pode fazer isso 
sem assistência”. (OREM, 1991, p.291) 

 

Este trabalho destaca o sistema de apoio-educação, pois se entende que o alojamento 

conjunto é um espaço que fornece através de práticas educativas meios da mulher exercer seu 

cuidado e o de seu filho. 

Não se trata apenas de cuidar de si mesma, mas num processo de saúde ela, a mãe ao 

cuidar de si, percebe, entende e adere ao papel materno instintivo e adquirido de práticas 

saudáveis de como desempenhar os cuidados com seu bebê. Sob este aspecto a enfermagem 

presente no AC, vai estimulando o vínculo e fortalecendo a mulher para manter-se como 

mulher-mãe, em condições de atender as demandas de seu filho. 

 

                                                           

5 Orem, D.E. Guides for developing curricula for the education of pratical nurses. Whashington, DC. 
Government Printing Office, 1959 
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"Não se pode ensinar nada a um homem; só é possivel ajudá-lo a encontrar 

a coisa dentro de si." (Galileu Galilei) 

 

 

Foto pertencente à autora do trabalho 
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 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

            3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 A pesquisa foi do tipo exploratório. Segundo Gil (1994, p.44), “as pesquisas 

exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

idéias, com vistas à formulação de problemas mais precisos ou hipóteses...”. “Essas pesquisas 

são desenvolvidas com objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato”. 

 Para Leopardi (2001, p.138) a pesquisa exploratória permite ao investigador aumentar 

sua experiência em torno de um determinado problema. Consiste em explorar tipicamente a 

primeira aproximação de um tema e visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou 

fenômeno. 

 Neste tipo de investigação é necessário fazer uma revisão de literatura e podem-se 

utilizar vários instrumentos como: entrevistas, observação, testes padronizados e, 

questionários entre outros. 

 

  3.2 ABORDAGEM 

 

 A abordagem proposta para a pesquisa foi a qualitativa. Pois segundo Leopardi (2001, 

p.65) “é uma forma de coleta de dados diretamente das falas de um grupo, que relata suas 

experiências e percepções em torno de um tema de interesse coletivo”. Esta pesquisa propõe 

que surjam das falas das puérperas os dados a serem colhidos e analisados para formular o 

plano de ações. 

 Para Chizzoti (2001, p.79), a abordagem qualitativa: 

 
Parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 
uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre 
o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um 
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rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é 
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-
lhes um significado.  

 
 

 Lüdke e André (1986, p.11-13) apresentam cinco características básicas para a 

pesquisa qualitativa, são elas: a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; os dados coletados são 

predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do que com o 

produto; o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador; a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

 

 3.3 MÉTODO 

 

 O método utilizado foi estudo de caso, que segundo Leopardi (2001, p.65): 
 
[...] é uma investigação sobre um único evento ou situação (caso), em que se busca 
um aprofundamento de dados, sem preocupação sobre a freqüência de sua 
ocorrência, tendo a finalidade de investigar em profundidade uma pessoa, família, 
comunidade, grupo, instituição ou outra unidade social. 
 
 

 Chizzoti (2001, p.102) afirma que o estudo de caso consiste em uma caracterização 

abrangente a fim de designar uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de 

um caso particular ou de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de 

uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou 

propor uma ação transformadora. 

 As características fundamentais do estudo de caso para Lüdke e André (1986, p.18-21)  

são: 
a) Os estudos de caso visam a descoberta. Mesmo que o pesquisador tenha 
algum pressuposto teórico inicial, deve estar atento a novos elementos que podem 
emergir como importante durante o estudo. 
b) Os estudos de caso enfatizam a “interpretação em contexto”. 
c) Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa e profunda. 
d) Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação. 
e) Os estudos de caso revelam experiências vicárias e permitem generalizações 
naturalísticas. 
f) Estudos de caso procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes 
pontos de vistas presentes em uma situação social. 
g) Os relatos de estudos de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais 
acessível do que os outros relatórios de pesquisa. 

 

Para coletar os dados foram utilizados a observação direta e a entrevista. A observação 

é o método mais adequado para investigar um determinado problema, o pesquisador depara 
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ainda com uma série de decisões quanto ao seu grau de participação no trabalho, quanto à 

explicitação do seu papel e dos propósitos da pesquisa junto aos sujeitos e quanto à forma da 

sua inserção na realidade (ibidem, 1986, p.26). 

Duarte (2004, p.4) um entrevista bem elaborada exige do pesquisador: 

 
a) que o pesquisador tenha muito bem definidos os objetivos de sua pesquisa (e 
introjetados — não é suficiente que eles estejam bem definidos apenas “no 
papel”); b) que ele conheça, com alguma profundidade, o contexto em que 
pretende realizar sua investigação (a experiência pessoal, conversas com 
pessoas que participam daquele universo — egos focais/informantes 
privilegiados —, leitura de estudos precedentes e uma cuidadosa revisão 
bibliográfica são requisitos fundamentais para a entrada do pesquisador no 
campo); c) a introjeção, pelo entrevistador, do roteiro da entrevista (fazer uma 
entrevista “não-válida” com o roteiro é fundamental para evitar “engasgos” no 
momento da realização das entrevistas válidas); d) segurança e auto-confiança; 
e) algum nível de informalidade, sem jamais perder de vista os objetivos que 
levaram a buscar aquele sujeito específico como fonte de material empírico para 
sua investigação. 

 

 

A entrevista, ao lado da observação representa um dos instrumentos básicos para a 

coleta de dados. Na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera  de 

influência recíproca entre quem pergunta e quem responde (LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p.33) 

A maior vantagem da entrevista sobre as outras técnicas é que ela permite captar 

imediatamente e de forma dinâmica a informação desejada. Uma entrevista bem feita permite 

o tratamento de assuntos estritamente pessoais, e temas complexos e individuais (ibidem, 

1986, p.35) 

“Ao lado do respeito pela cultura e pelos valores do entrevistado, o entrevistador tem 

que desenvolver uma grande capacidade de ouvir atentamente e de estimular o fluxo natural 

de informação por parte do entrevistado” (ibidem, 1986, p.35) 

Utilizou-se um roteiro de entrevista semi-estruturado, dando possibilidade de 

adaptação da entrevista à demanda das mães-mulheres, porém sem fugir dos propósitos da 

pesquisa. Para Chizzoti (2001, p.55) consiste em: 
 
[...] um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemáticas e seqüencialmente 
dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar 
dos informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre assunto que os 
informantes saibam opinar ou informar. É uma interlocução planejada. 
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 A proposta da pesquisa foi de que o entrevistador/pesquisador inicialmente abordasse 

as puérperas com perguntas rotineiras e cordiais como “Como você tem passado?” a fim de 

estabelecer o mínimo de vínculo em um primeiro momento. Após esta aproximação o 

pesquisador começava a entrar no tema da pesquisa com as perguntas “Como você está se 

sentindo agora como mãe?”, “Você está sentindo alguma dificuldade em relação a você ou ao 

seu bebê?”, “Você está com alguma dúvida que queira me perguntar”. 

 A partir destas perguntas surgiram outras conforme o dialogo com as mulheres 

avançava e era estabelecido. Assim surgiu de forma espontânea e de acordo com a vontade 

das mulheres as questões trabalhadas neste estudo com elas mesmas. 

 Outro método aplicado foi pesquisa-ação. Segundo Dionne (2007, p.68) esta é definida 

como prática que associa pesquisadores e atores em uma mesma estratégia de ação para 

modificar uma dada situação e uma estratégia de pesquisa para adquirir um conhecimento 

sistemático sobre a situação identificada. 

 “A pesquisa-ação é um processo em que os pesquisadores e atores, conjuntamente, 

investigam sistematicamente os dados e fazem perguntas com o intuito de solucionar um 

problema imediato vivido pelos atores e de enriquecer o saber cognitivo, o saber-se, dentro de 

um quadro ético mutuamente aceito”. (ACTES DU COLLOQUE DE L`UQAC6

 “Um sistema de comunicação dialógica entre pesquisadores e atores com vista a 

produzir um novo tipo de saber favorecendo a reorientação da ação”. (WENER

, 1981 apud 

DIONNE, 2007, p.45)  

7

                                                           
6 ACTES DU COLOOOQUE DE RECHERCHE-ACTION, Chicoutimi, Université Du à Chicoutime, oct.1981 
7 WENER, P. Y.  Sociologie d`intervention ET recherche-action sócio-politique. Revue suisse de sociologie, 
n.6, 1986, p.27-32  
 

, 1986 apud 

DIONNE, 2007, p.47) 

 Dionne (2007, p.46) afirma que a pesquisa-ação tende à: fortalecer a relação entre 

teoria e a prática; favorecer a alianças e comunicações entre pesquisadores e atores; perseguir 

um duplo objetivo de conhecimento a desenvolver (pesquisa) e de situações a modificar 

(ação); produzir um novo saber na ação e para a ação; inserir-se em um processo de tomada 

de decisão com vista à resolução de problemas. 

O objetivo da pesquisa-ação é um objetivo de mudança, o de modificar uma situação 

particular. O pesquisador em pesquisa-ação é implicado no processo de transformação social. 

Ele não pode se limitar ao propósito “positivista” de neutralidade, nem pretender se isolar do 

fato social. (ibidem, 2007, p.35) 



33 

 

 Dizer que este tipo de pesquisa pretende alcançar uma mudança nos leva a concluir 

que ela é principalmente um modo de intervenção, uma metodologia de ação, antes de ser 

uma metodologia de pesquisa. Porém, não se podem ignorar os “efeitos do conhecimento” 

desse procedimento, que tem também como ambição uma boa compreensão das situações 

específicas. A pesquisa-ação permite que se adquiram conhecimentos novos e, por isso, é 

considerada uma metodologia de pesquisa (ibidem, 2007, p.35) 

 Escolheu-se este método por se adequar aos objetivos, uma vez que através da voz das 

mães-mulheres desejava-se descobrir a demanda de cuidados que elas mesmas apresentavam 

junto aos seus bebês, para atender aquilo que emergir da sua fala imediata.  

Então, as puérperas foram atrizes da pesquisa e elas levantaram os problemas que 

necessitavam de intervenção. A partir desta análise em conjunto, dos atores do estudo e do 

pesquisador, foi elaborado um plano de intervenção. Em resumo identificou-se a realidade das 

puérperas, fez-se intervenção à medida das necessidades delas e construiu-se um corpo de 

conhecimento mútuo. 

 Neste contexto, o pesquisador se torna ator, pois é participante na pesquisa e não mero 

observador. E o ator torna-se pesquisador, na medida em que levanta os problemas e constrói 

as intervenções junto ao pesquisador. 

 “Modalidade de pesquisa que faz do ator um pesquisador e do pesquisador um ator, 

que orienta a pesquisa-ação e, em retorno, vincula a ação a considerações de pesquisa” 

(GAUTHIER8

                                                           
8 GAUTHIER, B. Recherche sociale. De La problématique à La collecte de données. Sillery: PUG, 1984. 
9 STRINGER, E. T. Action Research: a Handbook for Practitioners. Sage, 1996. 
10 THIOLLENT, M. Pesquisa-Ação nas Organizações. São Paulo: Atlas, 1997. 
 

, 1984 apud DIONNE, 2007, p. 44) 

 

3.2.1 Fases da pesquisa ação 

 

 Conforme Stringer9 (1996, apud KRAFTA, 2007, p. 1), a pesquisa-ação compreende 

uma rotina composta por três ações principais: observar, para reunir informações e construir 

um cenário; pensar, para explorar, analisar e interpretar os fatos; e agir, implementando e 

avaliando as ações. 

Dentro desta mesma idéia, pode-se dividir o processo de pesquisa-ação em quatro 

principais etapas, que serão descritas a seguir: fase exploratória, fase principal, fase de ação e 

fase de avaliação (THIOLLENT10, 1997 apud KRAFTA, 2007, p.1).  



34 

 

 

a) Fase Exploratória 

Esta primeira etapa do processo de pesquisa-ação, tem grande importância devido ao 

fato de encaminhar as fases subseqüentes da pesquisa, possui um aspecto interno, que diz 

respeito ao diagnóstico da situação e das necessidades dos atores e à formação de equipes 

envolvendo pesquisadores e clientes, e um aspecto externo, que tem por objetivo divulgar 

essas propostas e obter o comprometimento dos participantes e interessado (ibidem, 2007, 

p.2) 

Existem dois problemas a serem esclarecidos nessa etapa: o plano institucional e o 

plano metodológico. No que diz respeito ao institucional, destaca-se a necessidade de definir 

o grupo de pesquisadores e suas relações com os atores da situação. É importante também 

informar a todos os participantes sobre os objetivos do estudo e a metodologia empregada.  

(KRAFTA, 2007, p.2) 

         Nesta pesquisa a coleta dos dados para diagnóstico da situação foi feita durante uma 

conversa que se estabeleceu com as mulheres internadas na maternidade em sistema de 

alojamento conjunto. Esta conversa propiciava-se devido às posições dos leitos no espaço 

físico da maternidade, de forma que formavam quase um círculo, assim as entrevistas 

puderam ser feitas individualmente porém com participação das outras mulheres, favorecendo 

a troca de experiências e o diagnóstico das demandas precisas e comum a elas, as quais 

necessitavam de intervenção de enfermagem. 

 A pesquisa contava com um pesquisador (a autora) que era acadêmica bolsista de 

enfermagem inserida no ambiente pelo Projeto de Estagio dos Acadêmicos Bolsistas no 

HCPM, que durante o período como estagiária teve a oportunidade de conhecer as rotinas e as 

equipes que atuavam no setor, bem como o perfil das pacientes. Isto facilitou a inserção  

contexto das puérperas, passando de observador para observador/ator. 

 

b) Fase Principal (Planejamento) 

No momento em que se tem uma quantidade satisfatória de dados coletados, chega-se 

à fase de processamento das informações e resultados. A divulgação de resultados nesta Fase 

Principal tem o objetivo de proporcionar um “autoconhecimento” em torno das questões 

organizacionais que estão sendo tratadas. Estes relatórios são geralmente compostos por 

gráficos, tabelas e descrições dos eventos e são armazenados para consulta ao longo e após a 

pesquisa (ibidem, 2007, p.2) 
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É o momento de pensar rápido em cima das informações recolhidas, para determinar 

quais as questões que devem ser tratadas e as ações que devem ser implementadas a fim de 

beneficiar o social e não apenas o pesquisador. 

Uma vez que verificado as principais demandas de cuidado das mulheres, o 

pesquisador se propõe a estabelecer uma ordem de prioridade nas intervenções segundo a 

gravidade da demanda de cuidados apontada e segundo a freqüência de aparecimento na fala 

das mulheres, ou seja quão mais grave e mais freqüente for a demanda de cuidados, mais 

rápida e maior vai ser a intervenção nela. Algumas das demandas que acreditamos que iam 

aparecer foram a respeito do aleitamento materno, cuidados com o bebê, cuidados com o coto 

umbilical, higiene de períneo e cuidado com a ferida cirúrgica pós-cesáriana, autocuidado. 

Sendo assim para dar dinamicidade a atividade educativa, como parte do planejamento levei 

material ilustrativo. 

 

c) Fase de Ação 

A Fase de Ação, como o próprio nome já indica, engloba medidas práticas baseadas 

nas etapas anteriores: difusão de resultados, definição de objetivos alcançáveis por meio de 

ações concretas, apresentação de propostas a serem negociadas entre as partes interessadas e 

implementação de ações-piloto que posteriormente, após avaliação, poderão ser assumidas 

pelos atores sem a atuação dos pesquisadores (THIOLLENT10, 1997 apud KRAFTA, 2007, 

p.3) 

 Nesta fase da pesquisa a pesquisadora construiu com as mulheres estratégias baseada 

nos conhecimentos científicos e nos conhecimentos prévios das mesmas a respeito dos temas 

que necessitavam de maior atenção e intervenção. Caso houvesse necessidade a pesquisadora 

iria intervir, realizando cuidados de enfermagem e transformando-a em ações educativas. Por 

exemplo, uma das queixas foi dor física e necessitava de intervenção de enfermagem. Então,  

a pesquisadora mostrou à mulher como avaliar a sensibilidade dolorosa e não se medicalizar 

em excesso, pois esta pesquisa preza o princípio de estimular a autonomia da puérpera. 

 

d) Fase de Avaliação 

Esta etapa final do processo de pesquisa-ação apresenta dois objetivos principais: 

verificar os resultados das ações no contexto organizacional da pesquisa e suas conseqüências 

a curto e médio prazo e extrair ensinamentos que serão úteis para continuar a experiência e 

aplicá-la em estudos futuros. (KRAFTA, 2007, p.4) 
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Após as intervenções a pesquisadora avaliou ações através de uma entrevista semi-

estruturada com perguntas abertas a cerca do nível de satisfação das puérperas abordadas, 

avaliando se as intervenções foram de encontro as demandas de cuidados de enfermagem das 

mulheres-mães. As informações foram levadas em consideração nos grupos abordados e  

posteriormente a pesquisadora as analisou a fim de qualificar o cuidado proposto durante a 

pesquisa. 

 3.4 SUJEITOS E CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 O cenário da pesquisa foi a maternidade do Hospital Central da Polícia Militar no Rio 

de Janeiro. O Hospital está localizado no Estácio – Rio de Janeiro, cujas especialidades 

oferecidas são na Unidade de saúde são: ginecologia/obstetrícia (maternidade), cardiologia, 

cirurgia geral, clínica médica, oftalmologia, emergência clínica, cirúrgica e pediátrica 

24horas. 

As formas de entrada para atendimento no hospital são tele atendimento, atendimento 

em guichê e consulta pré-agendada para retorno médico. Os setores com porta de entrada 

direta de pacientes são: a emergência e a maternidade. 

A maternidade localiza-se no sexto andar de oito andares do HCPM, e divide-se em 

três quartos coletivos que são divididos segundo as características dos pacientes, e dispostos 

em pacientes de ginecologia, gestantes e alojamento conjunto. Conta também com cinco 

quartos particulares destinados as esposas de oficiais. 

Os pacientes atendidos no HCPM são os policiais militares e seus dependentes 

declarados como filhos, esposas, pais, mas também atendem demanda de pacientes do SUS 

que necessitem de serviço de emergência e estejam próximos ao hospital. 

  Os sujeitos da pesquisa foram mulheres, no puerpério imediato que estavam em 

sistema de alojamento conjunto e que tinham parido recém-nascidos sadios. Por se tratar de 

uma instituição militar estas ou são policiais militares ou dependentes de militares (oficiais ou 

praças, sendo que os praças são: suboficial, sargentos, cabos e soldados). 

Em relação aos aspectos éticos o pesquisador se responsabilizará pela preservação dos 

dados da pesquisa durante cinco anos, sendo que em todos os momentos da elaboração do 

estudo será mantido o anonimato dos sujeitos participantes. Caberá ao pesquisador divulgar 

os resultados da pesquisa em eventos científicos, sem denegrir a imagem da instituição 

envolvida  
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 Apresentaram-se os objetivos do estudo, o motivo da pesquisa, e pediu-se autorização 

consensual ao dirigente da instituição, conforme a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde / Ministério da Saúde – CNS/MS (BRASIL, 1996). O estudo só foi possível após a 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa que, antes do início da coleta de dados avaliou e 

permitiu sua execução através do protocolo de numero 062/11.  

Os dados coletados foram utilizados neste estudo, como fontes primárias e, serão 

guardados e doados ao Núcleo de Pesquisa e Ensino Saúde Integral da Mulher, Criança, 

Adolescente e Coletiva (NPE-SIMCAC) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC) da Faculdade Federal Fluminense (UFF). Desta maneira, preservarei a privacidade 

e o anonimato dos indivíduos em obediência ao Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 

 

3.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 Segundo Leopardi (2001, p.296), a análise dos dados “deve ser um momento em que o 

investigador procede com cautela, expondo seus resultados, usando pré-categorias ou 

categorias que emergem de seus dados, ou ambas”. 

 “O referencial teórico do estudo fornece geralmente a base inicial de conceitos a partir 

dos quais é feita a primeira classificação dos dados” (Lüdke e André, 1986, p.48). A principio 

estas categorias podem ser suficientes, em outros casos elas precisam se subdividir para dar 

maior flexibilidade e abranger maior parte dos dados.  

 Dionne (2007, p.116) afirma que a maior dificuldade na analise dos dados da 

pesquisa-ação está no fato de que devem ser avaliados os resultados da pesquisa e das 

intervenções de modo simultâneo. Porém, o mesmo autor afirma que a operação é reveladora 

das concepções de saber e do status social que se atribuem aos saberes oriundos da pesquisa-

ação e aos que surgem da ação. 

 Para a análise dos dados, os resultados das entrevistas formaram categorias de forma a 

facilitar a interpretação dos resultados, identificando quais eram as demandas de cuidado de 

enfermagem mais recorrentes, quais as dúvidas mais comuns da puérperas em alojamento 

conjunto e quais as formas de intervenção mais bem aceitas pelos sujeitos da pesquisa. Uma 

das categorias também pretende privilegiar a satisfação das mulheres-mães a cerca das ações 

realizadas com elas, para descobrir se atingiu suas expectativas. 
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 Analisar entrevistas também é tarefa complicada e exige muito cuidado com a 

interpretação, a construção de categorias e, principalmente, com uma tendência bastante 

comum entre pesquisadores de debruçarem-se sobre o material empírico procurando “extrair” 

dali elementos que confirmem suas hipóteses de trabalho e/ou os pressupostos de suas teorias 

de referência. Precisamos estar muito atentos à interferência de nossa subjetividade, ter 

consciência dela e assumi-la como parte do processo de investigação (DUARTE, 2004, p.4). 

 

3.5.1 Análise de Discurso 

 

Para Orlandi (2003, p. 63) o discurso é definido não como um transmissor de 

informação, mas como efeito de sentido entre locutores. Assim, se considera que o que se diz 

não resulta só da intenção de um indivíduo em informar outro, mas da relação de sentidos 

estabelecida por eles num contexto social histórico. 

Gregolin (2003, p. 67) afirma que compreender o discurso é passar da funcionalidade, 

é descobrir, como a língua pode estar acumulando ou traçando significados de outrem, da 

intenção de outrem, e tentar delinear o discurso com outros significados que não aqueles do 

seu enunciador; é despir a língua de um vestuário e lhe dar outro. 

Neste sentido, de descobrir os significados ocultos em um discurso, surge a análise de 

discurso, que busca trazer à tona não apenas o falado, mas também o que se pretende dizer nas 

entrelinhas do discurso. 

Dubois (1978, p. 51) assegura que: “A análise do discurso tem como objetos 

essenciais a relação do falante com o processo de produção das frases ou a relação do discurso 

com um grupo social a que ele se destina.”. 

Há a necessidade de buscar o sentido do discurso em determinada situação 

comunicativa, para que isso possa fazer com que, de fato, a língua seja pensada e mencionada 

mediante a um discurso construído pelo falante em determinada situação comunicativa, ou 

ainda, complementando. 

Outro papel importante da análise de discurso é o papel social, na medida em que 

contribui para o conhecimento do discurso, da cultura e da identidade brasileira. Para Barros 

(1999, p. 8) “As investigações sobre o discurso têm por preocupação auxiliar para que se 

conheça melhor, por meio da linguagem, a sociedade brasileira” 

Para esta pesquisa a análise de discurso é importante uma vez que revela as demandas 

de cuidado de enfermagem das puérperas, não apenas as que elas nos passam, mas também as 
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implícitas no discurso falado, para que assim possa ser dado a esta mulher um cuidado de 

enfermagem integral. 

 

  



Análise e Discussão dos 

dados 

 
 

 

 

"Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para 

baixo para ajudá-lo a levantar-se." (Gabriel Garcia Marquez) 

 

 

Fonte: lifegeovana.e-familyblog.com 
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 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 Para facilitar a análise e a compreensão dos dados, apresentamos a caracterização dos 

sujeitos da pesquisa, grupo constituído de quinze puérperas as quais demos nomes fictícios, 

utilizando para isto substantivos que caracterizaram a mulher durante a entrevista segundo a 

observação da pesquisadora. Assim, foi possível assegurar o anonimato das mesmas, 

respeitando sua singularidade. 

 Os depoimentos foram coletados através de entrevista e transcritos posteriormente. 

Para facilitar a análise dos dados e trazer dinamismo ao mesmo, repetimos os 

questionamentos realizados facilitando o entendimento do que se pretendeu alcançar com os 

objetivos propostos e categorizamos as respostas. 

 Como proposto, as entrevistas ocorreram antes e depois da atividade educativa para 

verificar as demandas de cuidado das mulheres e se as mesmas foram atendidas ao longo da 

atividade proposta, todos os depoimentos foram transcritos para efeito didático de análise. 

Então, a análise e categorização foram divididas para facilitar a compreensão dos dados.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 
 SIMPATIA – 21 anos, ensino médio completo, possui companheiro, trabalha como comerciante, 

dependente de militar por parte do pai, primípara. 

 CANSAÇO – 33 anos, ensino superior completo, possui companheiro, é policial militar, primípara. 

 SAUDADE – 29 anos, ensino superior incompleto, possui companheiro, é policial militar, multípara, 

possui filho de três anos. 

 NERVOSISMO – 21 anos, ensino médio incompleto, não possui companheiro, estudante, dependente 

de militar por parte do pai, multípara, possui filho de um ano. 

 REALIZAÇÃO – 33 anos, ensino médio completo, possui companheiro, trabalha como professora, 

dependente de militar por parte do esposo, multípara, possui filho de cinco anos. 

 FELICIDADE – 32 anos, ensino médio completo, possui companheiro, trabalha como assistente 

financeiro, dependente de militar por parte do esposo, primípara. 



42 

 

  INSEGURANÇA – 23 anos, ensino superior incompleto, possui companheiro, é policial militar, 

primípara. 

 SINCERIDADE – 28 anos, ensino médio incompleto, não possui companheiro, não trabalha, 

dependente militar por parte do pai, multípara, possui filha de nove anos. 

 NOVIDADE – 17 anos, ensino médio incompleto, possui companheiro, estuda, dependente militar por 

parte do pai, primípara. 

 ALEGRIA – 36 anos, ensino médio completo, possui companheiro, trabalha como manicure, 

dependente militar por parte do esposo, multípara, possui filho de onze anos. 

 DÚVIDA – 21 anos, ensino médio completo, possui companheiro, não trabalha, dependente militar por 

parte do pai, primípara. 

 TRANQUILIDADE – 29 anos, ensino médio completo, possui companheiro, não trabalha, dependente 

de militar por parte do pai, multípara, possui filha de quatro anos. 

 ANSIEDADE – 23 anos, ensino médio completo, possui companheiro, trabalha como atendente, 

dependente de militar por parte do esposo, primípara. 

 MEDO – 32 anos, ensino superior completo, possui companheiro, trabalha como comerciante, 

dependente de militar por parte do esposo, primípara. 

 CONFIANÇA – 27 anos, ensino médio completo, possui companheiro, trabalha como cabeleleira, 

dependente de militar por parte do esposo, primípara. 

 

 Pode-se observar que a faixa etária das puérperas foi composta principalmente por 

mulheres acima de 21 anos, com apenas uma adolescente de 17 anos, contrariando o que 

afirma Brasil (2004, p.72) em análise da situação da saúde da população que é o fenômeno da 

redução da taxa de fecundidade da população brasileira com ênfase em mulheres de 15 a 19 

anos.  

 Dentre as mulheres apenas 03 não completaram o ensino médio, 02 não completaram 

o ensino superior e 02 completaram o ensino superior. Apenas 02 não possuem companheiro.  

 Das quinze mulheres entrevistadas 10 mulheres trabalham, sendo apenas três policiais 

militares, 02 estudam e 03 não trabalham. Seis delas são dependentes de militar por parte do 

esposo e 06 dependente de militar por parte do pai e por isso, de acordo com regulamento 

militar possuem direito ao atendimento no hospital da força militar. 

 Importante ressaltar que 09 das puérperas são primíparas e 06 multíparas, porém a 

pesquisa foi conduzida de maneira igual para ambos os grupos, pois conforme Maldonado 

(1991, p.22) “ser mãe de um filho é diferente de ser de dois filhos, a vinda de cada filho altera 

a composição da rede de intercomunicação interfamiliar”. Assim ambas precisam de atenção 

da equipe de saúde em suas demandas de cuidado. É importante ressaltar que das 06 

multíparas apenas 02 afirmaram terem cuidado de seus primogênitos sem ajuda de parentes. 
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4.2 ANÁLISE DA TEMÁTICA PRÉ-ATIVIDADE EDUCATIVA 

 

 No manual técnico de pré-natal e puerpério (BRASIL, 2006, p.80) o MS destaca a 

importância do acolhimento da puérpera escutando possíveis queixas e estimulando a fazer 

perguntas. Dessa forma, o profissional criará vínculo com a mulher deixando-a a vontade para 

fazer indagações. 

 Para alcançar este objetivo dei início ao diálogo através de uma apresentação minha e 

questionei-as como elas estavam se sentindo após o nascimento do bebê. 

 
 SIMPATIA - “Estou muito emotiva, minha vida vai ficar mais agitada ainda”. 
 CANSAÇO - “Cansada, ansiosa”. 
 SAUDADE – “Super feliz, mas com saudade dos outros dois, filho e marido”. 
 NERVOSISMO – “Ótima, bem agora, mas tinha ficado muito nervosa quando vi que tava grávida”. 
 REALIZAÇÃO – “No início estava assustada, mas agora to feliz”. 
 FELICIDADE – “Quando se planeja tudo é melhor, eu to super feliz”. 
 INSEGURANÇA – “Estou gostando”. 
 SINCERIDADE – “É tudo novo, depois de nove anos, é uma surpresa”.  
 NOVIDADE – “Sensação de novidade, no início eu não queria, mas agora to apaixonada. 
 ALEGRIA – “Muito bem, ela foi planejada”. 
 DÚVIDA – “Meio estranha, to tentando me acostumar, às vezes acho que não vou ser capaz”. 
 TRANQUILIDADE – “Muito feliz”. 
 ANSIEDADE – “Bem insegura”. 
 MEDO – “Nem caiu a fixa ainda, to insegura. Só quando for para casa que vou saber”. 
 CONFIANÇA – “Ansiosa, tudo muda”. 
 

Observou-se que após o nascimento o bebê figura idealizada, este se torna agora o 

bebê real e embora a sensação de alegria seja vivenciada, a ansiedade, o medo, a dúvida 

também aparecem. É neste momento, com achegada do bebê que muitas mulheres fazem a 

passagem de mulheres para mulheres-mães, onde se faz necessário a reestruturação da família 

para adaptação do bebê á família e vice versa. 

 Sendo assim destaquei como categoria a DINAMICIDADE EMOCIONAL, como 

destaca Maldonado (1991, p.22), neste período muitas mulheres ficam muito sensíveis e 

algumas se deprimem bastante com as mudanças enormes que acontecem no corpo e com a 

responsabilidade de criar um filho; a maioria tem sentimentos misturados, ora se sentem 

tranqüilas e confiantes, ora tensas e inseguras, ora irritadas e impacientes com o choro 

insistente do neném, ora felizes por terem tido um filho. 

Após ouvir as mulheres sobre como se sentiam fez-se necessário perguntar qual a 

principal dúvida que possuíam depois do nascimento do bebê. 
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SIMPATIA – “O que é aumento de bilirrubina? Por que meu filho teve que ficar na luz? Ninguém me 
explicou direito” 
CANSAÇO – “Tive dúvida se meu filho ia sufocar com o leite”. 
SAUDADE – “Minha dúvida na limpeza por ser uma menina. Eu tive mais dúvida no primeiro filho, 
com ela é mais só a limpeza” 
NERVOSISMO – “Nenhuma dúvida. Do primeiro minha mãe que dava banho, cuidava do umbigo, já 
me explicaram como dar de mamar”. 
REALIZAÇÃO – “O umbigo, tenho medo do “pregador” soltar e se bebê que mama no peito também 
tem que arrotar”. 
FELICIDADE – “Tive medo de amamentar, medo de pegar errado e depois não querer dar mais”. 
INSEGURANÇA – “Vestir ele e dar banho, ele é muito pequeno e dá medo”. 
SINCERIDADE – “ Cuidado com umbigo e como se limpa o pênis dele, nunca limpei menino na vida”. 
NOVIDADE – “Só a respeito do leite, não tava conseguindo dar de mamar, mas todo mundo me ajudou 
e agora tá tudo certo, é que meu leite tava empedrando”. 
ALEGRIA – “Nenhuma, só na hora de segurar porque é um bebê grande”. 
DÚVIDA – “Tudo, minha dúvida é sobre a doença e eu sou meio desajeitada para cuidar dela, dar 
banho”. (Paciente diagnosticada com citomegalovírus no segundo trimestre de gestação) 
TRANQUILIDADE – “Acho que só vou ter dúvida quando ele ficar mais velho”. 
ANSIEDADE – “Todas, não sabia nem trocar frauda. Tenho dúvida se ela bebeu água do parto e se está 
regurgitando e ninguém me explica porque”.  
MEDO – “Amamentação, tenho pouco leite”. 
CONFIANÇA – “Com ele está tudo tranqüilo”. 
 

Ao analisar os relatos das mulheres quanto às dúvidas após o nascimento de seus 

filhos destacam-se as seguintes unidades temáticas para ação de intervenção: Amamentação, 

cuidados com o bebê, cuidados com o coto umbilical, pouca informação sobre o estado de 

saúde do bebê e sem dúvidas imediatas. 

A respeito da AMAMENTAÇÃO os questionamentos foram a respeito da posição 

correta de segurar o bebê e a pega correta do mesmo para não criar fissuras. As puérperas 

também desejavam conhecer como aumentar a produção de leite e como evitar o 

ingurgitamento das mamas.  

Segundo Brasil (2001, p.142), o posicionamento correto implica em colocar o bebê de 

frente para a mama, com seu queixo tocando a mama e o corpo-cabeça-membros em linha 

reta. A pega adequada será feita abocanhando toda parte inferior da auréola e parte da 

superior. Deve-se observar se o bebê está fazendo longas sucções seguidas de pausas, de 

pequenas sucções e observando a deglutição. A pega correta não dói, a mulher apenas relata 

uma fisgada na primeira sucção que logo cessa, caso haja dor é porque o bebê não pegou 

corretamente. 

Quando existem fissuras a mãe deve ser orientada para iniciar a mamada pela mama 

sadia ou menos comprometida e depois passar para a outra mama, pois o bebê está menos 
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faminto e suga com menos voracidade. Se elas não forem completamente esvaziadas desta 

maneira deverão ser esvaziadas após as mamadas. (ibidem, 2001, p.144) 

No Manual de Aleitamento Materno, Brasil (2009, p.37) afirma que em algumas 

mulheres a “descida do leite” ou apojadura só ocorre alguns dias após o parto. Nesses casos, o 

profissional de saúde deve desenvolver confiança na mãe, além de orientar medidas de 

estimulação da mama, como sucção freqüente do bebê e ordenha.  

A mulher deve ser orientada do ingurgitamento fisiológico onde representa um sinal 

positivo de que o leite está “descendo”, não sendo necessária qualquer intervenção. Já no 

ingurgitamento patológico, a mama fica excessivamente distendida, o que causa grande 

desconforto, às vezes acompanhado de febre e mal-estar. Neste caso a mulher deve ser 

orientada a ordenhar e procurar ajuda de um profissional de saúde. (ibidem, 2009, p.40) 

Observou-se que as dúvidas sobre amamentação foram ao encontro do que o 

Ministério da Saúde propõe que apareça no puerpério. Das quinze todas afirmaram que 

receberam orientação da enfermeira, mesmo que ainda estivessem com dúvidas foram 

unanimes em afirmar que haviam sido orientadas em como amamentar no alojamento 

conjunto. Isto demonstra que os enfermeiros junto de sua equipe vêm realizando seu papel de 

educador.  

Todas as puérperas relataram saber da importância de posicionar o bebê apara arrotar, 

porém destacaram dúvidas como posicionar o bebê e se recém-nascidos em aleitamento 

materno exclusivo necessitam arrotar. Brasil (2001, p.142) preconiza colocar o bebê para 

arrotar, em posição vertical, com a cabeça apoiada no ombro materno. Pode ser feito uma leve 

massagem nas costas até que ele arrote. 

No que se refere aos CUIDADOS COM O BEBÊ, as mulheres-mães destacaram a 

dificuldade em dar banho, trocar as fraudas, realizar a higiene da genitália do bebê seja ele 

menino ou menina, como segurar o bebê, cuidado com o coto umbilical e o posicionamento 

do bebê para arrotar. 

O banho do bebê deve ser feito com água morna, pois um bom banho morno acalma o 

bebê quando está irritado ou agitado de mais. (MALDONADO, 1991, p.23) 

O maior questionamento das puérperas quanto ao banho foi em relação à dificuldade 

de mobilizar o neném devido ao tamanho da criança, esta dificuldade é normal uma vez que o 

bebê ao nascer não está com a musculatura desenvolvida. Segundo Maldonado (1991, p.24) 

há o medo de deixar o bebê cair e escorregar, e normalmente uma mulher mais experiente da 

família costuma dar os primeiros banhos até que os pais se sintam mais seguros.  
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Porém, as mães e pais devem ser estimulados a dar o banho em seus bebês uma vez 

que na própria residência esta será uma atividade incumbida a eles futuramente. A equipe de 

enfermagem deve estar presente em todo o processo de higiene, orientando a mãe, garantindo 

um cuidado do bebê com qualidade e aumentando a confiança da puérpera. 

A puérpera deve ser orientada a cerca das trocas de frauda, as quais devem ser feitas 

com regularidade para evitar o acúmulo de fezes e urina por muitas horas. Algodão ou pano 

macio umedecido em água é suficiente para a limpeza; secar bem antes de colocar as fraldas 

ajuda a evitar assaduras. (MALDONADO, 1991, p.26) 

Foi observado que as mulheres multíparas mães de meninas não sabiam qual o 

cuidado necessário com a genitália do menino e mães de meninos não sabiam como limpar 

genitálias femininas. Esta estranheza é normal e esperada, pois a maior preocupação das 

mulheres é que uma má higiene acarrete em risco à saúde dos seus filhos. 

Por isso fez-se necessário a orientação a respeito do sentido da limpeza ântero-

posterior da genitália feminina e da fimose fisiológica do menino, sem ser necessário força 

para que a mesma ceda. 

A insegurança em segurar o bebê acontece por ser muito “molinho”, para esta questão 

vale apenas o reforço da equipe de enfermagem a auto-confiança da mulher, pois a adaptação 

mãe-bebê acontece gradativamente.  

O CUIDADO COM O COTO UMBILICAL é sentido por muitas mulheres como 

um mito, possível fonte de dor para o bebê. Leone e Tronchin (1996, p.38) explicam que o 

cuidado diário do coto umbilical consiste em limpá-lo com água e sabão neutro, secá-lo e 

aplicá-lo topicamente álcool a 70%, como agente anti-séptico. 

As mulheres devem ser orientadas sobre a sensibilidade da pele do bebê ao algo, 

embora a aplicação deste não cause dor ao bebê, a sensação de esfriamento da pele leva ao 

susto e pode irritar caso entre em contato direto com a pele da barriga.  

Uma temática a principio não esperada foi POUCA INFORMAÇÃO SOBRE O 

ESTADO DE SAÚDE DO BEBÊ. Nesta categoria destaca-se uma dificuldade de 

comunicação entre equipe de saúde e pais do recém-nascido quanto ao estado de saúde e 

possíveis complicações do mesmo. 

Três mulheres queixaram-se sobre pouca informação que receberam da equipe de 

saúde no que diz respeito à saúde de seus filhos. Os problemas de saúde que acometeram as 

crianças foram: infecção por citomegalovírus adquirida por transmissão vertical, icterícia 
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advinda de destruição de hemoglobina por incompatibilidade sanguínea e regurgitação em 

grande quantidade por deglutição de liquido amniótico em grande quantidade. 

Na portaria do MS de n° 1286 (BRASIL, 1993, p.74) está escrito que o paciente tem 

direito a informações claras, simples e compreensivas, adaptadas à sua condição cultural, 

sobre as ações diagnósticas e terapêuticas, o que pode decorrer delas, a duração do tratamento, 

a localização, a localização de sua patologia, se existe necessidade de anestesia, qual o 

instrumental a ser utilizado e quais regiões do corpo serão afetadas pelos procedimentos. 

Porém, foi percebido alto nível de ansiedade nestas mulheres acarretando a falta de 

informação, mostrando-se necessário que a equipe de profissionais ponha-se a disposição das 

puérperas a fim de explicar o quadro de seus filhos e tranqüilizá-las evitando complicações no 

restabelecimento da própria puérpera.  

Nos três casos, as puérperas SIMPATIA, DÚVIDA E ANSIEDADE vivenciaram 

intercorrências pequenas junto a seus filhos. O RN de SIMPATIA permaneceu na fototerapia 

por 48 horas recebendo alta hospitalar em seguida, porém a puérpera relatou ter chorado 

muito neste período, acreditando que ele estava em um estado “grave”.  

A mulher-mãe DÚVIDA permaneceu em isolamento por gotículas sem ser informada 

do motivo e afirmou ter estranhado a presença da equipe de profissionais usando máscara ao 

se dirigir para ela, isto a deixou muito nervosa, pois não sabia se sua filha era portadora de 

seqüelas graves causado pelo citomegalovírus.  

Já a mulher-mãe ANSIEDADE queixou-se de dificuldade de dormir por medo da filha 

broncoaspirar após regurgitar, inclusive permaneceu internada mais de 72 horas na 

maternidade por picos hipertensivos que fez por ansiedade quanto à saúde da filha.  

Faz-se necessário que toda equipe de saúde se reúna e faça valer o direito do paciente 

de conhecer seu diagnóstico, neste caso o diagnóstico de seu bebê, evitando transtornos 

psicológicos e alterações no estado de saúde da própria mulher. 

Algumas puérperas afirmaram não ter dúvidas e se mostraram tranqüilas para cuidar 

de seus bebês, afirmaram terem sido bem orientadas pela equipe de enfermagem e pediatras, 

ou não possuir nenhuma dúvida naquele momento. A esta categoria nomeei SEM DÚVIDAS 

IMEDIATAS. 

Quando questionadas sobre possível dificuldade ou dúvidas para cuidarem de si 

mesmas elas responderam: 
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SIMPATIA – “Não tenho muito tempo para cuidar de mim, porque meu bebê esta na foto e toda hora 
tira a proteção dos olhos”. 
CANSAÇO – “Sem problemas”. 
SAUDADE – “Sem dúvidas, tranqüilo”. 
NERVOSISMO – “Nessa não, mas na outra gravidez eu tive”. 
REALIZAÇÃO – “Não está tudo tranqüilo. Ah! Os pontos têm que colocar algum remédio?” 
FELICIDADE – “Não, as dúvidas que eu tive eu procurava a equipe e eles tiravam super bem”. 
INSEGURANÇA – “Os pontos, parece que vão arrebentar, incomoda, mas não dói”.  
SINCERIDADE – “Não nenhuma”. 
NOVIDADE – “Estou cansada, mas estou levando bem”. 
ALEGRIA – “Locomoção, os pontos. Estou muito cansada”. 
DÚVIDA – “Só para andar, os pontos repuxam”. 
TRANQUILIDADE – “Estou tranqüila porque o parto foi normal, mas tem que por algum gelo nos 
pontos?” 
ANSIEDADE – “Não consigo ir nem no banheiro porque estou sem acompanhante”. 
MEDO – “Medo dos pontos arrebentarem, tenho muito incomodo”. 
CONFIANÇA – “Não, minha recuperação esta boa, achei que ia ficar muito tempo, impossibilitada”.  
 

Nomeei esta categoria como AUTOCUIDADO, e através das falas das mulheres ficou  

claro que após o nascimento do bebê a mulher tende a colocar automaticamente o cuidado 

consigo mesma para segundo plano em prol do novo ser que pariu. Maldonado (1985, p.16) 

comenta sobre a devoção da mulher que adota ser mãe e então assume todo amor familiar, a 

ela cabe o papel de dedicação total e absoluta. Porém, este sentimento é ambíguo em seu 

corpo de mulher.  

Uma mulher que agora se descobre mulher-mãe tende a negligenciar o cuidado 

consigo mesma para garantir que as necessidades do bebê serão atendidas. Isso leva ao 

repouso inadequado, ansiedade, má alimentação. 

 Das quinze mulheres, seis questionaram sobre o cuidado com os pontos sejam elas de 

parto cesário ou normal, uma vez que quase totalidade das mulheres que parem de parto 

normal faz episiotomia no HCPM. Isto demonstra que nesta transformação de gestante para 

puérpera a única demanda de cuidado que elas expõem é a do desconforto e/ou dor nos 

pontos. 

 Encontramos em BRASIL (2001, p.178), que após a deambulação e estando bem, 

deve-se estimular o banho de chuveiro. Não há necessidade de se utilizar substâncias 

antissépticas na região perineal. Nos casos de parto Cesário, aconselha-se proteger o curativo 

ou renová-lo no 1° dia pós-parto, sendo que a partir do segundo dia a ferida deverá 

permanecer descoberta. 

Mesmo entendendo a dificuldade da mulher-mãe preocupar-se consigo mesma, o 

autocuidado deve ser estimulado pelo enfermeiro, como uma forma de garantir qualidade na 

saúde para aquela mulher e prevenção de complicações e conflitos psicológicos ou físicos. 
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Segundo Orem (1991, p. 290) cabe a enfermeira estimular a desenvolver a realização do 

próprio autocuidado.  

Duas das mulheres relatam o cansaço, este cansaço é inerente a fase de adaptação, 

onde a mulher tem que estar disponível para cuidar do bebê e alimentá-lo em livre demanda e 

ao mesmo tempo tem que cuidar de si, isto faz com que seu período de descanso seja reduzido 

e apareça o cansaço, e este por sua vez interfere no estado emocional da mulher e inclusive na 

lactação. 

Uma das poucas desvantagens do sistema de alojamento conjunto é dificultar ainda 

mais o repouso, pois mesmo que o bebê de determinada mulher esteja dormindo, nada impede 

que o bebê de outra mulher chore ou se agite. E o cansaço gera ansiedade, vontade de ir 

embora, impaciência e até conflitos entre equipe de saúde e a mulher. 

Cabe ao enfermeiro proporcionar um ambiente o mais terapêutico possível, que 

permita sim a troca de experiência entre mulheres, mas que ajude a estabelecer o vínculo mãe-

filho, minimizando a tensão deste período de adaptação. Para fazer isto a enfermagem deve 

estar atenta aos níveis de ruídos do alojamento conjunto, aos níveis de movimentação que 

podem estar sim prejudicando o repouso das mães e dos bebês. 

Vale ressaltar que um bebê que chora constantemente pose estar tendo dificuldade em 

algum aspecto de acomodação com sua mãe, seja na amamentação, no aquecimento, na 

higiene, Enfim este é um especo de atuação do enfermeiro que abre portas para atividades 

educativas junto desta mãe, e além de ajudá-la com o cuidado com o bebê, vai facilitar seu 

repouso e o de outras puérperas. 

 Para dar uma maior oportunidade às mulheres se expressarem, questionou-se se existia 

algum outro tema que elas gostariam de falar com um profissional de saúde e não tiveram 

chance, as respostas foram variadas. 
 
SIMPATIA – “A questão do que é a incompatibilidade de sangue”. 
CANSAÇO – “Só resultado do exame do coração do meu filho”. (RN com suspeita de cardiopatia 
congênita) 
 SAUDADE – “Qual a medicação que vou poder tomar para a pressão alta durante a amamentação” 
(Puérpera hipertensa não gestacional) 
 NERVOSISMO – “Sempre quis saber se o colostro é normal mesmo” 
 REALIZAÇÃO – “Tudo tranqüilo”. 
 FELICIDADE – “Não tem não”. 
 INSEGURANÇA – “Nenhum”. 
 SINCERIDADE – “ Qual anticoncepcional devo tomar e se essas manchas na minha pele vão sumir”. 
 NOVIDADE – “Se ele já tomou alguma vacina aqui no hospital”. 
 ALEGRIA – “Anticoncepcional”. 
 DÚVIDA – “Sobre o vírus, se fizeram algum exame na minha filha e se vou poder ir para casa”. 
(Refere-se ao exame de sangue para verificar citomegalovírus na RN) 
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 TRANQUILIDADE – “Sobre a vasectomia do meu marido e sobre a pílula que tenho que tomar até ele 
fazer. Ah! Tem mais coisa, é verdade que ele já tomou a vacina da hepatite aqui? Onde faço o teste do   
pezinho? Posso passar perfume ou talco?” 
ANSIEDADE – “Como eu diferencio refluxo de regurgitação? O que eu faço se meu bebê engasgar?” 
MEDO – “Nada, a amamentação você já explicou é só por em prática”. 
CONFIANÇA – “Nenhuma, a equipe me deixou a vontade para perguntar tudo, me ajudam”. 

  

 As respostas abrangeram temas diversos, alguns dele já citados pelas mulheres nas 

perguntas anteriores como, por exemplo: amamentação, cuidados com o bebê e pouca 

informação sobre o estado de saúde do bebê e planejamento familiar. 

 A amamentação reaparece nas falas de NERVOSISMO, MEDO E SAUDADAE. Na 

fala da primeira expõe-se o mito a respeito do colostro, como se o mesmo não fosse algo 

normal, como se fosse nocivo ao bebê. Isto caracteriza um senso comum a respeito do 

colostro, onde algumas pessoas o denominam “leite ralo” ou “leite sujo” e desconhecem a 

importância dele para o sistema imune da criança. 

 Brasil (2001, p.139) explica que nos primeiros dias após o parto, é produzido o 

colostro, e sua produção permanece ainda por cerca de 07 dias. O volume, no início, varia de 

2 a 20 ml em cada mamada, totalizando 50 a 100 ml /dia, sendo suficiente para satisfazer as 

necessidades do lactente.  

No colostro, observa-se alta concentração de IgA e de lactoferrina que, juntamente 

com a grande quantidade de linfócitos e macrófagos, conferem uma ação de proteção ao 

recém-nascido. Tem ação laxativa, facilitando a eliminação de mecônio, auxiliando a 

prevenção da icterícia (ibidem, 2001, p.139).  

Sendo assim, é importante o papel do enfermeiro em desmistificar o colostro como 

sendo não benéfico para recém-nascido. Isto nos remete a fala da puérpera MEDO, 

reafirmando que embora exista sim certa dificuldade para amamentar no período de adaptação 

do puerpério, após a orientação cabe a mulher apenas por em prática.  

Sabe-se que a amamentação é uma pratica que deve ser aprendida, tanto pela mãe 

quanto pela criança. Desta forma, é esperado que, nos primeiros dias, a mulher ainda 

apresente dificuldades em posicionar corretamente a criança e que, no decorrer dos dias, 

aprenda, Brasil (2001, p.143). 

Conhecer os aspectos relacionados à prática do aleitamento materno é fator 

fundamental no sentido de colaborar para que mãe e criança possam vivenciar a amamentação 

de forma efetiva e tranqüila, recebendo do profissional as orientações necessárias e adequadas 

para o seu êxito. (ibidem, 2001, p.135) 
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A fala de SAUDADE traz uma preocupação muito relevante e comum em mulheres 

que pretendem manter o aleitamento materno, quais medicações podem ou não ingerir sem 

prejudicar a produção de leite ou sem afetar a saúde do bebê. No caso desta mulher em 

especial, a dúvida é a respeito de anti-hipertensivos, pois a mesma é hipertensa crônica. 

No Manual do MS Amamentação e Uso se medicações e outras drogas, Brasil (2010, 

p.53) a orientação geral é que anti-hipertensivos em geral, são excretados no leite materno em 

pequenas concentrações, inócuas para o leite. Deve-se preferir propranolol, labetalol e 

mepindolol. E a mãe do bebê, bem como o profissional de saúde, deve estar preparada para 

detectar sinais e sintomas de bradicardia, hipotensão e cianose. 

A paciente TRANQUILIDADE abrange em sua fala ponto importante da categoria 

cuidados como bebê, porém nenhuma outra abordou o uso de talcos e perfumes em bebês. O 

que muitas mães não sabem é que talcos e perfumes podem funcionar com substâncias 

alergênicas e gerar alergias e dermatites em seus filhos.  

Em relação pouca informação sobre o estado de saúde do bebê, SIMPATIA, 

CANSAÇO E DÚVIDA reforçam a questão já discutida a respeito de que profissionais de 

saúde passam pouca informação sobre seu estado de saúde ou de seus familiares, neste caso o 

estado de saúde de RNs para suas mães.  

Porém, ANSIEDADE além de questionar o problema de saúde exato que seu bebê 

possuía, pede informação de como proceder em caso de uma intercorrência. Orem (1991, 

p.41) afirma que o autocuidado deve ser incentivado pela enfermagem e que no caso de 

crianças incentivarem o auto cuidado é incentivar que os pais realizem sozinho o cuidado de 

seus filhos. Mostra-se válido então orientar a mulher-mãe ANSIEDADE como proceder em 

caso de regurgitação de seu bebê, tranqüilizando-a quanto à capacidade de sozinha poder 

realizar as medidas de proteção da criança.  

Das 15 puérperas apenas 02 mostraram dúvida sobre o esquema vacinal, porém de 

forma pontual, questionando se a primeira dose da vacina contra hepatite B havia sido 

aplicada na maternidade. Segundo Brasil (2010, Calendário de Vacinação da Criança) a 

primeira dose da vacina contra hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas 

primeiras 12 horas de vida do recém-nascido. E o enfermeiro deve orientar a mãe a respeito 

do calendário vacinal e da importância do mesmo para o bebê. Assim como o teste do 

pezinho, para que serve, onde se realiza e até que idade o bebê pode fazê-lo. 

Neste questionamento surgiu uma nova temática importante no que diz respeito ao 

PLANEJAMENTO FAMILIAR, e esta é outra categoria. Ressalta-se que das três mulheres 
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que manifestaram desejo de saber a respeito do anticoncepcional, duas possuem companheiro 

e as mesmas tiveram uma gestação planejada.  

O anticoncepcional foi citado de forma unanime pelas três puérperas que falaram de 

contracepção como método contraceptivo de escolha. Sobre isto Brasil (2001, p.183) afirma 

que a utilização da minipílula deve ser iniciada após a 6ª semana do parto, e seu uso é 

contínuo. Quando associada à amamentação, tem sua eficácia aumentada. Deve ser 

substituída por outro método quando ocorre o retorno da menstruação. Os injetáveis 

(bimensais) também podem ser empregados, embora também mais utilizados após as seis 

semanas do parto. 

A minipílula não interfere na amamentação e pode ser usado como método de escolha 

para lactantes quando a mulher não quer fazer uso do método LAM (método da amenorréia da 

lactação) (ibidem, 2006, p.85). 

Importante dizer que nenhuma das três puérperas mencionou o uso do método LAM 

como contraceptivo, o que leva a suposição de descrença no método. 

A puérpera TRANQUILIDADE destacou o desejo de falar com o marido sobre a 

vasectomia e pediu orientação a respeito do tema para poder conversar com o mesmo. Por ser 

menor custo e de mais simplicidade, pode ser feita no ambulatório. Deve ser mais divulgada e 

encorajada sua escolha, pelas vantagens que tem e por preservar a mulher de procedimentos 

invasivos (ibidem, 2001, p.182).  

 O ultimo questionamento feito antes da atividade educativa foi a respeito do que 

mudou na vida delas após o nascimento do bebê. 

 
 SIMPATIA – “Tudo para melhor”. 
 CANSAÇO – “Muda tudo. A perspectiva, agora tem alguém que precisa de mim”. 
 SAUDADE – “Mudou para uma nova fase, estou preocupada do mais velho não aceitar bem a neném, 
ficar com ciúme”. 
 NERVOSISMO – “Sei lá, estou nervosa e preocupada”. 
 REALIZAÇÃO – “Muita coisa, completou meu casamento. Era a tampinha que faltava. Meu marido tá 
muito feliz com este filho”. 
 FELICIDADE – “Muda psicológico, físico, profissional”. 
 INSEGURANÇA – “Só uma responsabilidade maior”.   
 SINCERIDADE – “Mais responsabilidade”. 
 NOVIDADE – “Tudo, as rotinas, as coisas que eu queria fazer. Eu queria estudar primeiro”. 
 ALEGRIA – “A rotina toda”. 
 DÚVIDA – “Um monte de coisa, não foi planejado”. 
 TRANQUILIDADE – “Tudo para melhor, um “serzinho” totalmente dependente de mim”. 
 ANSIEDADE – “Sabe que ainda não pensei. Acho que tudo”. 
 MEDO – “Tudo agora tem que pensar nele”. 
 CONFIANÇA – “A vida toda muda, agora tem que pensar nele primeiro”. 
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A esta categoria denominei de ROTINA FAMILIAR onde todas as mulheres relatam 

que seus hábitos de vida e sua rotina se alteraram com a chegada do novo bebê. Suas falas 

retratam preocupação seguida de um sentimento de felicidade. Maldonado (1991, p.12) 

explica que a convivência com uma nova pessoa “mexe” com a composição do grupo familiar 

inteiro. 

Percebe-se que após o nascimento de seus bebês elas passam pela transformação de 

mulher para mãe-mulher, onde suas prioridades passam a focar as necessidades do bebê ao 

invés das suas. Isso fica evidente na fala delas quando afirmam que agora para a realização de 

qualquer coisa deve primeiro pensar na criança. 

O lugar que o bebê ocupa na família depende de muitos fatores, principalmente dos 

que se referem à história dos pais e das circunstâncias em que ocorreu a gravidez, ele pode ser 

um bebê planejado e esperado ou não. Sendo assim podem ser vistos como interferência 

negativa, atrapalhando sonhos e planos. Ou positivas recebendo excesso de atenção e 

disponibilidade dos pais (ibidem, 1991, p.88) 

Outro aspecto importante de se destacar na mudança da rotina familiar é a aceitação 

daquela nova criança pelo irmão mais velho, e esta é uma preocupação de SAUDADE, esta 

afirma ser muito unida com o filho mais velho e teme a reação de ciúme que ele possa vir a 

ter. 

Sobre esta questão Maldonado (1991, p.95) afirma que a vinda de um irmão é quase 

sempre recebida com uma mistura de entusiasmo, ciúme, raiva e ameaça. As crianças sabem 

muito bem que a chegada de um novo irmão modifica o lugar de cada membro da família e 

temem que essa mudança seja para pior, no sentido de receberem menos atenção e carinho. 

O importante é saber que ciúme e competição fazem parte do relacionamento entre 

irmãos e não há como evitar que esses sentimentos se façam presentes, porém tendem a ceder 

quando as crianças sentem que têm um lugar próprio e que são queridas e valorizadas 

(ibidem, 1991, p.96). 

Deve haver uma integralidade das ações junto dos profissionais que cuidarão dela no 

pós-parto, para que questões como a mudança na rotina familiar entre outras detectadas no 

puerpério sejam abordadas não apenas no alojamento conjunto, mas sim após a alta. 

 

4.3 ANÁLISE DA TEMÁTICA PÓS-ATIVIDADE EDUCATIVA 
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 Esta etapa da pesquisa foi composta de perguntas que visavam perceber o nível de 

satisfação das puérperas após atividade educativa, verificando se suas demandas de cuidado: 

dúvidas e inseguranças foram minimizadas através da atividade realizada. 

 A atividade educativa se deu após cada temática levantada pelas mulheres, com 

material ilustrativo desenvolvido pela própria pesquisadora, escuta ativa, demonstração com 

bonecas e outras técnicas que dinamizavam o diálogo. A mesma se deu de forma individual 

com as mulheres, diferentemente do que se havia pensado no início da pesquisa, pois se 

percebeu que o processo de comunicação é distinto e singular. 

 Não há uma homogeneidade de conhecimento. Então, a abordagem educativa se fez 

em processos individuais e no máximo com duas puérperas ao mesmo tempo. Isto facilitou o 

entendimento da problemática com singularidade e atingiu de forma mais eficaz as demandas 

de cuidado emergentes, a criação do vínculo pesquisador-puérpera e a observação do 

pesquisador. 

É como afirma Carlech (2005, p.64) que o enfermeiro deve, numa relação de ajuda, 

permitir que a mulher seja ouvida, no sentido de facilitar-lhe uma organização pessoal nesse 

novo olhar da mulher-mãe. 

A primeira pergunta levantada para as mulheres foi se suas dúvidas haviam sido 

atendidas na conversa. 

 
SIMPATIA – “É, deu sim!” 
CANSAÇO – “Sim”. 
SAUDADE – “Ficou bem esclarecido” 
NERVOSISMO – “Sim, não tenho mais nenhuma dúvida até porque é segundo filho” 
REALIZAÇÃO – “Foi, era só isso mesmo”. 
FELICIDADE – “Agora aqui não, pode ser que mais tarde eu até me lembre de alguma coisa”. 
INSEGURANÇA – “Sim, tá tranqüilo”. 
SINCERIDADE – “Sim”. 
NOVIDADE – “Foram”. 
ALEGRIA – “Sim” 
DÚVIDA – “Tirou sim, deu”. 
TRANQUILIDADE – “Sim” 
ANSIEDADE – “A princípio sim”. 
MEDO – “Conseguiu, porque eu pergunto e você vai respondendo”. 
CONFIANÇA – “Sim, a princípio sim.” 
 

As quinze puérperas afirmaram ter suas dúvidas imediatas atendidas, demonstrando 

que através da ação educativa dialógica é possível ir de encontro as dúvidas mais 

emergenciais das mulheres, trazendo-lhes maior segurança e conforto para cuidarem de si e de 

seus filhos, dentro do espaço da maternidade e em suas residências.   
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Brasil (2000, p.9) ainda destaca que informações sobre as diferentes vivências devem 

ser trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercambio 

de experiências e de conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a 

compreensão do progresso de gestação e puerpério. 

Através da segunda pergunta ficou mais evidente que as atividades de educação em 

saúde pode fornecer maior confiança e autonomia para a mulher cuidar de seu filho e de si 

mesma. Nesta segunda pergunta questionamos se as puérperas estavam mais seguras para 

cuidar de si e de seus filhos após a intervenção realizada. 

 
SIMPATIA – “Sim, estou tirando de letra”. 
CANSAÇO – “Não me sentia, pela falta de explicação” 
SAUDADE – “Sim, e o pai vai ajudar”. 
NERVOSISMO – “Sim”. 
REALIZAÇÃO – “Sim, e minha vizinha vai me ajudar”. 
FELICIDADE – “sim, estou  segura porque me planejei”. 
INSEGURANÇA – “Não, nunca nem tinha pegado em um bebê”. 
SINCERIDADE – “Sim”. 
NOVIDADE – “Sim, antes eu não estava aí minha avó me ajudou, agora me viro sozinha”. 
ALEGRIA – “Sim, super tranqüilo”. 
DÚVIDA – “Sim, até porque se eu não estiver segura, vou ter que cuidar do mesmo jeito”. 
TRANQUILIDADE – “Sim, sogra e irmã para ajudar”. 
 ANSIEDADE – “Sim, hoje eu estou mais, estou pegando a prática e conhecendo melhor o que ele 
quer”. 
MEDO – “Não, primeira viagem, quando ele ficar mais velho vai ser melhor”. 
CONFIANÇA – “Sim, só quando ele passar mal que vou ficar assustada”. 
 
 
É interessante observar que apenas 02 afirmaram que permanecem inseguras no que 

diz respeito ao cuidado com seus bebês, elas deixam transparecer através de suas falas a falta 

de prática em cuidar de uma criança. Segundo determinada concepção cultural a mulher nasce 

para ser mãe e como este papel lhe é inerente a falta de prática não é aceitável, por isso muitas 

mulheres se sentem constrangidas e angustiadas pela falta de habilidade em cuidar dos bebês. 

Porém, como demonstra Maldonado (1985, p.35) assim do mesmo modo como os 

homens não nascem pais, as mulheres, apesar de seu aparato biológico não nascem mães. E, 

do mesmo modo que a paternidade não satisfaz o projeto de vida do homem, a maternidade, 

por si só, pode não preencher o projeto de vida da mulher. 

Uma característica emergente da fala das mulheres é a citação da ajuda de outra pessoa 

no cuidado da criança e dela próprio, e dentre as 04 puérperas que afirmaram que receberão 

ajuda de outra pessoa, apenas 01 delas citou o pai como o ajudante. 

Também é uma questão cultural da sociedade brasileira que uma pessoa conhecida e 

de confiança da mulher se proponha a ajudá-la no pós-parto, pelo menos nos primeiros dias de 
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adaptação da dela com o bebê. Esta pessoa normalmente é outra mulher, quase nunca um 

homem, devido à falta de “jeito” masculina com crianças imposta pela sociedade através da 

divisão de tarefas por gênero, onde a mulher se ocupa da prole e o homem do sustento da 

família. Embora estas características sociais estejam mudando muito nas novas composições 

familiares, as falas das mulheres desta pesquisa mostram que este pensamento ainda existe 

nas formas de se organizar a família no Brasil. 

Maldonado (1991, p.24) cita o banho como um exemplo da falta de segurança dos pais 

para o cuidado com o bebê e fala que em muitas famílias, uma avó ou outra mulher mais 

experiente costuma dar os primeiros banhos até que os pais se sintam mais seguros. Em 

poucos dias a prática e o “jeitinho” vão fazendo da hora do banho um momento de contato 

gostoso tanto para o bebê quanto para os pais. 

Embora o período de internação do puerpério sadio seja de apenas 48 horas, este 

tempo em alojamento conjunto tem o objetivo de fornecer a mulher tranqüilidade e as 

informações necessárias para que mais tarde, esta possa desenvolver o autocuidado de si e de 

seu filho. E ao notarmos que das 15 mulheres, apenas 02 continuaram inseguras para cuidar 

delas mesas e de seus bebês após atividade educativa, podemos avaliar que o papel do 

enfermeiro como educador no espaço do AC para promover saúde e autonomia é eficaz. 

A enfermeira no espaço do alojamento conjunto dá a mãe noções de cuidados básicos 

(dar banho, trocar frauda, cuidar do umbigo e etc), incentivando-a para que, depois ela possa 

fazer tudo sozinha, o que diminui a insegurança de não saber cuidar do neném em casa 

(ibidem, 1991, p.17) 

Segundo Orem (1991, p.80) o autocuidado é um comportamento que implica no papel 

ativo do cliente em praticar atividades que o indivíduo desempenha em seu benefício próprio, 

a fim de manter a vida, saúde e bem-estar. Então, há necessidade do profissional verificar se a 

mãe adquiriu habilidade e conhecimento no AC 

Contudo, visando perceber se a comunicação entre a pesquisadora e a mulher havia 

ocorrido de forma clara, com linguajar acessível, perguntamos se as informações discutidas 

haviam sido passadas de forma clara e com abordagem acessível. 

 
SIMPATIA – “Sim, só queria alguma coisa para mostrar para meu marido”. 
CANSAÇO – “Foi sim”. 
SAUDADE – “Fácil de entender”. 
NERVOSISMO – “Sim, claro”. 
REALIZAÇÃO – “Foi claríssima”. 
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FELICIDADE - “Muito clara, bem clara, a gente precisa de mais gente disposta a ensinar, ajudar, um 
banco de leite, por exemplo”. (A paciente referiu-se a sua dificuldade de amamentar e da orientação que 
recebeu da pesquisadora e da equipe de enfermagem) 
INSEGURANÇA – “Falou claro sim”. 
SINCERIDADE – “Sim, sim”. 
NOVIDADE – “Fácil”. 
ALEGRIA – “Sim” 
DÚVIDA – “Sim” 
TRANQUILIDADE – “Foi sim”. 
ANSIEDADE – “Sim”. 
MEDO – “Sim”. 
CONFIANÇA – “Sim”. 
 

Todas as puérperas afirmaram que a linguagem da atividade educativa e a abordagem 

foram de fácil compreensão e acessível, e isto facilitou o entendimento do que se pretendeu 

passar para as mulheres, trazendo como benefício para elas a autonomia, segurança e redução 

da ansiedade. 

Silva (2007, p.40) afirma que o uso de uma linguagem inacessível com termos 

técnicos atrapalha a comunicação profissional-paciente, para haver efetiva troca de 

mensagens, é importante que as palavras usadas tenham um significado comum e que 

conheçamos o repertório do outro. 

Por isso esta pesquisa foi conduzida com certa informalidade, de forma a proporcionar 

boa interação do pesquisador e das mulheres, bem como propõe a pesquisa-ação. 

Quando questionadas sobre uma nota de 0 as 10 para a atividade realizada, 12 

mulheres deram nota 10,0, duas deram nota 9,0 e 01 deu 9,5. Visto que nenhuma das 

puérperas deu nota abaixo de nove, acredito que a atividade tenha sido realizada com grande 

sucesso, e atingido os objetivos propostos junto à mulher-mãe. 

O enfermeiro deve tomar posse de seu papel de educador no alojamento conjunto, pois 

é sim o profissional mais habilitado e próximo à mulher para eficazmente conduzir processos 

educativos de mudanças. Assim este evitará possíveis complicações na saúde dos binômios 

mãe e filho, promoverá saúde e promoverá a garantia da qualidade da mesma.  

A educação em saúde através de atividades educativas, sejam elas feitas como forem, 

tem o objetivo segundo o MS (BRASIL, 2007, p.20) é um processo de conscientização da 

população para busca de soluções aos problemas de sua validade, e a criação de soluções que 

passa pela participação efetiva da população. 

“O cuidado pode apresentar melhor resultado se o enfermeiro o interage com a prática 

da educação em saúde, pois o profissional agirá constantemente com a linguagem e o sujeito 

terá condições de aceitar ou não as intervenções de enfermagem”. (TEIXEIRA, 1998, p.142) 
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Para isso se deve utilizar técnicas e estratégias de ações educativas que mais se 

adéqüem ao seu local de ação, e que o aproximem mais da mulher. Brasil (2000, p.10) diz 

que, discussões em grupo, dramatizações e outras dinâmicas facilitam a fala e a troca de 

experiências entre os componentes do grupo. Pensa-se que o enfermeiro tem esse preparo em 

sua formação, mas ainda não valorizado em cenários de cuidar da mãe, bebê e família no AC 

  

  

 

  

 

 

   

   

   



Conclusão 

  

 
 

 

"Todo trabalho é um auto retrato da pessoa que o realizou. Autografe sua 

obra com excelência!" (Ivonete Vieira) 

 

 

Foto pertencente à autora do trabalho 



 

 

 

 

 

5) 

 

CONCLUSÃO  

 O puerpério é marcado como uma fase de adaptação da mulher ao seu novo papel de 

mãe, também é marcado pela adaptação do bebê a sua vida extra-útero e da família a inserção 

do novo membro. Estas mudanças impõem toda uma nova estrutura e geram ansiedade e 

muitas dúvidas na mulher-mãe. 

 Por isso o Ministério da Saúde preconiza que durante o período do puerpério imediato 

a mulher fique internada em alojamento conjunto para facilitar a transmissão de saberes entre 

profissionais de saúde e a puérpera, minimizando dúvidas emergentes e a ansiedade da mulher 

nesta fase de acomodação a novas funções e ao bebê. 

 O enfermeiro se destaca por ser um educador nato, seu papel de orientação e educação 

em saúde é muito importante no puerpério. Observamos que nesta pesquisa não apenas a 

atividade educativa foi bem sucedida em promover saúde como também a própria equipe de 

enfermagem do HCPM é bem sucedida, pois em vários momentos foi citada pelas mulheres a 

disponibilidade da equipe de enfermagem em ajudá-las e orientá-las.  

 Para conhecer as demandas de cuidado das mulheres e analisar melhor os dados 

colhidos escolheu-se fazer a categorização dos dados segundo as falas imediatas das 

mulheres, as categorias foram: 

 A pesquisa deu conta de todas as etapas da pesquisa ação, pois na fase exploratória 

através de uma entrevista foram percebidas as demandas de cuidado das mulheres, na fase de 

planejamento foi idealizada a forma de intervenção junto aquela mulher (fotos, folder, 

esquemas, etc), durante a fase de ação realizou-se a atividade educativa em cima das 

solicitações da mulher individualmente e por fim na fase da avaliação foi feito uma outra 

entrevista para descobrir o nível de eficácia da atividade educativa através do nível de 

satisfação da mulher com a mesma. 

 Este trabalho foi capaz de mostrar quais as principais dúvidas que as mulheres têm na 

hora de realizar o autocuidado e de cuidar de seus bebês, mostrou também que o alojamento 

conjunto é um espaço pertinente para a implementação de atividades educativas por parte do 
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enfermeiro, pois este no sistema de alojamento conjunto consegue observar cada mulher e 

cada bebê e detectar as maiores dificuldades para adaptação da mulher e do bebê. 

 Podemos afirmar que os objetivos da pesquisa foram atingidos uma vês que foi 

possível conhecer através da voz das mulheres suas demandas de cuidado de enfermagem, 

suas principais dúvidas, foi possível realizar atividades educativas e verificar se a mesma 

atingiu as expectativas das puérperas.  

Dinamicidade emocional – refere-se a toda a mudança emocional que a mulher passa após se 

tornar mãe, alegrias, medos, aflições. 

Amamentação – refere-se às dúvidas quanto pega e posição do bebê durante a amamentação, 

fissuras, ingurgitamento mamário, etc. 

Cuidado com o bebê – refere-se aos cuidados como banho, troca de frauda, posição do bebê 

para arrotar e etc. 

Cuidado com o coto umbilical – refere-se à forma de tratar o coto umbilical aplicação de 

álcool a 70%. 

Pouca informação sobre o estado de saúde do bebê – refere-se à pouca informação que a mãe 

e a família recebem sobre o estado de saúde do RN o que leva a angústia, dúvida e ansiedade. 

Sem dúvida imediata – refere-se à mulheres que relataram não terem dúvidas imediatas 

quanto ao cuidado de seus bebês. 

Autocuidado  – refere-se à dificuldade que a mulher tem em desenvolver o autocuidado uma 

vez que agora se sente responsável por outra vida. 

Planejamento familiar – refere-se à preocupação das mulheres em evitar uma gestação não 

planejada. 

Rotina familiar – refere-se à toda a transformação na rotina familiar que ocorre com a 

chegada do bebê e que gera ansiedade na mulher e no pai. 

 

 Observa-se que através do diálogo conseguiu-se levantar muitas das demandas de 

cuidado das puérperas através de suas falas, e estas foram de encontro ao que o MS propõe 

que seja discutido com elas no AC. Ficou claro que através de ações educativas individuais 

evitam-se ruídos de comunicação tornando a intervenção educativa eficaz.  

Estratégias educativas como conversas, escuta ativa, demonstração, diálogo dirigido e 

trabalho de educação em saúde pode facilitar o processo de transformação da mulher para 

mulher-mãe, somando com ela conhecimentos e promovendo saúde não apenas para o 

binômio- mãe-filho, mas para toda a família. 
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 A pesquisa atingiu seus objetivos em levantar as principais dúvidas na puérperas, 

construir práticas educativas para atender as buscas de cuidado com elas e com os bebês e de 

avaliar junto às puérperas se as atividades propostas foram eficazes. 

 Através deste trabalho deflagrou-se o quão importante é o trabalho de educador 

realizado pelo enfermeiro no AC, pois as resposta foram favoráveis às atividades educativas 

propostas, o que nos leva a crer que podemos promover saúde na puérpera e no bebê com 

medidas simples de educação em saúde. 

 Vale ressaltar que a comunicação entre mulheres e pesquisador se deu com uma 

linguagem simples, acessível e que as mulheres demonstraram interesse em receber as 

orientações, porém isto deve ocorrer de forma a preservar a singularidade de cada mulher para 

garantir a eficácia da atividade educativa. O ambiente foi favorável para que a ação educativa 

transcorresse sem interrupções e/ou intercorrências.  

 Segue no apêndice um folder ilustrativo sobre amamentação utilizado quando o tema 

era motivo de dúvida das puérperas.  
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"É preciso reviver o sonho e a certeza de que tudo vai mudar. É 

necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas estão dentro de nós, 

onde os sentimentos não precisam de motivos nem os desejos de razão. O 

importante é aproveitar o momento e aprender sua duração, pois a vida 

está nos olhos de quem sabe ver." (Autor desconhecido)  

 

Fonte: lifegeovana.e-familyblog.com 
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7.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PROJETO DE PESQUISA: A voz das puérperas e suas demandas de cuidado de enfermagem. 

Pesquisador Responsável: Profª Drª. Helen Campos Ferreira. 

Coleta de dados: Luciane de Oliveira Feitosa. 

Instituição: Hospital Central da Polícia Militar. 

 

A Srª. está sendo convidada a participar da pesquisa “A voz das puérperas e suas demandas de cuidados de 

enfermagem” realizada com puérperas sadias e que tenham recém-nascidos atermos sadios. Ela tem como objetivo conhecer 

as demandas de cuidados de enfermagem nas mulheres no puerpério, identificando os cuidados de enfermagem a fim de que 

possamos prestar a assistência que ela deseje receber.  

Esclarece-se que a pesquisa não trará riscos a sua saúde e não será utilizada para qualquer outro objetivo a não ser 

aqueles já mencionados, a pesquisa propõe apenas mudança de comportamento nos entrevistados através de práticas de 

educação em saúde. Entre os benefícios que esta pesquisa poderá trazer estão os cuidados de enfermagem e uma assistência 

mais qualificada. Sua participação é voluntária, podendo a qualquer momento a Sra. se recusar a responder as perguntas ou 

desistir de participar,  retirando o consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo na relação com o pesquisador ou com 

a instituição. A Sra. não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras.  

Será realizada uma entrevista gravada a fim de registrarmos sua fala. Sua identidade será mantida em sigilo, para 

isso a Srª. será identificada por um número. Suas respostas serão confidenciais e seu nome não será divulgado em qualquer 

fase do estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados e publicados em eventos 

e/ou revistas científicas.  

A Sra. receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail e endereço do pesquisador, podendo tirar suas 

dúvidas sobre a pesquisa e sua participação agora ou a qualquer momento.            

Obrigada pela participação, 

Declaro que li o termo de consentimento, concordando com seus termos e que aceito participar da pesquisa.  

 Eu, ___________________________________________________________________,  Idade _____ RG no 

_____________________________, declaro ter sido informada e concordo em participar como voluntária da pesquisa acima 

descrita. 

    Rio de Janeiro, _________de_______________de 2011. 

_______________________________                                _________________________________________ 

Assinatura da voluntária                                             Luciane de Oliveira Feitosa 

        

Luciane de Oliveira Feitosa                                          Helen Campos Ferreira 

Luciane1512@hotmail.com Tel: 021 81694916           helen.campos@gmail.com Tel: 021 96280921                                                               

 

 



70 

 

7.2 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO: 

NOME:________________________________________________________ 

IDADE:_________________   Data do parto: _______________ 

POSSUI COMPANHEIRO? SIM (   ) NÃO (   ) 

TRABALHA? SIM (   ) NÃO (   ) EM QUÊ?__________________________ 

ESCOLARIDADE:_______________________________ 

QUANTO TEMPO USA ESTA UNIDADE DE SAÚDE: _____________________ 

 

1) Questões 

 

a) Como você está se sentindo? 

b) Qual a principal dúvida que você tem agora que seu filho já nasceu? 

c) Você sente alguma dificuldade em cuidar de si mesma? Qual?  

d) Você tem outro filho? Quem cuidou dele? 

e) Quais assuntos você gostaria de falar com um profissional de saúde depois que teve seu bebê? 

f) O que você pensa que mudou na sua vida agora que nasceu este bebê? 

 

Impressões do pesquisador: 

 

 

ENTREVISTA DE SATISFAÇÃO APÓS ATIVIDADE EDUCATIVA 

 

a) Suas dúvidas foram atendidas nesta conversa? 

b) Você se sente mais segura para cuidar de você e do seu bebê? Sim ( ) Não ( ) Explique: 

c) Existe algum tópico que não foi abordado e você acredita que é importante abordar? 

d) As informações discutidas foram passadas de forma clara e a abordagem foi acessível? 

e) De valores de 0 (zero) a 10 (dez) como você classifica a atividade realizada? 
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7.3 FOLDER ILUSTRATIVO DE AMAMENTAÇÃO 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO 

HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR

Acadêmica de 
Enfermagem: Luciane de 
Oliveira Feitosa

Orientadora: Helen 
Campos Ferreira

 

Posição e pega correta do bebê

Não esqueça! 
Leve o bebê até 
sua mama e não 
sua mama ao seu 
bebê. 

A amamentação 
deve ser um 
processo 
prazeroso para a 
mãe e o bebê.

 
 

Possíveis Complicações da Mama
• Demora na descida do Leite – Em alguns 

casos a descida do leite demora a ocorrer, 
neste caso deve-se estimular com  
massagem, ordenha manual e estimular a 
sucção do bebê.

• Fissura – Atenção! O bebê deverá 
abocanhar a auréola, e não só o bico, pois 
poderá gerar fissuras e dor durante as 
mamadas. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXO 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina / Hospital Vniversitá r io Antônio Pedro 

Herbcrt Praxedes - Coordenador Geral 
Representante Comunidade Cientifica 

Alair Augusto Santos I Maria Lúcia Santos 
Faculdade de Medicina - Deplo Radiologia 

Maria Nazareth C. Pinto / Alberto Esteves Gema! 
I-àculdade de Medicina - DeplO Cirurgia 

Renato Augusto M. Sá / Selma Maria A Sias 
Faculdade de Medicina - Deplo Materno Infantil 

Regina He lena S. Peralta I Andréa Alice da Silva 
Faculdade de Medicina - Deplo Par%gia 

Mauro Diniz Moreira / Sérgio Setúbal 

CEP CMM/HUAP nO 062/11 

CAAE: 0065.0.258.000- 11 

Do: Coordenador do CEP CMM/HUAP 
A(o) Sr.(a) Pesquisador(a): 

Assunto: Parecer sobre Proj elo de Pesquisa 

Facilidade de Medicina - Deplo Medicina Clínica Sr.(a) Pesquisador(a) 

José Carlos Carfaro Eduardo 
Faculdade de Medicina - Repr. Colegiado 

Carlos Dimas M.RibeirolMarcos Antônio 
AScnna 
Instituto de Saúde da Comunidade 

Sérvio Túlio / Rogério Dultra 
Facilidade de Direi/o 

Ana Paula Black Veiga 
Hospital Universitário Antônio Pedro 

Rosangela Arraba l Thomaz 
Faculdade de Medicina 

José Plácido / Lígia Lobato 
Represellfantes da Comunidade Usuária 

Tereza C. A. Graça / Thercsa C.L Coutinho 
Faculdade de Ddomologia 

Thc lma B. Machado / Sabrina C. Elias 
Faculdade de Farmácia 

Denise Mafra / Danie lc M. Ferreira 
Faculdade de ,fI/lI/rição 

Valdecyr Hcrdy Alves / Luiz dos Santos 
Faculdade de Enfermagem 

Di lvani Olivei ra Santos / Lu iz G. Gawryszewski 
Faculdade de Biologia 

Tatiana Range l Reis I Sulamita B. de Lima 
t.scola de Serviço Social 

Luís Antônio C. Ribe iro I Gilvan Hansen 
Ins/i/II/o de Ciências Sociais - DeplO Filos ofia 

Abrahão Santos I Elton H. Matsushima 
Insli/llIo de Ciências Sociais - Dep/o Psicologia 

Licínio E. Si lva I Ana Beatri z M. Fonseca 
Insliflllo de Malelllática 

Informo a V.S'. que o Comilê de Élica em 
Pesquisa da Faculdade de Medicina / Hosp ilal Un ivers ilário Anlônio 
Pedro, consliluído nos lermos da Resolução nO 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde e devidamente regist rado na Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa, recebeu, analisou e emitiu parecer sobre a 
documenlação referenle ao prolocol o de pesquisa c seu respeclivo 
Termo de Consentimento Livre e Esclareci do, conforme abaixo 
discr iminado: 

Tílulo do Projeto: 
"A voz das puérperas e suas demandas de cuidados de 
enfermagem" 

Pesquisador Responsável: 
Helen Campos Ferreira 

Pesqu isadores( as) Colaboradores( as): 
Luciane de Oliveira Feitosa. 

Data: 06/05/11 

Parecer: Aprovado 

Atenciosjl ente, 

I/Prof. Hér. ert Praxedes 
Coordenador 


	TCC Luciane de Oliveira Feitosa.pdf
	FICHA catalogrfica.pdf
	F 311       Feitosa, Luciane de Oliveira.
	A voz das puérperas e suas demandas de cuidado em enfermagem: o estabelecimento de práticas assistenciais no alojamento conjunto / Luciane de Oliveira Feitosa. – Niterói: [s.n.], 2011.
	CDD 618.24






