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RESUMO 
 
 

Diferentemente do parto fisiológico, onde a mãe está apta a desenvolver suas 

funções maternas, sendo a figura ativa referente aos cuidados com o recém nascido, 

no pós-parto cesáreo a mulher deve permanecer em repouso na cama já que sofreu 

um procedimento cirúrgico. Assim, a assistência de enfermagem deve ser priorizada 

a estas mulheres, para estimular e assegurar o vínculo mãe-bebê. O objetivo deste 

trabalho foi saber os limites e as possibilidades que as mulheres submetidas à 

cesárea referem ter em relação à intervenção da enfermagem no vínculo mãe-bebê. 

Para tal realizou-se estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa cujo 

método foi estudo de caso.  Foram entrevistadas 15 puérperas, maiores de idade, 

que se submeteram à parto cesáreo e que estavam em processo de alta hospitalar, 

que não apresentavam  patologias mentais e que não estavam sob risco de vida no 

momento da entrevista. Os dados foram coletados através de entrevista semi - 

estruturada e gravados em MP3, posteriormente transcritos e analisados através da 

análise do discurso. Os resultados mostraram que a enfermagem atua no sentido de 

favorecer o vínculo mãe-bebê no pós-parto cesáreo, pois a equipe se faz presente 

para qualquer solicitação por parte das puérperas.  Contudo, há necessidade de 

adequar as necessidades maternas e construir rede de apoio junto aos familiares até 

que a mulher possa assumir seu papel de cuidar do recém nato sem ajuda. 

 

Palavras-chave: vínculos emocionais; puerpério; enfermagem. 
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ABSTRACT  
 
 

Unlike the physiological birth where the mother is able to execute her martenal 

functions,being the active figure relating to the care of the newborn, in the post-

cesarian birth the woman should remain in bed because of the surgical procedure. 

So, the nursing care needs to be prioritize for these women to encourage and 

reinforce the bond between mother and baby.The objective of this study was to know 

the limits and possibilities that women with cesarean sections reported having 

regarding nursing intervention in mother-infant  

bond. For that, an exploratory and descriptive study was made with quantitative 

approach which the method was case study. Fifteen postpartum women of age, who 

underwent cesarean section and were in the hospital discharge process were 

interviewed. They had no mental illness and were not at risk of life at the time of the 

interview. Data were collected through semi-structured interview and recorded in 

MP3, then transcribed and analyzed through discourse analysis. The results showed 

that nursing acts promotes mother-infant bond in the post-cesarean section because 

the team is present to any request by the postpartum. However, there is a need to fit 

the needs of maternal and build support networks with family members until the 

woman can take their role of taking care of the  newborn baby without help. 

 

.Keywords: emotional bonds, postpartum, nursing. 
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Fig. 1: Fonte:http://giuliacadamomento.blogspot.com/2010/10/o-vinculo-mae-e-bebe.html 

 

“O amor de mãe é o combustível que lhe permite a um ser humano fazer o 
impossível” (Marion C. Garretty) 

                                                                                                                  
1.INTRODUÇÃO 

 
 

http://giuliacadamomento.blogspot.com/2010/10/o-vinculo-mae-e-bebe.html�
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1. INTRODUÇÃO  

 

Entende-se como parto normal ou natural aquele que a mulher tem condição 

de parir por si mesma e o médico, o enfermeiro, ou até o familiar simplesmente 

acompanha o parto e não há intervenções como anestesias, episiotomia e indução 

farmacológica para o desencadeamento do processo. 

Neste tipo de parto, fisiológico e natural, o corpo da mulher foi preparado para 

isso, a recuperação pós–parto é mais rápida, há menor chance de agravos à sua 

saúde, tais como: hematomas perineais, infecções e com certeza menor risco de 

morbidades para a mãe.  

Frederic Leboyer, adepto do parto natural, foi um obstetra francês que na 

década de 70 propôs um parto menos agressivo, levando em consideração a 

percepção do bebê. Dizia ele que na barriga da mãe o feto já enxerga e ouve vozes. 

Assim, este médico desenvolveu uma nova proposta de ambiente para o parto: 

retirou do ambiente as luzes fortes que incomodavam a retina do bebê; preservou o 

silêncio na sala de parto e parou de pendurar o bebe de cabeça para baixo após o 

parto, colocando-o no colo da mãe.  

Mesmo sabendo-se que a mulher tem direito à escolha do seu tipo de parto, 

com base no histórico da mãe e de como evoluiu sua gestação, através do 

acompanhamento de seu pré-natal, ainda este direito em nossa sociedade não é 

assegurado pelos profissionais da área de obstetrícia. 

Contudo, ao longo de décadas o trabalho de parto, o parto e o nascimento 

vem sofrendo alterações de compreensão sobre o modo natural de parir e 

valorizando-se o modo artificial (cirúrgico), ficando em nossa sociedade instituído 

que uma mulher está sob risco, ainda que pequeno, só pelo fato de estar grávida. 

Neste sentido o parto e o nascimento vêm se tornado um “objeto de consumo” - com 

todas as variáveis controladas.  
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Já que muitas mulheres desejam não vivenciar dores e desprazeres por se 

iludirem a respeito da atenção especial de quem dela cuida. Devido esta cultura de 

eminência de risco por apenas estarem grávidas, houve necessidade, por parte das 

autoridades do setor de saúde no Brasil, que se voltasse para ações humanizadas 

no cuidado à mulher no ciclo grávido-puerperal. A humanização nos serviços de 

saúde é um processo que visa à atenção à saúde total do individuo, vendo este 

como um todo e respeitando suas individualidades.  

Para Chanes; Teixeira (2003) o termo humanização busca aliar fatores 

tecnológicos e de relacionamento visando à individualidade do atendimento incluindo 

múltiplas práticas profissionais que vem sendo introduzidas no tratamento de 

pessoas hospitalizadas.  

Humanizar o parto é também dar liberdade às escolhas da mulher, prestar um 

atendimento focado em suas necessidades e não em crenças e mitos. Os 

profissionais de saúde devem orientar todas as opções que a mulher tem para parir 

e permitir que ela possa escolher o que deseja, desde que, baseados em sua 

história gestacional e de saúde. Além das condições do desenvolvimento e 

crescimento fetal para que sua escolha seja adequada, sem que haja intervenções 

dos profissionais e de suas práticas assistenciais consideradas tecnicistas.  

É a mulher que deve escolher onde e com quem deseja ter o bebê, qual 

acompanhante quer ao seu lado na hora do trabalho de parto e no parto.  Ela deve 

ter liberdade de movimentação antes do parto e em que posição deseja estar na 

hora do nascimento, ela tem o direito de ser bem atendida e amamentar na primeira 

meia hora de vida do bebê. Para isso, é fundamental o pré-natal e o preparo da 

mulher para assumir sua dignidade e cidadania.  

Estar pronta para parir e fazê-lo é um processo desgastante para mulher, 

porém após o nascimento do bebê, ela se dá conta que o ser que veio ao mundo 

está ali e começa a conhecer o mundo por meio da sua relação com ela, a mãe. A 

este processo, chama-se vínculo mãe-bebê e diversos são os fatores que estimulam 

este vínculo.   

 
A primeira hora de vida do bebê consiste numa fase sensível e precursora 
de apego e a primeira oportunidade da mãe ser sensibilizada pelo seu bebê, 
nesse contexto destaca-se a importância que a realização de 
procedimentos assume na sala de parto. O profissional de saúde envolvido 
no nascimento é uma figura facilitadora ou não deste 
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processo,Possibilitando a aproximação precoce entre a mãe e seu filho para 
que o vínculo se estabeleça (CRUZ; SUMAM; SPINDOLA, 2007). 
 
 
 

Porém, no momento em que o bebê nasce, corta-se o cordão umbilical, 

ergue-se a criança para mostrá-la à mãe e é levada para o berço aquecido, não 

havendo qualquer tipo de aproximação e interação entre o binômio. Além disso, no 

que se refere à manutenção da temperatura corpórea, se o parto for humanizado, o 

aquecimento do recém nascido ocorre no contato pele a pele com a mãe. Porém, no 

caso da assistência intervencionista, coloca-se o recém nascido em berço aquecido, 

e assim este fica longe da mãe, do seu toque, do contato pele a pele nos primeiros 

minutos de vida, essencial para o vínculo precoce.   

 
O cuidado humanizado ao parto e nascimento preconiza que os 
profissionais devem estimular a aproximação entre a mãe e o bebê no pós-
parto imediato, em contato pele a pele. Os cuidados podem ser prestados 
mantendo-se e respeitando-se este momento de interação para que se 
favoreça o estabelecimento precoce do vínculo (CRUZ; SUMAM; 
SPINDOLA, 2007). 
 
 

 
O vínculo mãe-bebê nos primeiros meses de vida da criança é considerado 

por teóricos psicanalíticos como o acontecimento mais importante no 

desenvolvimento do aparelho psíquico da criança.   

De acordo com Casati; Oliveira; Paula (2010, p. 143) a mãe é uma figura de 

ligação entre o filho e o meio externo, pois fornece uma base segura e confiante 

para que ele possa explorar o mundo, construído pelo comportamento de cuidado e 

apego. 

Conforme Moura (2008) o pediatra Winnicott, que era psiquiatra infantil e 

psicanalista foi um dos primeiros autores a hierarquizar o papel da mãe no 

funcionamento mental da criança. Ele considerou que a mãe intervém como ativa 

construtora do espaço mental da criança.  

Portanto, no pós-parto normal a mãe está apta a desenvolver suas funções 

maternas, ela é a figura ativa no que diz respeito a exercer funções como dar banho 

no recém nascido, pegá-lo do berço e colocá-lo em seus braços para amamentar. A 

mãe consegue ainda passar a observar a melhor forma de amamentar, reconhece 

pelo choro do recém nascido se ele está com fome ou dor ou apenas um mal estar, 

por exemplo.  
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Entretanto, algumas vezes há necessidade da intervenção médica, para que o 

nascimento se dê. Principalmente se é constatada a existência de morbidade 

materna ou fetal.  

A cesariana é menos gratificante que o parto espontâneo, pelo fato de ser um 

desencadeamento artificial, demanda mais tempo e sofrimento à parturiente, sem 

contar que é uma violência para o bebê, pois ele será retirado do útero antes do 

tempo. Mas, muitas vezes este procedimento é necessário e previsto para o 

nascimento já que o bebê corre o risco de entrar em sofrimento, também. Para o 

feto, a cesariana sempre representa uma forma violenta de vir ao mundo, contra si 

mesmo, pois ele não experimenta a maneira ativa de passar pelo nascimento, ele é 

de fato extraído do útero. 

 Se a cesárea for realizada sob anestesia geral, há uma quebra intrapsíquica 

entre a mãe e a criança, o que dificulta o fortalecimento do vínculo entre elas. 

Quando é possível aplicar a anestesia peridural ou raquidiana, que suprime a dor, 

mas conserva a consciência, a mãe pode acolher o bebê no seu primeiro contato 

com o mundo externo, o que facilita a consolidação da relação vincular.  

Após o parto cesáreo, a mulher deve permanecer em repouso na cama já que 

realizou um procedimento cirúrgico, ele traz os mesmos inconvenientes ao corpo 

biológico comuns aos processos cirúrgicos de igual monta. É recomendado que a 

mãe levante somente com auxilio da enfermagem após 10 a 12 horas do parto.  

Assim, neste tipo de parto, a assistência de enfermagem se faz necessário e 

é fundamental para estimular e assegurar o vínculo mãe-bebê, visto que a puérpera, 

devido ao procedimento cirúrgico realizado, encontra-se menos ativa e/ou debilitada 

para exercer os cuidados com o recém nascido.  

 

 

 

 

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Então, pensando na mulher em pós-parto cirúrgico, delimitei como problema 

de pesquisa: O que as mulheres referem ser os limites e as possibilidades da 

intervenção da enfermagem no vínculo mãe-bebê após parto cesáreo?  
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1.2. OBJETO DE PESQUISA  

 

Os limites e as possibilidades que as mulheres submetidas à cesárea referem 

ter em relação à intervenção da enfermagem no vínculo mãe-bebê.  

 

1.3. QUESTÕES NORTEADORAS   

 

Como a enfermagem pode ajudar a mãe, após parto cesáreo, no vínculo 

precoce mãe-bebê? 

Quais são as expectativas que as mulheres têm em relação às ações de 

enfermagem para manutenção deste vínculo? 

Existem limites que a enfermagem deve respeitar na intervenção que realiza 

quando cuidam dos recém natos e de suas mães? 

 

1.4. OBJETIVO GERAL   

 

Refletir sobre a intervenção da enfermagem no vínculo mãe-bebê cujo 

binômio é produto de partos e nascimentos cirúrgicos. 

 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Identificar as expectativas que as mulheres fazem do cuidado da enfermagem.  

Levantar as questões relacionadas à ajuda a mãe para cuidar de seu filho no 

pós-parto cesáreo.  

Propor ações de enfermagem que facilitem e mantenha o vínculo mãe-bebê 

1.6. JUSTIFICATIVA  

 

A interação ou o vínculo entre a mãe e o bebê sempre me interessou muito 

durante a minha graduação. E quando passei pelos estágios supervisionados da 

minha instituição (Universidade Federal fluminense), em Saúde da Mulher II tive a 

certeza que era disso que eu gostava e sempre que via um nascimento me 

emocionava ao ver o primeiro contato entre a mãe e o bebê. 
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Para as mulheres mães e clientes, este estudo irá ajudá-las tanto na busca de 

sua autonomia quanto no diálogo com os profissionais de saúde da maternidade. 

Os profissionais em enfermagem também irão desfrutar positivamente deste 

estudo, em relação a compreender acerca da teoria Winnicottiana e suas 

conseqüências no desenvolvimento da criança, além de ficarem esclarecidos sobre 

quando, onde e ate quando podem intervir e/ou facilitar esse vínculo entre mãe e 

bebê.  

Devido ao grande índice de cesarianas e da pouca abordagem que se faz 

sobre o tema em questão, faz-se necessário entender e estudar quais ações são 

positivas para a mãe no sentido da manutenção do vínculo mãe-bebê.  

Tal proposta 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 na linha de pesquisa de no 1- Atenção à 

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

saúde e, no Grupo de Pesquisa/CNPq relativo à Saúde da Mulher e do Recém nato, 

liderado pela orientadora da pesquisa, Dra Helen Ferreira. 

Neste sentido, 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 leve também gera produção de 

conhecimento e promoção da saúde. Com este estudo permite-se uma assistência 

sistematizada e mais digna para a sociedade melhorando o cuidar do binômio mãe–

bebê com extensão à sua família. 
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Fig. 2: Fonte: http://infanciamissao.blogspot.com/2010/10/normal-0-21-false-false-false-pt-br-
x_10.html   
 

"A força da maternidade é maior que as leis da natureza." (Barbara Kingsolver ) 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

http://infanciamissao.blogspot.com/2010/10/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x_10.html�
http://infanciamissao.blogspot.com/2010/10/normal-0-21-false-false-false-pt-br-x_10.html�
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 
 

2.1. TEORIA DE WINNICOTTI  
 

 Donald Woods Winnicott nasceu em 1896 em Plymouth, na Inglaterra. Ao 

entrar na faculdade de Medicina, foi convocado para servir na Primeira Guerra 

Mundial, na qual fez as primeiras observações sobre o comportamento humano em 

situações traumáticas. Especializou-se em pediatria, trabalhando quatro anos no 

Hospital Infantil Paddington. Paralelamente, preparou-se para ser psicanalista e 

trabalhou como consultor psiquiátrico do governo, tratando de crianças afastadas 

dos pais na Segunda Guerra Mundial. Foi presidente da Sociedade Britânica de 

Psicanálise e morreu em Londres, em 1971. 

 
 

O interesse de Winnicott pelo estudo da construção da identidade veio da 
percepção da influência sufocante da mãe depressiva em sua 
personalidade. Ainda criança, Winnicott enveredou pelos caminhos da 
observação científica ao ler os estudos do naturalista Charles Darwin (1809-
1892) (FERRARI, 2011). 

 
 

Em seu trabalho como médico com crianças separadas da família em 

conseqüência da Segunda Guerra Mundial, o psicanalista inglês interessou-se pelo 

estudo das etapas fundamentais do desenvolvimento da pessoa. E assim, constatou 

a importância do brincar e dos primeiros anos de vida na construção da identidade 

pessoal.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Psicanálise Winnicottiana, as obras de 

Winnicott começaram em 1920 e foram até 1996. Muitos pesquisadores e 

estudiosos continuam utilizando suas obras, nos dias atuais, visto que são obras 

originais e de grande sabedoria no que diz respeito ao desenvolvimento da pessoa 

desde o inicio de sua vida. 



 19 

Winnicott se refere ao "desenvolvimento emocional primitivo", cujos efeitos, 

são de grande importância para o indivíduo por se estenderem para além da 

infância, pois, em sua teoria, afirma que muitos problemas da fase adulta estão 

vinculados as disfunções ocorridas entre a criança e o "ambiente", representado 

geralmente pela mãe.  

 Este teórico considerou que a mãe intervém como ativa construtora da vida 

mental da criança. Então, o nascimento e a ação do enfermeiro na recepção do 

recém nato deve ser criteriosa e respeitosa, pois, um ser novo vem ao mundo e seu 

modo de “chegar” é fundamental para a construção de si mesmo.  
Uma das frases famosas de Winnicott é "não existe essa coisa chamada 
bebê", querendo dizer que não há criança sem uma mãe (que não precisa 
ser necessariamente a que deu à luz). Vem daí a idéia da "mãe 
suficientemente boa", aquela cuja percepção - consciente ou inconsciente - 
das necessidades do bebê a leva a responder adequadamente aos 
diferentes estágios do desenvolvimento dele (FERRARI, 2011).  
 
 
 
 

Winnicott acreditava que a mãe suficientemente boa é aquela que possibilita 

ao bebê a ilusão de que o mundo é criado por ele, concedendo-lhe, assim, a 

experiência da onipotência primária, base do fazer - criativo. E a percepção criativa 

da realidade é uma experiência do self, núcleo singular de cada indivíduo.    

O ambiente deve se adaptar adequadamente à criança, para formar seu 

verdadeiro self. Se a mãe se adéqua de uma forma suficientemente boa, não 

interfere no desenvolvimento da criança. Não é a mãe que molda completamente a 

criança, pois esta tem sua autonomia, com suas capacidades inatas de 

desenvolvimento – a mãe assegura o ponto de referência para que o processo 

continue. 

Este teórico acreditava no potencial criativo humano, isto é, ele tinha a noção 

de um ser humano já traz em si as potencialidades do viver. Winnicott recusa 

decididamente o naturalismo e o determinismo, isto é, recusa a objetificação do ser 

humano. Ele não concebe o ser humano como um mero fato, um efeito de causas, 

uma coisa em conexão causal com outras coisas da natureza.  

Para Ferrari (2011) boa parte dos conceitos de Winnicott se refere ao 

"desenvolvimento emocional primitivo", cujos efeitos, segundo ele, são de 

importância crucial para o indivíduo por se estenderem para além da infância. Assim, 

problemas da fase adulta podem ter tido origem em fase muito tenra do ser humano 
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Moura (2008) diz que Winicotti relaciona o início dos problemas psicológicos 

com o vínculo entre recém-nascido e mãe, afirmando que a base da estabilidade 

mental depende das experiências iniciais com a mãe e, principalmente, de seu 

estado emocional. Portanto, se o vínculo afetivo entre mãe e recém nascido for 

estabelecido desde o inicio de maneira afetiva, emocional, com carinho, educação e 

calma, essa criança será um adulto com poucos problemas, pois é preciso um 

vÍnculo harmonioso, uma infância com poucos agitos e confusões para que não 

altere a função mental desta criança enquanto adulto.  

Ainda Moura (2008) coloca que Winnicott acredita que há três espaços 

psíquicos: o interno, o externo e o transicional. O espaço transicional é uma zona 

intermediária, que vai do narcisismo primário ao julgamento de realidade. No início 

há objetos que não são internos nem externos, só depois virá à delimitação entre 

ambos. 

 

 
O termo objeto transicional foi criado pelo autor para retratar o uso de certos 
objetos (ursinho, paninho, cobertor, chupeta, entre outros) pela criança, 
dando expressão para a área intermediária entre o subjetivo e o objetivo. No 
processo de crescimento e desenvolvimento do bebê, o surgimento do 
objeto transicional está relacionado à conformação do vínculo mãe-filho. A 
utilização de objetos transicionais possibilita criar suportes que vão 
permitindo ao bebê ultrapassar fases, continuar o caminho em direção à 
mãe e à satisfação ou então esperar o regresso dela, sem se desesperar. 
(MELLO; LIMA 1

                                                 
1 MELLO, Débora Falleiros de; LIMA, Regina Aparecida Garcia de. O cuidado de enfermagem e a 
abordagem winnicottiana. Texto Contexto Enferm, Florianópolis , v. 19, n. 3, p. 565-566, Jul-Set, 
2010. Disponível em 
<

 2010 apud ABADI 1998).   
 

 

Ainda o mesmo autor refere que o fator externo é mais importante que o  

interno, pois o ambiente é um elemento fundamental, a ponto de considerar as 

falhas ambientais como a etiologia principal dos quadros psicopatológicos.  

 
 
A mãe deve funcionar como “ego - auxiliar” da criança. Quando a 
sustentação exercida pela mãe for bem sucedida, a criança a vive como 
uma “continuidade existencial”; no entanto, quando falha, o bebê terá uma 
experiência subjetiva de ameaça, que obstaculiza o desenvolvimento 
normal (MOURA, 2008).  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010407072010000300019&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso 
em: 26 out. 2010.    
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010407072010000300019&script=sci_arttext&tlng=pt�
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O verdadeiro self (em inglês, palavra que se refere à própria pessoa, seu 
âmago) a qual Winnicott se refere como "O self é que se forma com base 
nas experiências que o bebê acumula", segundo o psicanalista Dava 
Bogomoletz, de São Paulo. "É aquilo que, embora indefinível, faz o 
indivíduo sentir que ele é único." (FERRARI, 2011).  
 
 

 
A relação com a mãe leva o bebê a administrar a própria espontaneidade e as 

expectativas externas. Assim, se a mãe aceitar as manifestações do bebê, por 

exemplo: como a fome, o desconforto, o prazer e a vontade, em vez de impor o que 

acredita ser o certo para ele, o bebê vai acumulando experiências nas quais ele é 

sempre o sujeito, o ator e assim o self que se forma é o verdadeiro.  

Porém, o self construído em torno da vontade alheia, segundo crenças e 

idéias da mãe, é o que Winnicott chama de falso e que priva o indivíduo de liberdade 

e de criatividade.  

Para Prochet ( [s.d.], p. 1), Winnicott considera que as experiências vividas, 

internas ou externas, possuem uma qualidade diferencial dada pelas diferentes 

formas possíveis de interação entre elas.  

 
À função materna cabe a tarefa de prover o ambiente e acolher esse bebê 
no sentido de reconhecer sua existência. A falha no ambiente pode tornar o 
desenvolvimento emocional primitivo suscetível a rupturas, contudo capaz 
de, em condições de cuidados físicos e psíquicos adequados, prover a 
existência do bebê de modo único e pleno. (REGIS, KAKEHASHI; 
PINHEIRO, 2005, p. 2).  
 
 
 

Winnicott aborda três perspectivas nas quais o ambiente deve intervir para 

permitir a maturação do ego da criança. A mãe que deve a priori satisfazer as 

necessidades do bebê promove a concretização através do emprego de três funções 

maternas, que são:  

• O holding - modo como a criança é segurada, apoiada, aceita, acolhida, 

aconchegada. 

• O handling - maneira como ela é tratada, manipulada, cuidada, manuseada. 

• O object-presenting - modo de apresentação do objeto, do mundo exterior.  

 

"O holding é o somatório de aconchego, percepção, proteção e alegria 

fornecidos pela mãe", diz ele. Começa como algo vital, como o oxigênio e a 

alimentação, e se dilui conforme o bebê cresce. Então, todo bebê necessita de uma 
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mãe, mesmo se não for aquela biológica, pois toda criança, todo recém nascido 

necessita de um “colo” ou holding, pois toda mãe é suficientemente boa pra 

perceber as necessidades do seu filho e assim responder adequadamente aos 

diferentes estágios do desenvolvimento dele.  

A falta de holding adequado provoca uma alteração no desenvolvimento, o 

falso self, onde o individuo cresce, mas o núcleo, o verdadeiro self permanece oculto 

e não se desenvolve. Portanto, o falso self surge pela incapacidade materna de 

interpretar as necessidades da criança.   

 
Um ambiente hostil, ou falhas no cuidado promovido ao bebê, podem estar 
caracterizando o não fornecimento do holding, o que pode por sua vez não 
propiciar a integração e a sensação de ser unitário, de ser uma pessoa 
levando à sensação de aniquilamento, ou mesmo ao estabelecimento do 
falso self. (REGIS, KAKEHASHI; PINHEIRO2

O nascimento é um fator importante para o estabelecimento do vínculo entre 

mãe e filho. Segundo Zveiter; Progianti 

, 2005 apud WINNICOTT, 
1983).   
 
 

O handling, que na tradução para português é manejo, segundo Zveiter; 

Progianti (2006) é justamente o modo especial como a mãe manipula o seu bebê 

também como o bebê manipula a mãe. 

O object-presenting significa as primeiras relações objetais, e de acordo com 

Zveiter; Progianti (2006) levam a capacidade de utilizar o objeto e é determinado 

pelo modo pelo qual o ambiente apresenta a realidade exterior a criança. 

 

2.2. VÍNCULO MÃE-BEBÊ 

 

De acordo com léxico, significado e definições de palavras da língua 

portuguesa tem-se que vínculo é: ligação, relação, vínculos familiares. AUTOR  

3

                                                 
2  
REGIS, Fabiane Carvalhais; KAKEHASHI, Tereza Yoshiko; PINHEIRO, Eliana Moreira. Análise do 

cuidado ao bebê hospitalizado segundo a perspectiva Winnicottiana. Rev. Bras. Enferm, Brasilia, v. 

58, n1, p. 2-4, jan./feb., 2005. 

 
3 ZVEITER, Marcele; PROGIANTI, Jane Márcia: A dimensão psíquica valorizada nos cuidados 
imediatos ao recém-nascido. Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro, v.14, n.4, p. 3-6, dez. 2006.   
 

(2006) apud Bowbly  (1990): a primeira hora 

de nascimento é considerada a primeira fase sensível e percussora de apego. 
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Pensando neste fortalecimento de vinculo, segundo Oliveira (2010) a Lei 

11.770 de 09 de setembro de 2008, prorroga de 120 para 180 dias a Licença 

Maternidade, para que as mães possam amamentar seus filhos durante os 6 meses, 

conforme recomenda o Ministério da Saúde. 

Para Cruz; Sumam; Spindola (2007) após o nascimento, sempre que for 

possível, o bebê deverá ser encaminhado para sua mãe. Isto é uma atitude de 

respeito à mãe e ao bebê. Caso este esteja em boas condições seus dados 

antropométricos não estarão variados se ele for imediatamente para o colo materno. 

O fato de colocar o bebê em contato pele-a-pele com sua mãe assim que 

nascer e a troca de olhares permite que a mãe fique sensibilizada com o seu bebê. 

Porém, em hospitais e maternidades essa primeira hora após o nascimento é 

invadida pelos profissionais de saúde, que estão mais preocupados com os 

primeiros cuidados ao recém-nascido do que com o estabelecimento do vínculo 

afetivo entre este binômio, favorecendo então, a falta de humanização no parto. 

Segundo Silva et al4

De acordo com Zveiter; Progianti 

 (2006) apud  Winnicott  (1982): Diferentes estudos já 

identificaram que os primeiros dias e semanas, após o nascimento, constituem um 

período fundamental para o estabelecimento de uma ligação afetiva entre a mãe e o 

bebê.  
5

                                                 
4 SILVA, Leila Rangel da Silva;[et al]: A importância da interação mãe-bebê no desenvolvimento 
infantil: a atuação da enfermagem materno-infantil. Rev. Enferm.  UERJ, Rio de Janeiro, v. 14 n. 4, p. 
3, dez, 2006. 
 
5 ZVEITER, Marcele; PROGIANTI, Jane Márcia: A dimensão psíquica valorizada nos cuidados 
imediatos ao recém-nascido. Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro , v.14, n.4, p. 3-6,  dez. 2006.   
 

 (2006) apud Klaus (1972) sob o ponto de 

vista da mãe, é possível que a apresentação do bebê, imediatamente após o parto, 

produza uma capacidade especial de reconhecimento de ambos entre si.  

Para Silva et al (2006) a mãe interage com o filho, mediante diferentes 

maneiras de manifestações de amor, afetividade e desejo e o recém-nascido é 

capaz de responder a essas interações já nas primeiras horas de vida. 

O bebê, quando está no colo da mãe, esta experimenta sensações como a 

troca de calor, a troca de olhar e o ato de movimentar-se, por exemplo: permanecer 

sentada, ou levantar com o bebê no colo ou mesmo deitar, para oferecer maior 

conforto a ele 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei11770_2008.htm�
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei11770_2008.htm�
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei11770_2008.htm�
http://www.salariominimo.net/2010/07/13/pec-nova-lei-para-licenca-maternidade/�
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Conforme nos mostra Zveiter; Progianti6

Segundo Zveiter; Progianti

 (2006) apud Klaus (1989) durante os 

cuidados com o bebê, a sua capacidade de fixar o olhar na face do adulto cuidador 

acaba favorecendo o vínculo entre eles. 

 
A atenção com o bebê e a manipulação do mesmo ao trocar uma fralda, 
segurá-lo no colo, oferecer uma mamadeira, promover o banho, 
proporcionam as primeiras experiências de gratificação instintiva e relações 
objetais com quem lhe presta os cuidados e com o ambiente que o cerca. 
(REGIS, KAKEHASHI; PINHEIRO, 2005, p. 4) 

 
7

O cuidado materno é singular é uma exclusividade de cada mãe e seu bebê 

Zveiter; Progianti

 (2006) apud Winnicott (1949), a partir dessa 

concepção de mãe como ambiente do bebê, amplia-se o sentido da amamentação.  

No colo da mãe ocorre também a amamentação, que também é uma forma 

de vínculo e comunicação entre ambos. Pois, a mãe nesse momento troca olhares 

com seu bebê, além de poder acariciá-lo e também pelo fato de ser um momento 

que a mãe percebe através do choro de seu bebê se qual sentimento ele expressa 

se é de fome ou não.   

8

Contudo há situações que impedem o vinculo mãe-bebê que devem ser 
observados. A relação entre uma mãe psicótica (transtornos psicóticos, 
esquizofrênicos, transtornos bipolares) e seu bebê parece marcada pela 
extrema dificuldade para a mãe de ver a criança real, pela inversão da 

 (2006) apud Zveiter (2003). Dessa forma, cada mãe tem um jeito 

diferente e único de cuidar de seu filho.  

As mães mulheres devem buscar sua autonomia, enquanto estiverem no 

Alojamento Conjunto com seus bebês, porém as mães submetidas ao parto cesáreo 

têm essa autonomia comprometida, elas ficam um pouco perdidas pelo fato de 

estarem ainda sob efeito da anestesia, com dores. Pois, passaram por um 

procedimento cirúrgico, com algum sangramento vaginal ou até mesmo podem estar 

tendo um quadro de hipoglicemia, pelo fato de estarem muito tempo sem se 

alimentar. 

 

                                                 
6 ZVEITER, Marcele; PROGIANTI, Jane Márcia: A dimensão psíquica valorizada nos cuidados 
imediatos ao recém-nascido. Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro , v.14, n.4, p. 3-6,  dez. 2006.   
 
7 ZVEITER, Marcele; PROGIANTI, Jane Márcia: A dimensão psíquica valorizada nos cuidados 
imediatos ao recém-nascido. Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro , v.14, n.4, p. 3-6,  dez. 2006.   
 
8 ZVEITER, Marcele; PROGIANTI, Jane Márcia: A dimensão psíquica valorizada nos cuidados 
imediatos ao recém-nascido. Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro , v.14, n.4, p. 3-6,  dez. 2006.   
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relação mãe-criança, a criança procurando adaptar-se a mãe, o que traz 
para ambos uma relação de uma angústia intolerável. A mãe não pode 
perceber as necessidades e desejos de seu próprio bebê, a quem não pode 
reconhecer como um indivíduo separado, donde um comportamento 
materno freqüentemente inadaptado, incoerente, imprevisível e, portanto 
deficiente, em contraste com a impressão geral eventual de um ‘belo bebê, 
sorrindo, comendo bem e não chorando (ARRUDA; ANDRIETO9

Carpenito-Moyet (2005) descreve ainda outros fatores de risco: monitoração 

de cuidados intensivos e equipamento, doença materna e paterna; gravidez não 

planejada; desapontamento com a criança; falta de conhecimento e/ou pais 

modelos; deficiência física dos pais; falta de preparo emocional para lidar com 

 (2009) 
apud  
MAZET; STOLERU (1990, p. 301)).   
 

 

No caso da psicose dos pais, ainda que os mesmos não possam ajudar a 

criança por causa da gravidade do quadro, é importante que a mãe, ou o pai e/ou 

alguém do ambiente próximo consigam perceber que algo estranho está 

acontecendo. Dessa forma, Araújo (2003, p. 156) diz que nesses casos, a doença 

dos pais existe e pode ser percebida, quer seja pelo indivíduo (pai ou mãe), quer 

seja pelo ambiente próximo a este, e algo pode ser feito com a criança. 
Há vários fatores de risco para os distúrbios psíquicos no puerpério, como a 
condição de mãe solteira; a morte perinatal, o parto cesárea, os 
antecedentes psiquiátricos maternos, as dificuldades e/ou a satisfação na 
relação conjugal, a gravidez não desejada, os eventos estressores, o mau 
relacionamento com a mãe, as circunstâncias sociais de pobreza e a 
manutenção do papel social. (SCHWENGBER; PICCININI, 2003).  
 
 

Esses fatores aumentam a probabilidade de desenvolvimento da depressão 

pós-parto e, conseqüentemente, a desestruturação do vínculo mãe-bebê. 

A North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) descreve para a 

categoria diagnóstica Risco para vínculo pais/filhos prejudicado os seguintes fatores 

de risco: barreiras físicas (restrição de visitas), ansiedade associada ao papel de 

pai/mãe, abuso de substâncias (sedativos, hipnóticos, entorpecentes), recém-

nascido prematuro, criança doente, falta de privacidade, incapacidade dos pais de 

satisfazer as necessidades pessoais e separação.   

                                                 

9 ARRUDA, Sérgio Luiz Saboya; ANDRIETO, Elizângela. Mães psicóticas e seus bebês: uma leitura 

winnicottiana.  Arquivos brasileiros de psicologia, v. 61, n. 3  São Paulo, 2009. Disponível em: < 
http://seer.psicologia.ufrj.br/index.php/abp/article/view/523/365>. Acesso em: 21 nov. 2011.  

 

http://seer.psicologia.ufrj.br/index.php/abp/issue/view/20�
http://seer.psicologia.ufrj.br/index.php/abp/article/view/523/365�
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prematuro; expectativas irreais sobre a criança ou sobre si mesmos; problemas 

econômicos e outros eventos estressores  

 

2.3. VÍNCULO MÃE-BEBÊ E A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM  

 

Os conceitos winnicottianos são relevantes no que diz respeito ao cuidado em 

saúde, pois discute o encontro e a interação entre os sujeitos.  

Para Cruz; Sumam; Spindola (2007) os cuidados podem ser prestados 

mantendo-se e respeitando este momento de interação para que se favoreça o 

estabelecimento precoce do vínculo. 

Segundo Regis; Kakehashi; Pinheiro (2005), a prestação do cuidado com 

qualidade semelhante àquele proporcionado pela mãe em estado de preocupação 

materna primária, só será possível aos profissionais sensibilizados. 

Os profissionais de saúde devem agir de forma facilitadora na formação do 

vinculo mãe-bebê, sem tirar a autonomia das puérperas e ao mesmo tempo 

esclarecendo suas duvidas e inquietações. 

 
Reconhecer a individualidade é humanizar o atendimento. Permite ao 
profissional estabelecer com cada mulher um vínculo e perceber suas 
necessidades e capacidade de lidar com o processo do nascimento. 
Permite também relações menos desiguais e menos autoritárias, na medida 
em que o profissional em lugar de "assumir o comando da situação" passa a 
adotar condutas que tragam bem-estar e garantam a segurança para a 
mulher e o bebê (BRASIL, 2001, p. 10).  
 
 

 

Na assistência prestada, o profissional de enfermagem deve construir o 

handling, tomando por base a abordagem winnicottiana. Segundo Mello; Lima (2010) 

esse processo está vinculado a um movimento de compartilhar, dar suporte, 

proteção e sustentação, demonstrar preocupação e compreensão da situação de 

saúde e de vida dos sujeitos.  

 
O handling pode estar ligado à capacidade do enfermeiro de identificar-se 
com o sujeito que está sendo cuidado e com suas necessidades de saúde 
contextualizadas, para evitar distanciamento, desligamento ou não adesão 
ao tratamento, e sentimentos de que o profissional de saúde não o 
reconforta. Nesse sentido, a construção de compartilhamento e suporte 
caminha junto do diálogo, da conversa e da fusão de horizontes, para o 
desenvolvimento da pessoa e do cuidado de sua saúde (MELLO; LIMA, 
2010)   
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Para Zveiter; Progianti (2006) o cuidado de enfermagem é considerado uma 

intervenção profissional, pois ocorre num tempo cronológico, observa princípios 

éticos e técnicos-cientificos e, não admite falhas.   

Os profissionais de saúde são, coadjuvantes desta experiência e 
desempenham importante papel. Têm a oportunidade de colocar seu 
conhecimento a serviço do bem-estar da mulher e do bebê, reconhecendo 
os momentos críticos em que suas intervenções são necessárias para 
assegurar a saúde de ambos. Podem minimizar a dor, ficar ao lado, dar 
conforto, esclarecer, orientar, enfim, ajudar a parir e a nascer. Precisam 
lembrar que são os primeiros que tocam cada ser que nasce e ter 
consciência dessa responsabilidade. (BRASIL, 2001, p. 9). 

 
 
No vínculo ou na interação com o sujeito deve haver um ambiente facilitador, 

ou seja, um ambiente adequado às necessidades daquela pessoa naquele 

momento. Mello; Lima10 (2010) apud Araujo; Galiza ; Ângelo (2001) dizem que um 

ambiente que proporcione cuidado é acolhedor, tolerante, seguro, confiável e 

protetor. O cuidado em saúde deve considerar a intersubjetividade em uma relação 

que deve ser entendida no sentido de encontro, que denota o ato de se colocar 

diante do outro, significando com possibilidades e compartilhamentos, Mello; Lima11

O cuidado materno provavelmente serviu de molde para o cuidado 
profissional da enfermagem, mas não deve ser confundido com ele, pois é 
justamente na subjetividade do cuidado materno que repousa a base da 
constituição psíquica singular do bebê. (ZVEITER;  PROGIANTI

 

(2010) apud Ayres (2001). 

 

12

                                                 
10 MELLO, Débora Falleiros de; LIMA, Regina Aparecida Garcia de. O cuidado de enfermagem e a 
abordagem winnicottiana. Texto Contexto Enferm, Florianópolis , v. 19, n. 3, p. 565-566, Jul-Set, 
2010. Disponível em 
<

(2006) 
apud WINNICOTT (1994). 

 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010407072010000300019&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso 
em: 26 out. 2010.    
 
11 MELLO, Débora Falleiros de; LIMA, Regina Aparecida Garcia de. O cuidado de enfermagem e a 
abordagem winnicottiana. Texto Contexto Enferm, Florianópolis , v. 19, n. 3, p. 565-566, Jul-Set, 
2010. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010407072010000300019&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso 
em: 26 out. 2010.    
 
12 ZVEITER, Marcele; PROGIANTI, Jane Márcia: A dimensão psíquica valorizada nos cuidados 
imediatos ao recém-nascido. Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro , v.14, n.4, p. 3-6,  dez. 2006.   
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010407072010000300019&script=sci_arttext&tlng=pt�
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010407072010000300019&script=sci_arttext&tlng=pt�
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De acordo com Freitas (2011, p. 421) o profissional de saúde deve 

proporcionar atendimento humanizado e seguro às mulheres, aos recém-nascidos, 

aos acompanhantes, aos familiares e aos visitantes e ser capaz de acolhê-los. Ou 

seja, o profissional de saúde deve estar atento e solicito às dúvidas e inquietações 

das puérperas e sua família.    

Cruz; Sumam; Spindola (2007) dizem que a aproximação (ou não) de ambos 

no pós-parto imediato fica na dependência da conduta do profissional que assiste a 

mulher no processo de parturição, de suas crenças e valores, como também da 

política institucional vigente. 

No léxico: significados e definições de palavras da língua portuguesa acolher 

é: “receber alguém bem ou mal, hospedar, agasalhar: acolheu-me de braços 

abertos; aceitar, receber: acolheu com agrado as nossas sugestões”  

 
 

A comunicação efetiva com a mãe é fundamental para o bom atendimento 
do binômio mãe-filho no alojamento conjunto. Atualmente, tem-se dado 
ênfase ao aconselhamento (em substituição à consulta), que implica ajudar 
a paciente a tomar decisões de forma empática, saber ouvir e aprender, 
desenvolver a sua confiança e dar apoio a ela. O alojamento conjunto é 
ideal para praticar esse tipo de atendimento. (FREITAS, 2011, p. 421). 

 

 

O local ideal para que ocorra o vínculo e a aprendizagem entre o binômio 

mãe-bebê e os enfermeiros é o Alojamento Conjunto (AC), que conforme Freitas 

(2011, p. 419) é um sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio permanece ao 

lado da mãe 24 horas por dia em um mesmo ambiente até a alta hospitalar.  

Assim, a troca de informações e experiências pode ocorrer de maneira 

satisfatória. Este autor diz ainda que o recomendável é que os dois permaneçam no 

AC por no mínimo 48 horas, por ser uma oportunidade ímpar de aprendizagem para 

as mães durante sua permanência e de detectar complicações pós-parto e afecções 

neonatais. 

No momento em que a mãe de um recém-nascido em pós-parto cesáreo não 

é aquela mãe suficientemente boa, segundo a teoria winnicottiana, a enfermagem 

deve assumir esse papel voltando-se, então, para o “cuidado suficientemente bom”. 

Porém, sem ultrapassar aquilo que a mãe impõe e deseja para seu filho. 
 

 
2.4 O PARTO CESÁREO E ANESTÉSICOS  
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O parto cesáreo tem sido muito utilizado ultimamente, seja por indicações, no 

caso de gestante de alto risco, ou por preferência da gestante, sendo denominada 

cesárea eletiva.  

Segundo Brasil (2001, p. 14), o Brasil ocupou, até há pouco, a nada invejável 

posição de campão mundial de operações cesarianas.  

De acordo com Montenegro; Resende Filho (2011, p. 634) “Cesariana, 

cesárea ou tomotocia é o ato cirúrgico que consiste em incisar o abdome e a parede 

do útero gestante para libertar o concepto aí desenvolvido.”  

Freitas (2011, p. 390) diz que “cesariana é definida como o nascimento do 

feto mediante incisão na parede abdominal e uterina, é uma das cirurgias 

abdominais mais comumente realizadas em mulheres no mundo todo.”   

É de suma importância a realização do pré-natal, pois durante as consultas, 

classifica-se se a gestante é de alto risco, além de abordar e preparar a gestante 

durante a gestação e após no período puérpero. 

Para Melo; Rio (2007) no Brasil, o Programa de Humanização no Pré-natal e 

Nascimento (PHPN) estabelece que o número mínimo de consultas de pré-natal 

deverá ser de seis consultas, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no 

segundo trimestre e três no último trimestre.   

 
A gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução se 
da na maior parte dos casos sem intercorrências. Apesar desse fato, ha 
uma parcela pequena de gestantes que, por serem portadoras de alguma 
doença, sofrerem algum agravo ou desenvolverem problemas, apresentam 
maiores probabilidades de evolução desfavorável, tanto para o feto como 
para a mãe. (BRASIL, 2010, p. 9).  
 

 

Alguns partos necessitam ser cesáreos, no caso de gestações de alto risco.  

Encontra-se em Brasil (2001, p. 5) a definição de gestação de alto risco: “entende-se 

como sendo aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto tem maiores 

chances de ser atingida por complicações que a média das gestações”.  

Ainda Brasil (2010, p.11) alerta que é pensar que uma gestação que está 

transcorrendo bem pode se tornar de risco a qualquer momento, durante a evolução 

da gestação ou durante o trabalho de parto. Por isso, faz-se necessário reclassificar 

o risco a cada consulta pré-natal e durante o trabalho de parto desta gestante.  
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A determinação da via de parto e o momento ideal para este evento nas 
gestações de alto risco talvez represente ainda hoje o maior dilema vivido 
pelo obstetra. A decisão deve ser tomada de acordo com cada caso e é 
fundamental o esclarecimento da gestante e sua família, com informações 
completas e de uma maneira que lhes seja compreensível culturalmente, 
quanto as opções presentes e os riscos a elas inerentes, sendo que deve 
ser garantida a sua participação no processo decisório. Cabe salientar, 
todavia, que gravidez de risco não e sinônimo de cesariana. Em muitas 
situações é possível a indução do parto visando o seu termino por via 
vaginal, ou mesmo aguardar o seu inicio espontâneo. (BRASIL, 2010, p.15)  

 

As principais indicações de cesariana dividem-se em absolutas e relativas 

(maternas; fetais e materno-fetais).  

 
Indicações absolutas: placenta prévia total ou parcial; malformações 
genitais (i.e., atresias e septos vaginais); tumorações prévias (e.g., miomas 
prévios, câncer cervical invasivo) e desproporção cefalopélvica com feto 
vivo. Indicações relativas: Maternas: cardiopatias específicas; pneumonia 
específica; dissecção aórtica; condições associadas à elevação da pressão 
intracraniana e história de fístula retovaginal. Fetais: sofrimento fetal; 
prolapso do cordão; apresentação pélvica ou córmica; gemelidade com 1º 
feto não cefálico; gemelidade monoamniótica; macrossomia; malformações 
fetais específicas; herpes genitais ativos e HIV com carga viral maior que 
1000 cópias. Materno-fetais: cesárea prévia; descolamento prematuro da 
placenta com feto vivo e placenta prévia marginal e placenta baixa distando 
menos de 2 cm do orifício interno do colo (MONTENEGRO; REZENDE 
FILHO, 2011, p. 634.)  

 

 

Já para Amorin; Souza; Porto (2010) as indicações de cesariana são: falha na 

progressão do parto, desproporção cefalopélvica, má posição fetal, apresentaçao 

pélvica, da face e córmica, cesaria anterior, freqüência cardíaca fetal não 

tranqüilizadora e/ou mecônio e centralização fetal.    

Os fatores determinantes e que contribuíram para tal acontecimento foram: o 

maior pagamento dos honorários profissionais para a cesárea pelo antigo Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, a economia de tempo e a 

realização clandestina da laqueadura tubária no momento do parto (BRASIL, 2001, 

p. 19) 

Somado a estes fatores, a mulher gestante, durante o período pré-natal, 

período este em que deveria se preparar para o parto e pós-parto, está com sua 

autonomia perdida diante dos profissionais de saúde. E no momento de dialogar 

com o profissional sobre como acontecerá seu parto ou se este pode deixar de ser 

normal e tornar-se cesáreo, apenas concorda em ser cesáreo. 
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Segundo Silva (2009) “a melhor idade gestacional para a realização de parto 

cesárea eletiva a termo é com 39 semanas”. 

Conforme nos mostra Brasil (2001, p.19) a perda da autonomia da mulher no 

parto está relacionada, principalmente, com a intensa medicalização que o corpo 

feminino sofreu nas últimas décadas. Observa-se assim que a mulher é excluída no 

momento do parto em relação à sua autonomia.  

 
 

Durante o pré-natal, a gestante deve receber orientações em relação aos 
seguintes temas: processo gestacional, mudanças corporais e emocionais 
durante a gravidez, trabalho de parto, parto e puerpério, cuidados com o 
recém-nascido e amamentação. Tais conteúdos devem incluir orientações 
sobre anatomia e fisiologia maternas, os tipos de parto, as condutas que 
facilitam a participação ativa no nascimento, sexualidade e outras. 
(BRASIL, 2001, p. 26). 
 

 
 O profissional de saúde deve reconhecer que a grávida é a condutora do 

processo e que gravidez não é doença. 

Nas situações já descritas pode e deve-se fazer o parto cesáreo, porém 

algumas gestantes, por razões diversas, pedem para que o parto seja cesáreo. 

Conforme nos mostra Montenegro; Rezende Filho (2011, p.646) “A cesárea a pedido 

da mãe ou simplesmente cesárea a pedido é definida como a cesariana praticada 

por rogo materno, sem qualquer indicação médica ou obstétrica.” Este tipo de 

cesárea pode ainda ser chamada de cesárea eletiva e portanto deve ser distinta da 

cesárea de emergência.    

Existem ainda alguns casos de cesárea, em que a mulher opta por fazer logo 

após o nascimento do recém nascido a cirurgia de laqueadura tubária ou a 

histerectomia. Ainda Montenegro; Rezende Filho (2011, p. 648) a histerectomia-

cesárea é procedimento cirúrgico de emergência usualmente realizado para salvar a 

vida da paciente e assegurar o controle de hemorragia copiosa. E qualquer tipo de 

cirurgia complementar à tomotocia, sobretudo a intestinal, pelo aumentar o tempo 

operatório e propiciar acidentes, agrava o prognóstico e piora a morbidade.  
 
 

Em 1997, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria no 144 2 e, 
posteriormente, da Portaria no 048 3 incluiu a laqueadura tubária e a 
vasectomia no grupo de procedimentos cirúrgicos do Sistema Único de 
Saúde (SUS), permitindo a esterilização nas seguintes situações: no caso 
de homens e mulheres maiores de 25 anos ou com pelo menos dois filhos 
vivos, e no caso de risco para a mãe ou para o filho, tendo testemunhado 
em relatório escrito e assinado por dois médicos, observando um prazo 
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mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade do casal e a realização 
da cirurgia. (MARCOLINO, 2004, p. 772)  

 

 

O Planejamento Familiar constitui-se de palestras/reuniões com profissionais 

de saúde para abordarem temas e métodos de anticoncepção e esterilização. 

  
A atuação dos profissionais de saúde na assistência à anticoncepção 
envolve três tipos de atividades: Atividades educativas; Aconselhamento e 
Atividades clínicas. O  profissional de saúde deve, portanto promover a 
interação dos membros da equipe de saúde, de forma a permitir a 
participação dos diversos elementos, nessas atividades, de acordo com o 
nível de responsabilidade requerido em cada situação (BRASIL, 2002,  p. 
11).  

 
 
 

 
Este procedimento de esterilização é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, 

porém a mulher ao desejar fazê-lo deve realizar em um outro momento que não seja 

o do parto cesáreo em si, e nem mesmo optar em realizar o parto cesáreo somente  

para realizar a histerectomia. Visto que o vínculo mãe bebê fica comprometido, o 

que pode evitar tal acontecimento realizando este procedimento cirúrgico em um 

outro momento. 

 
 

O Ministério da Saúde, considerando o estabelecido no artigo 6º da Lei em 
pauta, criou a Portaria SAS/MS no 48, de 11 de fevereiro de 1999: É vedada 
a esterilização cirúrgica em mulher durante período de parto, aborto ou até 
o 42o dia do pós-parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada 
necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores, ou quando a mulher for 
portadora de doença de base e a exposição a segundo ato cirúrgico ou 
anestésico representar maior risco para sua saúde. Neste caso a indicação 
deverá ser testemunhada em relatório escrito e assinado por dois médicos 
(FEITOSA, 2004). 

 

 

Na cesariana, há o bloqueio subaracnóide (BSA) ou raquianestesia e a 

anestesia peridural: bloqueio peridural (BPD).  

Na raquianestesia ocorre administração de um anestésico local dentro do 

espaço subaracnóideo, sendo indicadas para cirurgias de abdômen e extremidades 

inferiores, inclusive para cirurgias obstétricas (parto vaginal e cesariana). Segundo 

Freitas (2011, p. 489) um complicação do bloqueio subaracnóide é a cefaléia pós-

punção dural e geralmente os sintomas aparecem no dia seguinte ao parto, onde a 
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paciente refere cefaléia muito intensa. Os anestésicos utilizados são bupivacaína 

hiperbárica associado à morfina. Para Freitas o bloqueio subaracnóide, de mais 

simples execução, apresenta a vantagem de usar mínima quantidade de anestésico 

local, evitando o risco da absorção maciça e suas conseqüências materno-fetais. 

Já na anestesia peridural ou bloqueio peridural, ao contrario do bloqueio 

subaracnoide em que a anestesia é obtida pela injeção de pequeno volume de 

anestésico local, esta técnica exige volumes bem maiores. Neste tipo de anestesia, 

há o uso do cateter, onde o anestésico local é injetado em pequenas doses. Os 

anestésicos utilizados são ropivacaína, bupivacaína ou lidocaína associados à 

adrenalina. As vantagens da anestesia peridural são a ausência de cefaléia pós-

punção, o bloqueio simpático e hipotensão, já que são de instalação gradativa 

(FREITAS, 2011, p. 490). 

 
Uma cesariana implica uma recuperação mais difícil para a mãe, levando a 
um período maior de separação entre ela e o filho, uma demora no primeiro 
contato entre eles e no início da amamentação. Se acrescentarmos a isto 
um aumento no uso de analgésicos e o maior desconforto ao se lidar com o 
bebê, é fácil compreender porque a taxa e a duração da amamentação são 
afetadas pela cirurgia abdominal. (FAÚNDES; CECATTI, 1991) 
 
 

No que se refere à segurança materna, o parto cesárea é menos seguro 

quando comparado ao parto normal. Para Montenegro; Rezende Filho, 2011, p. 644: 

após a cesariana, a paciente só deverá ser retirada do centro cirúrgico com os sinais 

vitais satisfatórios, útero contraído, lóquios fisiológicos e diurese campatíveis com o 

pós-operatório. 

Esse período de observação,retarda a interação mãe e filho após parto 

cesáreo. 

Montenegro; Resende Filho dizem ainda: a presença do enfermeiro é 

indispensável para a correta monitorização dos sinais vitais, do lóquios e da 

contração uterina.  

 
Na mãe as complicações em potencial são: hemorragia uterina, aspiração 
traqueobrônquica no período trans-operatório, acidentes anestésicos, 
acretismo placentário, hemorragia, embolia pulmonar, tromboflebite, 
trombose, endomiometrite e infecção relacionada à cirurgia. Para o bebê 
destaca-se o alto risco de prematuridade iatrogênica, sendo que pode 
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ocorrer o desprendimento fetal brusco com traumatismo (PEREIRA et al13

                                                 
13 PEREIRA, S. V. M et al.  Atendimento às necessidades humanas básicas de puérperas pós-
cesariana: análise do cuidado de enfermagem em hospitais amigos da criança e outras instituições. 
Teresina- Piauí, 2009. Disponível em: < 

 
2009 apud PIOTROWSKI, 2002). 

http://abenfopi.com.br/vicobeon/COMORAL/Madre%20Maria%20Domineuc/Atendimento%20%C3%8
0s%20Necessidades%20Humanas%20B%C3%A1sicas%20De%20Pu%C3%A9rperas%20P%C3%B
3s%20Cesariana%20analise%20do%20cuidado%20de%20enfe.pdf>. Acesso em: 21 nov 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://abenfopi.com.br/vicobeon/COMORAL/Madre%20Maria%20Domineuc/Atendimento%20%C3%80s%20Necessidades%20Humanas%20B%C3%A1sicas%20De%20Pu%C3%A9rperas%20P%C3%B3s%20Cesariana%20analise%20do%20cuidado%20de%20enfe.pdf�
http://abenfopi.com.br/vicobeon/COMORAL/Madre%20Maria%20Domineuc/Atendimento%20%C3%80s%20Necessidades%20Humanas%20B%C3%A1sicas%20De%20Pu%C3%A9rperas%20P%C3%B3s%20Cesariana%20analise%20do%20cuidado%20de%20enfe.pdf�
http://abenfopi.com.br/vicobeon/COMORAL/Madre%20Maria%20Domineuc/Atendimento%20%C3%80s%20Necessidades%20Humanas%20B%C3%A1sicas%20De%20Pu%C3%A9rperas%20P%C3%B3s%20Cesariana%20analise%20do%20cuidado%20de%20enfe.pdf�
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Fig. 3: Fonte: http://pesquisassobreparto.blogspot.com/2009/11/como-voz-de-mamae.html   

 

 
"O melhor que nós, mulheres, podemos fazer por nossos filhos, é estar inteiras e 

dispostas, porque sempre somos modelos para eles."  
(Silvia Solomonoff) 

 
 
 

3. METODOLOGIA 

http://pesquisassobreparto.blogspot.com/2009/11/como-voz-de-mamae.html�


 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. METODOLOGIA  

 
3.1 TIPO E ABORDAGEM  

 
Realizei a pesquisa do tipo exploratória e descritiva.  

 
A pesquisa exploratória consiste em investigações empíricas, porém o 
objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla 
finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador 
com um ambiente, fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa 
futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. (FIGUEIREDO; 
SOUZA, 2005, p. 79).  

 
Os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua 
experiência em torno de determinado problema. O pesquisador parte de 
uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade 
especifica, buscando antecedentes, maior conhecimento para, em seguida, 
planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo experimental. (TRIVIÑOS, 1992, 
p. 109) 
 

 

De acordo com Triviños (1992, p. 110) os estudos descritivos exigem do 

pesquisador uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar. 
 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este titulo e uma de suas características mais 
significativas esta na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados. (GIL, 2008, p. 28) 

 

 

 

A abordagem foi qualitativa pois, foi a que melhor atendia aos objetivos 

propostos nesse estudo. De acordo com Teixeira (2007, p. 137), no estudo 

qualitativo o pesquisador procura reduzir a distancia entre a teoria e os dados, entre 
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o contexto e a ação, usando a lógica da analise do fenômeno, isto é, da 

compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação.  

 
O método qualitativo fundamenta-se em informações deduzidas das 
interações interpessoais e da co-participação dos informantes. O 
pesquisador é um participante ativo, ele interage em todo o processo, 
compreende, interpreta e analisa os dados a partir da significação das 
informações coletadas. (FIGUEIREDO; SOUZA, 2005, p. 72) 

 

 

3.2. MÉTODO  

 

O método utilizado foi o estudo de caso. 

De acordo com Gil (2008, p. 57) ele é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de 

delineamento considerados.  

 Já para Figueiredo; Souza (2005, p. 92) o estudo de caso é mais utilizado nas 

pesquisas de campo do tipo exploratórias, visando inclusive levantar questões para 

outros estudos através de dados qualitativos. 

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS E CENÁRIOS DO ESTUDO  
 

Os sujeitos desse estudo foram mulheres mães, maiores de idade (acima de 

18 anos), que se submeteram à parto cesáreo e que estavam em processo de alta 

hospitalar, que não apresentavam  patologias mentais e que não estavam sob risco 

de vida no momento da entrevista. Foram excluídas aquelas que apresentarem 

condições de morbidade impeditivas da realização do estudo.  

No que diz respeito a não apresentar patologia mental, segundo Winnicott, 

pais com características esquizóides, como as que estão presentes na 

esquizofrenia, fracassam de muitos modos no cuidado de seus filhos. No entanto, 

podem ser conscientes da própria patologia e assim entregam seus filhos aos 

cuidados de outras pessoas.  

 
É fundamental que as psicoses parentais e a capacidade de uma mãe 
cuidar do bebê sejam consideradas em relação aos estágios do 
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desenvolvimento da criança bem como as seguintes situações: a) 
perturbação dos pais: se muito perturbados, se há outras pessoas que 
possam assumir os cuidados dos bebês e crianças; b) se menos 
perturbados, se há períodos em que outros indivíduos possam entrar em 
cena; c) pai dotado de saúde suficiente para proteger os filhos da própria 
patologia que venham a pedir ajuda a outros adultos apenas quando for 
necessário; d) pais que a própria patologia inclua a criança, de forma que 
nada possa ser feito pela mesma, sem a violação dos direitos que todo pai 
ou mãe têm sobre seus filhos. (ARRUDA e ANDRIETO14

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

, 2009 apud 
WINNICOTT, 1961/2005, p. 106).  

 
 

De acordo com Marques (2003, p. 86) é importante não esquecer que uma 

mãe que nos aparece deprimida numa observação clínica pode pertencer a 

categorias diagnósticas tão diversas como a Depressão pós-parto, a Distimia, a 

Depressão major ou a Perturbação de personalidade. 

O cenário onde se realizou a pesquisa corresponde ao hall de acesso aos 

elevadores, quando a mãe já estava em alta hospitalar, da Maternidade do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, ou se ela preferisse ainda no Alojamento Conjunto.   

As entrevistas foram realizadas no momento em que as puérperas 

aguardavam a chegada de seus familiares, mas já tinham recebido as altas 

hospitalares. Pois, admitiu-se ser este o momento oportuno, onde ela poderia 

expressar melhor quais cuidados recebidos pela enfermagem foram-lhe favoráveis e 

quais foram desnecessários.   

 

 

O instrumento de pesquisa utilizado para a coleta de dados foi por meio de 

entrevista, na qual foram registrados suas sensações, percepções, impressões e 

expressões. Os dados foram coletados através de entrevista semi - estruturada e 

gravados em MP3, posteriormente transcritos e analisados 

 

                                                 

14 ARRUDA, Sérgio Luiz Saboya; ANDRIETO, Elizângela. Mães psicóticas e seus bebês: uma leitura 
winnicottiana.  Arquivos brasileiros de psicologia, São Paulo, v. 61, n. 3 , 2009. Disponível em: < 
http://seer.psicologia.ufrj.br/index.php/abp/article/view/523/365>. Acesso em: 21 nov. 2011.  

 

 

http://seer.psicologia.ufrj.br/index.php/abp/issue/view/20�
http://seer.psicologia.ufrj.br/index.php/abp/article/view/523/365�
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A entrevista tem vantagem essencial de que são os mesmos atores sociais 
que proporcionam os dados relativos a suas condutas, opiniões, desejos e 
expectativas, coisas que, pela sua própria natureza, é impossível perceber 
de fora. Ninguém melhor do que a própria pessoa envolvida para falar sobre 
tudo aquilo que pensa e sente do que tem experimentado. (LEOPARDI, 
2001, p. 202). 
 
 

Segundo Figueiredo e Souza (2005, p. 85) ela é uma conversa efetuada face 

a face entre o informante e o entrevistador, cujo objetivo é colher dados fidedignos 

através de uma conversação dirigida ou livre.  

Primeiramente a escolha do número amostral foi de 30 mulheres, numero 

justificado por não ser possível colocar na folha de rosto do Sistema Nacional de 

Ética e Pesquisa (SISNEP) a colocação de texto tal como: “até que as falas se 

repitam e se saturem”. Então, aleatoriamente, colocou-se o número trinta como um 

mínimo de participantes do estudo. Porém, ocorreu saturação das falas das 

participantes, e assim a pesquisa concluiu-se com 15 participantes. 

 

3.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A partir da coleta de dados, foi realizada a análise do discurso, que segundo 

Minayo (2007, p.320) é aquela que se situa ao mesmo tempo, numa apropriação da 

lingüística tradicional e da analise de conteúdo, e numa critica dessas abordagens, 

evidenciando que são praticas teóricas historicamente definidas.  

De acordo com Orlandi, (2005, p.15) a analise de discurso, como seu próprio 

nome indica, não trata da língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas 

lhe interessem. Ela trata do discurso. [...] com o estudo do discurso observa-se o 

homem falando. 

Optei pela análise de discurso, com montagem de categorias analíticas 

temáticas que emergiram das falas das mulheres, visando o levantamento das 

ações de enfermagem, que foram discutidas à luz do referencial teórico. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS  

Em 06/05/2011, o presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro, da 

Universidade Federal Fluminense, com o numero de protocolo CEP CMM/HUAP nº 
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098/11 e CAAE: 0096.0.258.000-11.  A coleta de dados ocorreu durante 39 dias, no 

período de 15 de agosto à 22 de setembro de 2011, em atendimento à RS 196 do 

MS que trata de pesquisa com seres humanos. 
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Fig.4: Fonte: http://aleitamentomaternosolidario.blogspot.com/2011/05/o-vinculo-encontro-natura-de-

maes.html   

 

 
"Uma mãe entende mesmo o que um filho não diz." (Provérbio Judeu )  

 
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 

DADOS 

http://aleitamentomaternosolidario.blogspot.com/2011/05/o-vinculo-encontro-natura-de-maes.html�
http://aleitamentomaternosolidario.blogspot.com/2011/05/o-vinculo-encontro-natura-de-maes.html�
http://2.bp.blogspot.com/--wStz84qfOw/TcGmK2XZ5gI/AAAAAAAACGc/T3xWWc2skcA/s1600/mamandoo.jpg�
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4

NOME 

 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  
 
 Para facilitar a análise e a compreensão dos dados, apresenta-se a 

caracterização dos sujeitos constituída de quinze puérperas as quais estão sob 

codinomes de flores.  A partir da característica individual de cada mulher a autora 

elegeu, durante as entrevistas, nomes de flores, tentando mostrar como elas se 

comportaram. Assim, foi possível assegurar o anonimato das mesmas, respeitando 

suas singularidades. 

 Os depoimentos foram coletados através de gravações em mp3 e transcritos 

posteriormente. A fim de dinamizar o entendimento, repetiram-se os 

questionamentos realizados, seguindo-se: todas as respostas dadas; a interpretação 

da autora e a discussão com os autores da revisão de literatura.   

 Como proposto as entrevistas ocorreram após a alta hospitalar das 

puérperas, visando melhor aproveitamento de suas falas. Então, após análise, 

identificaram-se as unidades temáticas emergentes das falas.   

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS  

 

                                           Quadro 1- Caracterização dos sujeitos 
IDADE IDADE 

GESTACIONAL 
POSSUI 
COMPANHEIRO 

TRABALHA ESCOLARIDADE FEZ 
PRÉ-
NATAL 

NÚMERO 
 DE 
CONSULTAS 

Rosa 21 anos 39 semanas Sim    Sim 
(Telemarketing) 

Ensino Médio 
completo 

Sim 10 

Violeta 28 anos 40 semanas Sim    Não Ensino Médio 
completo 

Sim 08 

Margarida 26 anos 37 semanas Sim Sim 
(Cabelereira) 

Ensino Médio 
incompleto 

Sim 11 

Jasmim 28 anos 38 semanas Sim Sim (Atendente) Ensino Médio 
completo 

Sim 09 

Girassol 32 anos 38 semanas Sim Sim (Doméstica) Ensino 
Fundamental 
completo 

Sim 07 
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Lírio 33 anos 40 semanas Sim Sim (Enfermeira) Superior 
Completo 

Sim 10 

Narciso 39 anos 38 semanas Sim Sim (Professora) Superior 
Completo 

Sim 14 

Copo de 
leite 

27 anos 40 semanas Sim   Não Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Sim 08 

Cravo 26 anos 38 semanas Sim  Não Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Sim 07 

Tulipa 27 anos 34 semanas Sim Não Ensino 
Fundamental 
completo 

Sim 10 

Azaléia 23 anos 39 semanas Sim Não Ensino 
Fundamental 
completo 

Sim 12 

Gerânio 34 anos 38 semanas Sim Sim  
(Doméstica) 

Ensino Médio 
Completo 

Sim 07 

Petúnia 27 anos 36 semanas Sim Sim (Assistente 
de obra) 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Sim 11 

Hortênsia 43 anos 39 semanas Sim Sim (doméstica) Ensino 
Fundamental 
completo 

Sim 06 

Camélias 20 anos 40 semanas Sim Não Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Sim 07 

 

Observa-se que a faixa etária das puérperas foi composta entre 20 e 43 anos, 

porém com maior incidência na “meia idade” entre 26 à 39 anos de idade. Apenas 

01 puérpera com idade mais avançada (43 anos) e 03 puérperas com idade entre 20 

e 23 anos. Isso acontece por ser traço demográfico de mulheres trabalhadoras, pois 

estas tendem a engravidar tardiamente. 

No grupo a idade gestacional classificou-se a termo - entre 37 e 40 semanas, 

sendo que apenas 02 puérperas possuíam 36 e 34 semanas – pré-termo. Então, 

infere-se que as cesarianas ocorreram com bebês à termo. Segundo Silva (2009) “a 

melhor idade gestacional para a realização de parto cesárea eletiva a termo é com 

39 semanas”.  

Todas as 15 puérperas possuíam companheiro, sendo este um fator positivo 

para a pesquisa pois, este bebê provavelmente terá vínculo - tanto por parte da mãe 

quanto por parte do pai. 

Dentre as mulheres, 06 não trabalhavam; 03 eram domésticas; 01 assistente 

de obra; 01 professora; 01 atendente; 01 cabeleleira; 01 telemarketing e 01 

enfermeira.  Observa-se um grande numero de mulheres-mães trabalhadoras, assim 

estas necessitam retornar ao trabalho após terminado o período de licença 

maternidade, o que interfere na manutenção do vinculo mãe-bebê. Conforme 

Oliveira (2010) aponta: a Lei 11.770 de 09 de setembro de 2008, prorroga de 120 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei11770_2008.htm�
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para 180 dias a Licença Maternidade, para que as mães possam amamentar seus 

filhos durante os 6 meses (Ministério da Saúde).  

No que diz respeito à escolaridade, apenas 02 possuiam Ensino Superior 

completo; 04 Ensino Médio Completo; 01 Ensino Médio Incompleto; 04 Ensino 

Fundamental completo e  04 Ensino Fundamental incompleto.  Corrobora-se que 

ainda a mulher brasileira tem escolaridade média relação a sua postura social, 

porém nesse estudo estas mulheres não apresentam risco social por escolaridade. 

As 15 puérperas realizaram consultas de pré-natal, sendo que apenas 01 

apresentou o menor número, estabelecido pelo Ministério da Saúde, totalizando 

apenas 06 consultas.  O maior número de consultas ocorreu também com apenas 

01 puérpera, totalizando 14 consultas e as demais puérperas realizaram entre 07 e 

12 consultas durante toda a gestação.  Isto aponta que no que se refere à atenção 

básica, essas mulheres tiveram acompanhamento de boa qualidade.  Conforme 

Melo; Rio (2007) o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) 

estabelece que o número mínimo de consultas de pré-natal deverá ser de no mínimo 

seis consultas, com preferência de ser: uma no primeiro trimestre, duas no segundo 

trimestre e três no último trimestre.  

 

4.2. ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS  

  

 O roteiro de entrevista elaborado dividiu-se em dois momentos, primeiro as 

perguntas relacionavam-se ao parto, contendo 06 perguntas abertas. 

Posteriormente, as perguntas, voltavam-se para o alojamento conjunto - com 06 

perguntas abertas e 04 perguntas fechadas. 

 

Em relação ao parto:  

 
Sabe por que o parto foi cesáreo? 

 
 ROSA: “Porque ele estava grudado na minha costela e não queria descer”. 
 VIOLETA: “Sei, porque minha filha parou de mexer na segunda-feira, ai eu fui ao 
Azevedo Lima, ai o doutor Camilo me deu o encaminhamento pra vir aqui para o HUAP, para 
poder bater um eletrocardiograma, porque os batimentos não estavam legais. Só que aquela 
linha não estava, ai a médica na hora pegou e me colocou para poder fazer o exame, só que eu 
não sei o que aconteceu me deixou de molho lá, me examinou me deu um toque, ai virou e 
falou que eu ia ser internada, ai mais tarde trouxe o aparelho pra escutar o neném, ai ela deu 
uma batidinha, ai logo eu fui para lá para sala para poder ter a minha filha”. 
 MARGARIDA: “Sei, foi por causa da pressão alta. Deu pré-eclâmpsia na gravidez, no 
finalzinho, ai tiveram que fazer uma cesárea pra ela não entrar em sofrimento”. 

http://www.salariominimo.net/2010/07/13/pec-nova-lei-para-licenca-maternidade/�
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 JASMIM: “Sim, porque eu fiz ligadura, ai aproveitei.” 
  GIRASSOL: “Por causa de ela estar sentada e estava com pouco liquido também e 
não tinha passagem”. 
 LÍRIO: “Sim, porque eu tinha indicação de pré-eclâmpsia”. 
 NARCISO: “Sei, porque o que acontece, eu fiz particular, só que ai ele não cobria o 
parto, a carência não cobria, ficava faltando 1 mês. Ai minha médica ela trabalha aqui, ai ela 
falou para eu fazer aqui”. 
 COPO DE LEITE: “Porque eu fiz a laqueadura”. 
 CRAVO: “Porque eu sou diabética, ai optaram por eu interromper e também fazer a 
laqueadura”. 
 TULIPA: “Não”. 
 AZALÉIA: “Sei, devido ao problema que eu tive de saúde, eu estive carcinoma, ai 
teve que ser cesárea”. 
 GERÂNIO: “Era para ser normal, só que eu passei mal; ai fui para o hospital e foi 
descoberta uma diabetes gestacional, ai mandaram eu vir para cá. Foi mesmo esse o motivo, 
eu vim encaminhada para cá para fazer a cesariana”. 
 PETÚNIA: “Por causa da diabetes, eu sou diabética há 5 anos”. 
 HORTÊNSIA: “Foi porque eu tenho incompetência cardíaca e então eu tinha risco de 
ter o neném normal, ai por isso que eu fui ter a cesárea e ai eu fiz também a ligadura”. 
 CAMÉLIAS: “Porque ela tava com os batimentos fracos e não tinha contração nem 
dilatação’’. 

 

Verifica-se que apenas TULIPA não tinha conhecimento porque o parto foi 

cesáreo, já as demais sabiam o motivo. O que emergiu das falas das puérperas as 

quais tinham conhecimento do “porque o parto ter sido cesáreo” agrupou-se nas 

seguintes unidades temáticas: problema social e risco patológico.   

Na unidade temática problema social, apenas 03 puérperas JASMIM, 

NARCISO e COPO DE LEITE referiram que a laqueadura tubária foi opção pessoal 

e por não haver carência de saúde suplementar as trouxeram para o serviço. 

Contudo, a cesariana não foi uma opção por questões de risco obstétrico. Então, 

“problemas econômicos”, geraram tal opção. Sob este aspecto pode-se dizer que é 

o profissional de saúde e o legado social que a impulsionam a não só “pedir”, mas 

“admitir” que a laqueadura resolve seu “problema” social – não ter mais filhos.  

Entretanto, pensa-se no universo macro e esquece-se do universo micro. Isto 

é: o vínculo neste caso fica comprometido, pois são realizadas duas cirurgias nesta 

mulher, uma a cesariana e outra a laqueadura tubária que é feita logo após o parto 

cesáreo. Cirurgias estas que poderiam não ter acontecido neste momento, no 

momento do trabalho de parto, ou seja: se o objetivo da mulher é realizar a 

laqueadura tubária, que a faça em outro momento após o parto, onde o vínculo já 

esteja efetivado, para que assim não prejudique o mesmo.   

De acordo com Feitosa (2004) O Ministério da Saúde, considerando o 

estabelecido no artigo 6º da Lei em pauta, criou a Portaria SAS/MS no 48, de 11 de 
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fevereiro de 1999: “É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante período de 

parto, aborto ou até o 42o dia do pós-parto ou aborto...” 

Pensando sempre no vínculo mãe-bebê precoce, situações como esta podem 

ser evitadas, se a mãe tiver conhecimento e/ou se os profissionais da área da saúde 

explicar-lhes a importância do vínculo precoce, suas vantagens, o aleitamento 

materno na primeira meia hora de vida do recém nascido, dentre outras situações 

positivas para o bebe e para mãe. Estas atitudes ficam deficitárias quando a mãe, 

além de se submeter a uma cirurgia cesariana, que já contribuí para tardar este 

vinculo, submete-se à nova cirurgia de laqueadura tubária, ou seja, aumenta ainda 

mais o tempo longe de seu recém nascido e assim o holdling e handling demoram 

mais para ocorrer, o que deveria se dar o mais precocemente, na primeira meia hora 

de vida.  

"O holding é o somatório de aconchego, percepção, proteção e alegria 

fornecidos pela mãe (Winnicott); O handling, que na tradução para português é 

manejo, segundo (Zveiter; Progianti, 2006) é justamente o modo especial como a 

mãe manipula o seu bebê também como o bebê manipula a mãe. Ambos não 

acontecem se o tempo de cirurgia é maior, com certeza ficam prejudicados. 

No que refere-se ao risco patológico, os que emergiram foram: pré-eclâmpsia 

(MARGARIDA e LÍRIO); Diabetes Mellitus (PETÚNIA); Diabetes Gestacional 

(CRAVO e GERÂNIO); Cardiopatia (HORTÊNSIA); Neuropatia (AZALÉIA) e por falta 

de passagem e iteratividade (ROSA, VIOLETA, GIRASSOL e CAMÉLIAS).  

De acordo com Brasil (2001, p. 5) por gestação de alto risco entende-se como 

sendo aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto tem maiores chances 

de ser atingida por complicações que a média das gestações. Porém nenhuma das 

mulheres do estudo estava inconsciente ou sob risco de morte eminente durante a 

cirurgia podendo praticar pelo menos o holding, sob supervisão da enfermagem. 

Tudo conclama que essas mulheres, em princípio, terão o vínculo 

prejudicado. Contudo, dependerá de cada uma delas tendo em vista que elas são 

“mães suficientemente boas”. Logo, a questão do cuidar fica na esfera singular de 

cada uma.   

Winnicott acreditava que a mãe suficientemente boa é aquela que possibilita 

ao bebê a ilusão de que o mundo é criado por ele, concedendo-lhe, assim, a 

experiência da onipotência primária, base do fazer - criativo. E a percepção criativa 

da realidade é uma experiência do self, núcleo singular de cada indivíduo.    
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Após ouvir das mulheres se elas sabiam o porquê do parto ter sido cesáreo, 

fez-se necessário perguntar se alguém havia lhe explicado como ele aconteceria.    

 
Alguém lhe explicou como ele aconteceria?  

 

 ROSA: “Não, ninguém me explicou e eu esperava que fosse parto normal. Masm não 
foi”. 
 VIOLETA: “Não, nem durante a gestação e nem quando cheguei aqui. Só meus 
familiares que já tinham feito cesárea que me explicaram como era”. 
 MARGARIDA: “Não”. 
 JASMIM: “Explicou sim, porque eu fiz planejamento familiar, ai foi explicado como 
era o parto cesáreo e como era a ligadura”. 
 GIRASSOL: “Não, a médica só falou que se tivesse passagem ia ser normal e se não 
tivesse ia ser cesárea”. 
 LÍRIO: “Sim, foi a obstetra e a equipe da sala de operação”.  
 NARCISO: “Não”. 
 COPO DE LEITE: “Não”. 
 CRAVO: “Não, porque eu já sabia por que eu já tenho dois filhos cesáreos, mas em 
nenhuma das outras duas gravidezes me explicaram não”. 
 TULIPA: “Também não”. 
 AZALÉIA: “Não, mas eu já sabia já por meus familiares terem comentado como era”. 
 GERÂNIO: “Não, porque como desde o inicio eu achava que ia ser normal eu nem 
me informei, foi de repente que teve que ser cesárea, ai ninguém me explicou não”. 
 PETÚNIA: “Sim a doutora que fez o pré-natal. Ela falou que eu teria que fazer por 
causa da complicação da diabetes, que estava um pouco alta e eu iria fazer um pouco antes, 
porque senão meu neném ia nascer muito grande se chegasse aos nove meses”. 
                  HORTÊNSIA: “Foi a moça que deu a palestra sobre a ligadura, a moça que deu as 
palestras sobre o planejamento familiar, ai ela explicou tudo direitinho”. 
                CAMÉLIAS: “Não”. 
 

 Ao analisar os relatos acerca de alguma informação/explicação sobre como 

acontece o parto cesáreo, destacam-se as seguintes unidades temáticas: não ter 

conhecimento; explicação por familiares; ter conhecimento por gestações 

vivenciadas anteriores, explicação por profissional no planejamento familiar e houve 

explicação no decorrer das consultas. 

 As puérperas ROSA, MARGARIDA, GIRASSOL, NARCISO, COPO DE LEITE, 

TULIPA, GERÂNIO e CAMÉLIAS se enquadram na unidade temática de não ter 

conhecimento de como o parto cesáreo aconteceria.   

 Contudo, apresentou-se uma causa específica “se não tivesse passagem” 

para GIRASSOL, as demais sequer foram informadas da causa. Então, o 

profissional de saúde não vem realizando suas atribuições específicas, no que tange 

ao preparo da mulher para o parto, pois essas eram de um universo de alto risco, 

tinham probabilidade de realizarem cesarianas e teriam o vínculo sob algum 

prejuízo. Tal atitude provoca ansiedade, medo e insegurança nas mulheres além de 

tardar o vínculo. 
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 Então, criou-se um hiato assistencial: ausência de integralidade do vínculo 

mãe-bebê. É o que se vê na fala de GERÂNIO: no inicio da gestação ela não era 

gestante de alto risco, mas por algum motivo, por alguma descoberta foi verificado 

que ela passaria por isso, então: Por que não informar, explicar para esta mulher 

como se dá o parto cesáreo, os efeitos da anestesia e a recuperação? E por que 

não se idealizar com ela como se daria o vínculo? Que estratégias podiam utilizar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

              Segundo Silva et al15

 Constatamos assim, mais uma vez a falta de informação, por parte dos 

profissionais, em dar explicações à mulher que no caso submeteu-se à terceira 

gravidez sem obter informações do profissional sobre esta cirurgia e o processo de 

recuperação. Nesse caso o que a mulher traz de vivência é fundamental para a 

percepção de si mesma e do estabelecimento do vínculo.  De acordo com Brasil 

(2001, p.19) a perda da autonomia da mulher no parto está relacionada, 

 (2006) apud Winnicott (1982): Diferentes estudos já 

identificaram que os primeiros dias e semanas, após o nascimento, constituem um 

período fundamental para o estabelecimento de uma ligação afetiva entre a mãe e o 

bebê. 

    No eixo temático explicação de familiares 02 puérperas se enquadrou. Uma 

vez mais se vê a falta de informação por um profissional da saúde para estas 

mulheres mães. Elas apenas ouviam as experiências vivenciadas de seus familiares 

de como ocorre o parto cesáreo. Mas porque o profissional que realizou o pré-natal 

desta mulher simplesmente não passou esta informação? Ele não considerou 

importante uma mulher se submeter a um parto cesáreo e ter conhecimento de 

como ele ocorre? Será que não imaginou a possibilidade de junto com a mulher 

desenhar como ela pode manter o vínculo junto ao seu bebê? Brasil (2010, p. 15) 

afirma que a tomada de decisão varia de acordo com cada caso, e que sempre deve 

haver o esclarecimento tanto para gestante quanto para sua família, de maneira a 

ser compreensível, em relação às opções existentes e seus riscos, garantindo 

sempre sua participação no processo decisório.  

 A respeito do conhecimento por gestações anteriores, apenas CRAVO 

relatou: “eu já sabia por que eu já tenho dois filhos cesáreos, mas em nenhuma das outras 

duas gravidezes me explicaram não.”  

                                                 
15 SILVA, Leila Rangel da Silva;[et al]: A importância da interação mãe-bebê no desenvolvimento 
infantil: a atuação da enfermagem materno-infantil. Rev. Enferm.  UERJ, Rio de Janeiro, v. 14 n. 4, p. 
3, dez, 2006. 
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principalmente, com a intensa medicalização que o corpo feminino sofreu nas 

últimas décadas. 

 Em relação à explicação no planejamento familiar, as puérperas JASMIM e 

HORTÊNSIA relataram ter conhecimentos sobre o parto cesáreo através das 

palestras realizadas no Planejamento Familiar. No caso do HUAP visualizou-se 

apenas a assistente social realizando as palestras. Feitosa (2004) comenta que o 

Ministério da Saúde vedou a esterilização cirúrgica em mulher durante período de 

parto, mas em nossa sociedade isso é por vezes estimulado por profissionais.  

 O enfermeiro enquanto educador em saúde deveria estar mais ativo e 

participando, como responsável ou como palestrante das reuniões do planejamento 

familiar, acompanhado por outro (s) profissional (ais) de saúde ou mesmo sozinho.  

Encontra-se em Brasil (2002, p. 11) que o profissional de saúde deve, portanto 

promover a interação dos membros da equipe de saúde, de forma a permitir a 

participação dos diversos elementos, nessas atividades, de acordo com o nível de 

responsabilidade requerido em cada situação. 

 Na unidade temática houve explicação, apenas 02 mulheres relataram ter 

obtido informações sobre o parto cesáreo: LÍRIO obteve a informação apenas na 

sala de parto, onde a obstetra lhe explicou; já PETÚNIA teve esta informação 

durante o pré-natal.  

 No caso de PETÚNIA, foi correto o momento em que ela obteve esta 

informação. Pois, é durante o pré-natal que a mulher se prepara para ser mãe, 

devendo ser informada das modificações físicas e psicológicas que passará ao 

longo da gestação, das possibilidades e indicações de parto, explicando deste modo 

à gestante que a mulher possui fisiologicamente possibilidades de o parto ser normal 

ou natural. Porém, quando se trata de gestantes de alto risco, esta situação é 

informada claramente para as mulheres. Os profissionais de saúde devem explicar 

que existem indicações para cesariana; como será o período pós- parto, incluindo 

neste momento a importância do vínculo mãe bebê.  

Para Amorin; Souza; Porto (2010) as indicações de cesariana são: falha na 

progressão do parto, desproporção cefalopélvica, má posição fetal (posteriores, 

transversas, persistentes), apresentação pélvica, da face e córmica, cesaria anterior, 

freqüência cardíaca fetal não tranqüilizadora e/ou mecônio e centralização fetal.   
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Já na situação de LÍRIO, que teve esta informação somente na sala de parto, 

não foi o adequado. Pois, a mesma estava passando por um momento de estresse, 

emoção, medo e ainda obteve esta explicação no meio de todos estes sentimentos.   

De acordo com Brasil (2010, p.11) é importante alertar que uma gestação que 

esta transcorrendo bem pode se tornar de risco a qualquer momento, durante a 

evolução da gestação ou durante o trabalho de parto. 

 No sentido de melhor visualização das respostas, agrupamos três perguntas 

com suas respectivas respostas por puérpera em duas tabelas divididas pelas 

seguintes unidades temáticas: holding; falta de holding e handling. 

     

 

Quadro 2- HOLDING 

 

 
Estava consciente quando 
seu bebê foi retirado? 
Como foi? 
 

A enfermagem lhe ajudou a 
pegar o bebê na sala de 
operação? 
 

Você chegou a oferecer o seio 
a ele, lá na sala? 
 

MARGARIDA: “Estava. Foi 
normal, eu fiquei com 
bastante medo, bastante 
nervosa, mas o anestesista 
estava do meu lado sempre 
me acalmando. Muito gentil 
ele”. 

MARGARIDA: “Sim, me deu 
ela, assim para cheirar ela, 
me deu no colo, colocou 
em cima de mim já limpinha 
já, levou ela lá para dentro 
e depois trouxe e me deu 
ela duas vezes já limpinha 
já”. 

MARGARIDA: “Lá não, só aqui 
dentro do quarto”. 
 

JASMIM: “Estava. É na 
hora, foi normal, eles 
abriram e eu não senti a 
dor, mas eu sentia tudo o 
que eles faziam, os 
movimentos. Eles abriram a 
barriga, ai ele começou a 
chorar alto, levaram ele, 
aspiraram ele, fizeram 
todos os procedimentos, ai 
depois trouxeram ele”. 

JASMIM: “Ajudaram. Eles 
botaram em cima do meu 
peito, apertaram meu seio,  
pra vê se ia sair algum 
colostro e botaram ele pra 
mamar”. 
 

JASMIM: “Sim, lá mesmo já 
saiu leite, ai quando eu 
cheguei aqui, eu acabei de 
amamentar”. 
 

GIRASSOL: “Estava. Na 
hora que tiraram ela, 
conversaram comigo, 
fizeram tudo direitinho, 
explicaram tudo, ai depois 
levaram ela pra limpar e 
depois trouxeram pra 
mim”. 

GIRASSOL: “Ajudou, a 
enfermeira que pegou ela e 
colocou aqui no peito”. 
 

GIRASSOL: “Sim”. 
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VIOLETA: “Estava, o tempo 
todo. Eu tomei duas 
anestesias, porque a 
primeira não pegou em 
tudo, só pegou do lado 
esquerdo, ai tomei mais 
uma, ai fiquei conversando. 
Colocaram aquele pano,  ai 
eu não vi nada, mas eu 
fiquei conversando o 
tempo todo com a menina 
que me aplicou a anestesia. 
Eu não senti dor, mas eu 
senti que estavam 
mexendo em mim. A única 
coisa que eu estranhei foi 
que logo que tirou a 
neném, ela virou e falou 
assim: e a barriga é só de 
bebê mesmo, a médica 
falou isso. Ai eu pensei: ué 
não escutei o choro da 
neném, ai nisso ela não 
chorou, ela gritou 
desesperadamente, ai ficou 
gritando e gritando e eles 
mexendo, eu senti eles 
mexendo em mim. Mas 
sabe eu nem cheguei a ver 
a neném não. Só depois 
que eles limparam, ai 
colocou rapidinho no meu 
ombro”. 

VIOLETA: “Não, foi só a 
pediatra”. 

VIOLETA: “Não, lá não”. 
 

LÍRIO: “Sim. Foi tranqüilo, 
superou o meu esperado, 
porque eu estava 
consciente, avisaram 
quando iam tirar, avisaram 
quando tiraram, eu escutei 
o choro e depois ele veio 
pra mim”. 

LÍRIO: “Sim”. LÍRIO: “Não”. 

NARCISO: “Estava. Não 
dava para ver.  Eu sei por 
que eu escutei ele 
chorando, ai depois de um 
tempo,  eu falei: ah eu 
quero ver, eu quero ver. Ai 
me falaram: não, está 
limpando, está aspirando 
ele. Ai depois de um 
tempinho ele veio”. 

NARCISO: “Não”. NARCISO: “Não, foi no 
caminho vindo da sala para 
cá, no corredor, mas quem 
segurou ele e colocou no meu 
peito foi minha amiga, não foi 
a enfermagem não. Na 
verdade me deram ele até 
meio sujinho a cabeça dele, 
com aquela roupa verde deles 
lá de dentro e quem mudou a 
roupinha nele quando 
chegamos aqui foi também a 
minha amiga”. 

COPO DE LEITE: “Estava. 
Foi normal”. 

COPO DE LEITE: “Sim”. 
 

COPO DE LEITE: “Sim, ela 
botou, a enfermeira botou ele 
no colo e no meu peito”. 
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CRAVO: “Estava. Foi 
normal, não deu para ver 
quase nada porque tinha o 
pano, mas foi normal. Eu  
senti uns “arrancos”, não 
senti cortando, não senti 
nada só os “arrancos”, ai 
eu ouvi o choro. Ai esperei 
um pouco limparem ele, 
fazer tudo pra depois trazer 
para eu ver”. 

CRAVO: “Não”. CRAVO: “Não”. 
 

GERÂNIO: “Estava. Eu ouvi 
tudo, porque tinha um pano 
na frente, mas eu ouvi o 
chorinho, ai levaram para 
limpar e depois entregaram 
no meu colo”. 

GERÂNIO: “Ajudou sim”. 
 

GERÂNIO: “Não”. 

HORTÊNSIA: “Estava. Eu 
não vi, mas a médica me 
avisou que ia tirar e eu ouvi 
o choro, ai levaram para 
limpar ela.” 
 

HORTÊNSIA: “Ajudou me 
mostrou e colocou rapidinho 
no meu colo e depois levou 
ela pro meu esposo, porque 
ele tava esperando aqui na 
enfermaria, porque eu ia 
demorar mais para terminar a 
ligadura”. 
 

HORTÊNSIA: “Não”. 

 

As puérperas VIOLETA, MARGARIDA, JASMIM, GIRASSOL, LÍRIO, , COPO 

DE LEITE, GERÂNIO, e HORTÊNSIA colocaram no colo seu bebê ainda na sala de 

parto. MARGARIDA, JASMIM, GIRASSOL, LÍRIO, COPO DE LEITE, GERÂNIO e 

HORTÊNSIA referiram ter sido a enfermagem   quem os colocou no colo materno. 

Já VIOLETA referiu ter sido o pediatra. E NARCISO e CRAVO não colocaram seus 

bebês no colo na sala de parto, fazendo a primeira aproximação no puerpério. 

Conforme Zveiter; Progianti16

Das puérperas que colocaram o recém nascido no colo pela enfermagem, 

apenas JASMIM, GIRASSOL e COPO DE LEITE chegaram a oferecer o seio 

materno na sala de parto. Ou seja  07 puérperas receberam da enfermagem o inicio 

do holding, colocando o bebê no colo da mãe, estabelecendo desta forma o vínculo 

precoce. Mas JASMIM, GIRASSOL e COPO DE LEITE além de colocar no colo, 

ofereceram o seio materno, e assim continuaram o holding e começaram o handling.  

 (2006) apud BOWBLY (1990), a primeira hora 

de nascimento é considerada a primeira fase sensível e percussora de apego. Por 

esse motivo a enfermagem tem que estar atenta à valorização do momento e do 

transcurso do mesmo. Isto é, de observar como se deu o primeiro contato. 

                                                 
16 ZVEITER, Marcele; PROGIANTI, Jane Márcia: A dimensão psíquica valorizada nos cuidados 
imediatos ao recém-nascido. Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro , v.14, n.4, p. 3-6,  dez. 2006.   
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Para Zveiter; Progianti17 (2006) apud Klaus (1972), a apresentação do bebê para a 

mãe, imediatamente após o parto, produz uma capacidade especial de 

reconhecimento de ambos entre si. Assim, cumpre a enfermagem realizar essa 

apresentação, promovendo o conhecimento precoce da mãe e seu filho. 

Segundo as teorias de Winicott, o holding ou aconchego, é algo vital, como o 

oxigênio e a alimentação, e se dilui conforme o bebê cresce.  

 

   Quadro 3- A Falta do holding 

Estava consciente 
quando seu bebê foi 
retirado? Como foi? 
 

A enfermagem lhe 
ajudou a pegar o bebê na 
sala de operação? 
 

Você chegou a oferecer o 
seio a ele, lá na sala? 
 

ROSA: “Estava. Sei lá foi 
bem legal, foi 
emocionante”. 
 

ROSA: “Eles mesmo 
tiraram e depois trouxeram 
aqui pra minha mãe aqui 
fora. Lá na sala de parto só 
me mostraram de longe, eu 
vi, mas não coloquei no 
colo não”. 

ROSA: “Não”. 
 

TULIPA: “Estava. Foi 
normal, vi uma só, me 
mostraram uma das 
gêmeas antes mesmo de 
limpar, mas a outra nem me 
mostraram não”. 

TULIPA: “Não”. 
 

TULIPA: “Não”. 
 

AZALÉIA: “Sim, a 
enfermeira falou pra mim, 
falou: olha, ela ta saindo 
agora. Mas eu tava 
consciente o parto todo”. 
 

AZALÉIA: “Ela me ajudou, 
botou pertinho assim de 
mim rapidinho, só pra eu 
ver”. 

AZALÉIA: “Não”. 
 

PETÚNIA: “Estava. Foi um 
pouco difícil, porque eu 
senti um pouco de falta de 
ar, me deram anestesia 
raqui, me senti mal, e na 
hora que puxaram eu senti 
na hora que arrancaram 
ele, não senti a dor claro, 
mas eu senti puxando, 
porque ela tava presa perto 
da minha costela”. 

PETÚNIA: “Não”. 
 

PETÚNIA: “Não”. 
 

CAMÉLIAS: “Estava. Foi 
tudo bem, foi normal, ouvi 
ela na hora que tiraram e 
me mostraram ela e estava 
bem, foi tudo bem. Logo 
que tiraram me mostrou ela 
e depois limparam e 
trouxeram para eu ver”. 

CAMÉLIAS: “Não, só peguei 
ela aqui mesmo”. 
 

CAMÉLIAS: “Não, só aqui 
mesmo (alojamento 
conjunto)”. 

                                                 
17 ZVEITER, Marcele; PROGIANTI, Jane Márcia: A dimensão psíquica valorizada nos cuidados 
imediatos ao recém-nascido. Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro , v.14, n.4, p. 3-6,  dez. 2006.   
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 As puérperas ROSA, TULIPA, AZALÉIA, PETÚNIA e CAMÉLIAS, não 

colocaram seus bebês no colo na sala de parto, ou seja não tiveram o vínculo 

precoce, o holdling.  Para Cruz; Sumam; Spindola, (2007), no cuidado humanizado 

ao parto e nascimento, os profissionais devem estimular a aproximação entre a mãe 

e o bebê no pós-parto imediato, em contato pele a pele. E assim, os cuidados 

podem ser prestados, desde que se mantenha e respeite-se este momento de 

interação para que se favoreça o estabeleça o vínculo precoce entre mãe-bebê.    

Cabe ao profissional de saúde que se encontra dentro da sala de parto, 

estimular o contato, o holding e o handling, devendo agir de forma facilitadora na 

formação do vínculo. Porém, nem sempre isso ocorre. Brasil (2001, p.9) diz que o 

profissional de saúde além de estar ao lado da mulher, dando-lhe conforto, ajudando 

a parir, deve lembrar que são os primeiros que tocam no recém-nascido e devem ser 

os primeiros a agir de forma facilitadora para formação do vínculo tão importante 

nesse momento.  

Observa-se o não atendimento ao estabelecido como norma pelo Ministério da 

Saúde. Ainda estamos desatentos em relação ao vínculo da mulher submetida à 

cesariana, quando este deveria ser mais valorizado. Entretanto, no sentido de dar 

voz à mulher e perceber qual momento ela de fato se conscientiza do holding, 

perguntou-se: 

 
Em que momento você colocou seu filho no colo? 

 
 ROSA: “Foi quando eu entrei nessa salinha aqui (alojamento conjunto), só aqui, 
naquela sala de parto não”. 
 VIOLETA: “Logo depois que eles limparam, porque ela veio limpinha, bonitinha, ai a 
pediatra foi e colocou ela aqui em cima do meu ombro, ai fiquei brincando com ela, tentando 
acalentar para ela parar de chorar, só que não parou não”. 
 MARGARIDA: “Só depois, no dia seguinte aqui, porque eu estava anestesiada, não, 
ah não, no dia mesmo da cesárea a noite me botaram ela para amamentar, eu já estava aqui no 
quarto, ai peguei ela e botei para amamentar”.  
 JASMIM: “Depois que aspiraram ele, que terminaram os procedimentos, ai 
colocaram ele aqui em cima de mim”.  
 GIRASSOL: “Foi maravilhoso, a gente sente uma alegria enorme. Tiraram ela da 
barriga e colocaram em cima de mim, enrolaram ela e colocaram logo em cima de mim para ela 
procurar mamar. Ai depois levaram ela para limpar, ai depois trouxeram ela de volta para cá ai 
eu só encontrei ela de novo aqui mesmo (alojamento conjunto)”.  
 LÍRIO: “Lá ainda na sala de operação, primeiro foram aspirar e fazer os primeiros 
cuidados, ai depois trouxe para mim limpinho”.  
 NARCISO: “Quando eu estava na maca já pronta para vir para cá, já estava fora da 
sala de cirurgia, ai minha amiga me ajudou a segurar ele”.  
 COPO DE LEITE: “Logo assim que eles retiraram ai trouxeram ele e colocaram no 
meu colo, mas antes levaram ele lá, ai me trouxeram embrulhado num paninho verde”.  



 55 

 CRAVO: “Lá na sala eu só vi o rostinho dela, não coloquei no colo não, só aqui 
mesmo (alojamento conjunto)”.  
 TULIPA: “Só aqui (alojamento conjunto). Lá na sala de parto eu só vi só”.  
 AZALÉIA: “No meu colo eu segurando, só foi aqui (alojamento conjunto). Lá ela só 
colocou ela pertinho do meu rosto, só para eu ver”.  
 GERÂNIO: “Lá na sala de parto mesmo, depois que limparam colocaram no meu 
colo, sentindo o cheirinho”.  
 PETÚNIA: “Depois que eu vim para cá (alojamento conjunto), só depois de umas 
duas horas”.  
 HORTÊNSIA: “Na sala de parto mesmo, porque tirou da barriga, ai levaram e fizeram 
os procedimentos lá de limpeza, ai depois trouxeram ela enroladinha no pano e colocaram em 
cima de mim rapidinho só para sentir ela e dá calor pra ela, mas foi rapidinho”.  
 CAMÉLIAS: “Só aqui mesmo (alojamento conjunto). Lá na sala de parto só vi, não 
cheguei a botar no colo não”.  
 
 
 Ao analisar os relatos, sobre qual momento elas entendem ter colocado seus 

filhos no colo, destacam-se as unidades temáticas na sala de parto e no alojamento 

conjunto.  

As puérperas VIOLETA, JASMIM, GIRASSOL, LÍRIO, COPO DE LEITE, 

GERÂNIO e HORTÊNSIA colocaram seus respectivos filhos no colo na sala de 

parto, favorecendo desta forma o vínculo precoce. Para Silva et al (2006) a mãe 

interage com o filho, mediante diferentes maneiras de manifestações de amor, 

afetividade e desejo e o recém-nascido é capaz de responder a essas interações já 

nas primeiras horas de vida. Isto é, os recém nascidos devem receber e perceber o 

cuidado e atenção, por parte de suas mães, desde os primeiros minutos de vida.  

Já as puérperas ROSA, MARGARIDA, NARCISO, CRAVO, TULIPA, 

AZALÉIA, PETÚNIA e CAMÉLIAS só colocaram seus filhos no colo no alojamento 

conjunto, o que desfavorece o vínculo precoce entre mãe e bebê. Para Regis;  

Kakehashi; Pinheiro (2005, p. 2), dentre as funções maternas estão a tarefa de 

prover o ambiente e acolher esse bebê no sentido de reconhecer sua existência. 

 

Portanto, para este autor, tudo dependerá do início, ou seja, uma 

personalidade saudável decorre da adequação do cuidado materno desde o 

nascimento. Por isso a importância de estabelecer o contato pele a pele, a troca de 

olhares entre mãe e bebê, a troca de carinhos e a amamentação são fatores que 

contribuem para o inicio e fortalecimento do vínculo, pois no colo da mãe, o recém 

nascido pode experimentar tudo isso.  

As puérperas MARGARIDA e NARCISO, relataram ver e colocar no colo, 

através de ajuda da enfermagem na sala de parto, porém quando se perguntou  em 
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que momento, elas disseram ter sido no alojamento conjunto, pois não consideram 

terem segurado seus respectivos bebês, por intermédio da “enfermeira”.  

 No alojamento conjunto quando as puérperas saem da sala de parto, são 

levadas de maca pela enfermagem da sala de parto até o setor de alojamento 

conjunto, onde ficam internadas com seu bebê. As análises abaixo correspondem ao 

momento em que elas estão já no alojamento conjunto e convivendo com seus 

recém nascidos (handling). 

  O handling iniciado e percebido. Não é fácil para a mulher compreender a 

necessidade de cada dia “desenvolver-se” nos cuidados com seu filho. A atitude 

dela diante da criança fica sob supervisão e, por vezes, censura do grupo de 

enfermagem que dela cuida. Horas querem agilidade no cuidar, horas querem 

prontidão e rapidez. Porém, a ajuda tem limites e esses precisam ser percebidos. 

Daí questionou-se: 

 
A enfermagem lhe ajudou a oferecer o seio? Conte como foi a primeira mamada.  

 
 ROSA: “Sim, aqui sim. Doeu para “caramba”, mas ele demorou para pegar no peito, 
no primeiro dia ele não conseguia direito”.  
 VIOLETA: “Sim, ajudou. Me colocaram aqui, ai colocaram ela e ensinou o pai dela 
como colocar o bico do peito na boquinha dela para poder ficar segurando, porque ate então 
eu não estava sentindo o meu corpo direito ainda, porque eu tomei 2 anestesias. Ai foi bem, e 
ela pegou com uma facilidade imensa”. 
 MARGARIDA: “Ajudou. Ela pegava um pouquinho e soltava, pegava um pouquinho e 
soltava, ela só pegava e dormia no peito mesmo”.  
 JASMIM: “Ajudou. Foi tranqüila, porque eu já tenho a experiência, porque eu sou 
mãe, eu amamentei a minha filha até os 2 anos de idade, então eu não tive muitas duvidas, 
não”.  
 GIRASSOL: “Ajudou. Teve um pouco de dificuldade porque ela não pegava direito, ai 
doía”.  
 LÍRIO: “Sim. Dolorosa. Mas foi tranqüila, eu tive problema em relação ao 
posicionamento da pega, mas eu fui muito bem orientada, a enfermeira foi bem ativa”.  
 NARCISO: “Na verdade só ontem (2 dias após a cesariana), porque estava 
começando a ficar muito duro ai eu fui e chamei a enfermagem e perguntei e tal, ai veio uma 
enfermeira muito legal que me explicou muita coisa. Na primeira mamada só mesmo minha 
amiga que me ajudou, e foi normal, bem tranqüilo, mas agora que eu estou achando bem mais 
difícil do que a primeira vez que ele pegou, porque meu seio ta ficando muito grande, cheio, ta 
enchendo muito e ele também esta muito lento pra poder mamar”.  
 COPO DE LEITE: “Ajudou. Foi normal, não estava tão dolorido como agora, a 
primeira mamada não foi tão dolorida como ta sendo agora”. 
 CRAVO: “Sim. Foi meio difícil, porque eu estava deitada e ele não estava sugando 
direitinho, foi mais difícil, mas agora esta melhor”. 
 TULIPA: “Aqui dentro sim. Foi boa, doeu bastante”. 
 AZALÉIA: “Sim. É ela não estava querendo puxar, ai as meninas, vieram e me 
ensinaram apertar, a botar a boquinha dela no bico do peito, a colocar a cabeçinha, me deram 
dicas de como ela pega melhor”.  
 GERÂNIO: “Sim. Foi difícil. Não esta nem doendo não. Mas quase não saia nada e eu 
não tenho bico, mas agora esta melhor, ela já esta pegando melhor, porque a enfermeira me 
orientou que ela tem que pegar não só o bico”.  
 PETÚNIA: “Me ajudou muito. Foi um pouquinho complicado por eu não ter bico, eu 
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tenho dois filhos, mas nunca dei de mamar pra esses meus dois filhos e nessa eu quis dar 
muito e eu não tinha bico no seio, ai foi um pouquinho complicado, mas a enfermagem 
estimulou, fez massagem, chamou o grupo de leite lá embaixo, me ajudaram muito todos aqui. 
Por isso que eu consegui, porque antes ela estava no copinho ai depois ela começou a mamar 
no meu peito, graças a Deus agora ela mama só no peito, não esta com complemento mais 
não”. 
 HORTÊNSIA: “Sim. Elas vêm, pedem para eu ver se esta saindo, apertam o bico do 
peito, ai apóia a cabeçinha dela no bico do peito e ficam ate ela terminar de mamar. Mas assim 
foi bom, é uma experiência bem diferente ainda mais depois de 10 anos vir mais umazinha, 
mas esta bom”.  
 CAMÉLIAS: “Ajudou. Foi bem, eu cheguei, a enfermeira veio, a trouxe botou ela aqui 
em cima do meu peito ai ela conseguiu mamar e depois minha avó que esta aqui comigo 
conseguiu botar, porque a enfermeira ajudou ela a botar ai ela conseguiu botar”.  
  
 
          No que diz respeito à ajuda por parte da enfermagem em oferecer o seio 

materno, todas as puérperas que estavam recém operadas, disseram ter recebido 

essa ajuda.  

 Em relação a como ter sido a primeira mamada, foi relatado dor por parte de 

ROSA, GIRASSOL, LÍRIO e TULIPA; má pega/ não ter bico, GIRASSOL, LÍRIO, 

AZALÉIA, GERÂNIO e PETÚNIA; interação com acompanhante, VIOLETA e 

CAMÉLIAS; experiência por gestações anteriores, JASMIM e HORTÊNSIA; letargia 

por parte do recém nascido, MARGARIDA; mau posicionamento, CRAVO e normal, 

COPO DE LEITE.  

 Na assistência prestada, o profissional de enfermagem deve construir o 

handling. Para Mello; Lima (2010), o handling está ligado à capacidade do 

enfermeiro de identificar-se com o sujeito que está sendo cuidado e com suas 

necessidades de saúde contextualizadas, para evitar distanciamento, desligamento 

ou não adesão ao tratamento e sentimentos de que o profissional de saúde não o 

reconforta. 

NARCISO relatou não ter recebido ajuda e orientação por parte da 

enfermagem na primeira mamada. Isso mostra que os enfermeiros e profissionais de 

saúde não estão atentos de forma satisfatória, deixando de atender todas. Pois, as 

puérperas possuem direito à esclarecimentos de suas duvidas e orientações em um 

momento importante para efetivação do vinculo mãe-bebê, como ocorre na primeira 

amamentação. Visto que elas, submetidas ao parto cesáreo não são, imediatamente 

ao parto, “mães suficientemente boas” conforme a teoria winnicottiana. Logo, a 

enfermagem deve assumir o papel de facilitadora voltando-se, então, para o 

“cuidado suficientemente bom”.  
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Agruparam-se quatro perguntas que compõem a identificação do handling. O 

quadro analítico abaixo mostra os relatos feitos pelas puérperas, de maneira 

integral, no que diz respeito à enfermagem e os cuidados com os recém nascidos, 

para composição da unidade temática - enfermagem mediando o handling.  

                      

                    Quadro –  4  A Enfermagem e o handling 
Em relação ao 

manuseio de seu 
bebê como a 

enfermagem agiu? 
 

A enfermagem esteve 
atenta às suas 
solicitações em 

relação ao cuidar do 
bebê? Sim ( ) 

Não ( ) 
Explique 

A enfermagem 
ajudou você nos 

cuidados 
realizados com 

seu filho? 
Sim ( ) 

  Não ( )  
 Explique 

Em relação aos cuidados 
relativos ao bebê a 

enfermagem colaborou 
para que você adquirisse 

segurança? 
Sim ( ) 
Não ( ) 

Explique 
ROSA: “Só quando 
acabou o efeito da 
anestesia que eu 
consegui andar, ai 
antes de acabar o 
efeito a 
enfermagem me 
ajudou sim à pegar 
ele do berçinho, 
mas também tinha 
minha sogra e 
minha mãe que 
estão aqui sempre 
e me ajudaram e 
ajudam muito 
também”. 

ROSA: “Sim. Ah sei lá, 
quando tinha alguma 
duvida perguntava 
para enfermagem ou 
para minha mãe e 
minha sogra que são 
mais experientes.. ai 
elas me falavam”. 
 

ROSA: “Não, no 
caso eu que tive 
que me virar com 
a criança, só 
explicou que no 
banho, tinha que 
começar pela 
cabeçinha e ir 
para o corpo, ai 
foi tranqüilo”. 
 

ROSA: ”Ai não sei explicar, 
mas me deu segurança 
sim”. 
 

VIOLETA: “Ajudou 
a pegar do 
berçinho, no inicio, 
o tempo todo. Eu 
não tive o que 
reclamar. Ela 
mamou a noite 
toda, ai quando 
acabou, ela ficou 
quetinha, ai a 
enfermeira que 
estava de plantão 
que verificou se a 
neném estava de 
xixi, se estava de 
coco, para botar 
para arrotar, tudo 
isso. Ela fez tudo 
isso no 1º dia, ai 
me ensinou para 
eu poder fazer”. 

VIOLETA: “Sim. No 
banho, porque minha 
mãe não veio ontem, 
quem veio foi minha 
irmã, ai eu não sei dar 
banho, ai a enfermeira 
Ana veio e me ensinou 
como dar banho, falou 
pra eu segurar com 
firmeza para o neném 
não escorregar nem 
nada. Acho que foi o 
momento que mais me 
marcou”. 
 

VIOLETA: “Sim. 
Além do banho, 
que já falei, 
ajudaram a dar o 
complemento no 
copinho, uhm 
deixa eu ver o que 
mais..que eu me 
lembre é só isso”. 
 

VIOLETA: “Sim. Foi bom”. 
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MARGARIDA: “Me 
ajudou bastante”. 
 

MARGARIDA: “Sim. Me 
ajudou na 
amamentação, porque 
ela nasceu muito 
pequena. Ai ela 
mamava e dormia, ai 
eles me ajudaram 
bastante, sempre 
estavam ali”. 
 

MARGARIDA: 
“Sim. Me 
orientaram, mas 
eu fiz as coisas 
sozinhas, mas fez 
bastante coisa 
sim, me 
orientaram no que 
eu tinha que fazer 
em relação ao 
umbigo, para 
passar o álcool 
depois de trocar a 
fralda, limpar não 
com lenço 
umedecido, mas 
com soro, na 
amamentação, 
não esperar 
dormir muito, 
porque ela dorme 
muito ai quando 
ela esta dormindo 
pode estar ate 
desmaiada, ai 
falou para eu 
estar sempre 
amamentando”. 

MARGARIDA: “Sim. Em 
relação à dormir, porque eu 
estava com medo de dormir 
e deixar ela sozinha no 
berço, ai ela falou: pode 
ficar segura que a gente 
esta aqui sempre olhando, 
ninguém vai roubar ela. 
Porque sempre dá aquele 
medo”. 
 

JASMIM: “Eles me 
ajudaram, pegaram 
a roupa, a primeira 
roupa não foi eu 
que coloquei, 
foram eles. Eles 
me ajudaram a 
fazer isso tudo, 
porque eu ainda 
estava sob o efeito 
da anestesia, ai 
eles me ajudaram”. 
 

JASMIM: “Sim. Foram 
muitas situações, mas 
eles tiveram sempre 
atentos, e sempre 
vinham para saber da 
amamentação, se ele 
esta mamando 
corretamente”. 
 

JASMIM: “Sim. Na 
amamentação, 
porque tipo 
assim, para mim, 
eu não tive muita 
dificuldade, 
porque eu já 
tenho filho, eu 
não sou uma mãe 
de primeira 
viagem, então não 
tive muita 
dificuldade não. 
Mas sempre vem 
aqui perguntando 
se esta tudo bem, 
quando muda o 
plantão as 
enfermeiras vêm e 
procuram saber 
como é que está e 
falaram um pouco 
do banho 
também”. 

JASMIM: “Sim. Ah eles são 
muito atentos, tudo eles 
querem saber, ficam 
perguntando para saber se 
esta tudo bem”. 
 

GIRASSOL: “Agiu 
bem, porque como 
estava com 
dificuldade, 
porque estava 
dolorido meu peito 
muito ainda, ai ela 
ajudou a fazer o 

GIRASSOL: “Sim. Ela 
me ensinou para 
quando a pessoa 
chegar da rua, lavar a 
mão, tirar brinco, 
cordão, pulseira, para 
poder não pegar 
nenhum tipo de 

GIRASSOL: “Sim. 
Ajudou no banho 
dela, como limpar 
o umbigo dela, 
pra passar o 
álcool em todas 
trocas de fralda, 
pra sempre 

GIRASSOL: “Sim. Foi bom, 
porque ela me ajudou com 
a fralda, amamentação, 
umbigo e me deu 
segurança em como fazer 
isso”. 
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biquinho para 
poder ela pegar. 
Mas ela ainda tem 
um pouco de 
dificuldade ainda 
para pegar. E a 
minha mãe e as 
enfermeiras que 
pegavam ela do 
berçinho e me 
davam no colo no 
primeiro dia”. 

bactéria nela”. 
 

passar o álcool no 
umbigo dela pra 
limpar pra não ter 
infecção”. 
 

LÍRIO: “Agiu de 
forma de 
orientação, com 
um planejamento 
de cuidados, em 
relação ao banho, 
enfim, foi mais 
uma ação de 
planejamento e 
orientação”. 
 

LÍRIO: “Sim. O tempo 
todo, qualquer duvida 
ela tirava, esclarecia 
com toda paciência, 
além das duvidas as 
minhas aspirações 
também foram 
atendidas, foi muito 
bom. A pega do bebê, 
se ele estava pegando 
certo, a dor no mamilo, 
minhas duvidas foram 
mais em relação à 
amamentação”. 

LÍRIO: “Sim. O 
cuidado com o 
umbigo, postura 
para deitar lá no 
berçinho e  
posicionamento 
na pega para 
amamentação”. 
 
 

LÍRIO: “Sim. Orientando-me, 
dizendo o que era normal, 
dizendo para eu ter calma, 
cuidado, que as coisas iam 
acontecer sem muita 
pressa, mais com um 
processo de planejamento 
de calma, de emoção, 
centralização para eu fazer 
as coisas direitinho”. 
 

NARCISO:“Nada 
não fez nada”. 
 

NARCISO: “Sim. 
Quando eu pedia 
alguma coisa me 
atenderam, só quando 
eu pedia ou 
perguntava alguma 
coisa. Como ontem 
mesmo sobre o peito 
que estava muito cheio 
e duro, ai vieram e me 
ajudaram”. 

NARCISO: “Sim. É 
eles trazem água 
para o banho do 
bebê, me falaram 
que é para dar 2 
pinguinhos de 
álcool no umbigo 
sempre que eu 
trocasse a fralda”. 
 
 

NARCISO: “Sim. A parte 
que eu estava mais nervosa 
foi essa do leite mesmo 
que já te falei, isso ficou 
bem marcado, porque ela 
me ensinou como fazer a 
massagem na mama e a 
ordenha”. 
 

COPO DE LEITE:  
“Super bem, 
quando eu estava 
com anestesia 
ainda ela pegou do 
berço e botou no 
meu colo, me 
ajudou, a 
enfermagem 
sempre estava por 
perto, ai depois me 
ajudava sempre 
quando podia, 
quando via que eu 
não estava 
conseguindo fazer, 
ai vinha”. 

COPO DE LEITE: “Sim. 
Sobre o peito, me 
ensinou como dar o 
peito para não doer 
tanto e para não rachar 
e falou para secar bem 
quando trocar a fralda e 
para botar o álcool”. 
 

COPO DE LEITE: 
“Sim. No banho, no 
peito, na 
amamentação, 
como amamentar 
ele e no umbigo”. 
 
 

COPO DE LEITE: “Não”. 
 

CRAVO: “Agiu 
como tem que ser, 
me ajudou, me 
explicou as coisas 
pra banho”. 

CRAVO: “Sim. Ela me 
explicou de como 
cuidar do umbigo”. 

CRAVO: “Sim. Que 
eu me lembre só o 
umbigo que já 
falei”. 
 
 

CRAVO: “Não. Já estou no 
meu 3º filho, já sei um 
pouco”. 
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TULIPA: “Me 
ajudava a pegar no 
colo do berço”. 
 

 

TULIPA: “Sim. na 
verdade, perguntar, 
perguntar de alguma 
coisa não, porque não 
tive nenhuma duvida 
ainda. Mas assim, ela 
falou muito sobre a 
orientação do peito, a 
importância da 
amamentação”. 

TULIPA: “Não”. 
 
 

TULIPA: “Não”. 
 
 

AZALÉIA: “É no 
inicio eu não 
conseguia pegar 
ela direito, ai elas 
me ajudaram à 
pegar, mas eu 
também tinha meu 
acompanhante para 
ajudar, que estava 
aqui o tempo todo”. 

AZALÉIA: “Sim. Na 
amamentação, de como 
trocar a fralda e limpar, 
que tem que ser de 
cima para baixo, porque 
ela é menina, no 
umbigo também para 
passar o álcool”. 

AZALÉIA: “Sim. 
Tudo que já falei 
mesmo, sobre a 
amamentação, 
troca de fraldas, 
umbigo e no 
banho dela 
também”. 
 
 

AZALÉIA: “Sim. Tudo isso 
que ela falou comigo, me 
deixou muito mais segura”. 
 

GERÂNIO: “Estava 
sempre por perto 
orientando, tirando 
duvidas, falando do 
banho de como era, 
do álcool no 
umbigo e me 
ajudava a pegar 
também”. 

GERÂNIO: “Sim. Nas 
mesmas coisas que 
falei, como vacina, 
exames, banho o álcool 
também, sempre 
tirando duvidas”. 

GERÂNIO: “Sim. 
No primeiro banho 
dele e na troca de 
fralda”. 
 

GERÂNIO: “Sim. No banho 
dele, ela explicou para 
minha enteada que foi a que 
deu o primeiro banho nele, 
de como segurar ele com 
firmeza”. 

PETÚNIA: “Bem, 
estavam sempre 
todas atentas e 
assim apesar de eu 
não gostar muito de 
ficar furando o 
pezinho dela, eu 
sabia que era uma 
coisa necessária 
para vê glicemia, 
porque filho de 
diabético pode ficar 
com a glicemia 
baixa e sempre 
assim com muito 
cuidado e 
atencioso qualquer 
coisinha que eu 
falava: ah esta 
respirando assim, 
elas vinham logo e 
falavam. Então 
assim não tenho o 
que reclamar não”. 
 

 

PETÚNIA: “Sim. Em 
relação ao leite do 
copinho que eu estava 
dando e ela estava 
dormindo então a 
enfermeira veio e me 
falou uma coisa que foi 
muito importante, 
porque ela falou assim: 
olha isso que você esta 
fazendo é perigoso 
porque pode entornar e 
ir ate o pulmão, ela 
pode engasgar e ir para 
o pulmão o leite. 
Porque eu estava 
dando a ela dormindo 
porque ela não queria 
acordar, mas eu dava o 
copinho mesmo assim, 
ai ela me instruiu a não 
dar quando ela estiver 
dormindo, que eu 
deveria despertar ela, 
tirar a roupinha dela, 
fazer ela acordar para 
depois eu da o leite no 
copinho”. 

PETÚNIA: “Sim. 
Em relação ao 
umbigo, cuidados 
com umbigo, me 
falaram para a 
cada troca de 
fralda pingar 
álcool para tirar 
bactéria, porque 
poderia o xixi 
chegar perto do 
umbigo e limpar 
sempre a vagina 
direitinho, não tirar 
aquela partezinha 
escurinha da 
vagina, por que as 
vezes eu estava 
tentando tirar 
pensando que era 
alguma coisa do 
parto, mas ela 
falou que não, que 
eu tinha que 
esperar e só limpar 
mesmo direitinho, 
porque aquilo ali 
vai sair com o 
tempo”. 

PETÚNIA; “Sim. Ah em 
relação à amamentação, 
como já falei porque elas me 
ajudaram muito, muito 
mesmo, tiraram minhas 
duvidas falando para 
massagear o seio e hoje a 
minha filha esta mamando 
bem”. 
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HORTÊNSIA: “Eu 
estava com meu 
esposo aqui depois 
da cesárea como 
acompanhante, ai 
ele me ajudava, ai 
eu tentava deixar 
elas um pouco 
liberadas para 
poder ajudar as 
outras que estavam 
sem acompanhante 
pra elas ajudarem 
mais”. 
 

HORTÊNSIA: “Sim. 
Esses dias ela se 
engasgou com aquele 
liquido, a água do 
parto, ai na mesma hora 
a enfermeira pegou ela 
e levou para aquela sala 
de parto e fez uma 
limpeza com aquela 
sonda, aspirou ela. E 
ela vem sempre 
também saber se o 
bebê esta bem, se esta 
mamando, se tenho 
alguma duvida, alguma 
pergunta, se ela esta 
sugando direitinho o 
peito, se eu estou 
dando o peito para ela 
de 3 em 3 horas”. 

HORTÊNSIA: “Sim. 
Na troca de fralda 
ela falou para 
limpar direitinho e 
por ser menina 
limpar de cima 
para baixo e não 
de baixo para 
cima”. 
 
 
 

HORTÊNSIA: “Sim. Porque 
elas estão sempre aqui, 
sempre por perto e toda 
hora vem para saber se 
precisa de alguma coisa e 
se esta tudo bem”. 
 
 
 

CAMÉLIAS: 
“Sempre me ajudou, 
elas me ajudaram 
bastante em todos  
os momentos 
desde a hora que 
cheguei aqui ate 
agora elas estão 
sempre aqui me 
ajudando, minha 
avó também me 
ajuda porque ela 
esta de 
acompanhante, 
mas as enfermeiras 
toda hora vem me 
ajuda a pegar, botar 
no colo, no 
berçinho”. 

CAMÉLIAS: “Sim, assim 
duvidas eu não tive 
não, porque já é minha 
terceira filha, mas 
assim sobre os 
cuidados com ela não 
tinha muito o que 
perguntar não, mas elas 
sempre estavam aqui 
na enfermaria pra 
qualquer coisa que eu 
quisesse falar, 
perguntar”. 
 

CAMÉLIAS: “Não. 
Assim cuidar dela 
quem está 
cuidando mesmo 
sou eu e minha 
avó”. 
 
 

CAMÉLIAS: “Sim. Porque 
aqui eu tenho 
acompanhante, ai ela me 
ajuda muito, mas eu vejo as 
enfermeiras sempre 
auxiliando as outras e 
também é minha terceira 
filha”. 
 

 

No que se refere ao manuseio do bebê por parte da enfermagem, todas as 

puérperas relataram atenção das enfermeiras, orientações e planejamentos. Exceto 

NARCISO que relatou que a enfermagem não fez nada. O profissional de saúde, ao 

prestar assistência à pacientes, deve construir o handling, tomando por base a 

abordagem winnicottiana e para Mello; Lima (2010) isto esta relacionada a um 

movimento de compartilhar, demonstrar preocupação e compreensão da situação de 

saúde e de vida dos sujeitos.  

Dessa forma, o profissional de enfermagem deve dar suporte, ajuda e 

aconchego as puérperas, independente de qualquer motivo, para que a assistência 

seja prestada de forma eficaz.  O diagnóstico de enfermagem deve ser realizado no 

sentido de fornecer à equipe subsídios para favorecer o handling. 
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As mulheres em relação ao cuidar do bebê afirmam que a enfermagem as 

ajuda de maneira positiva, reforçando conceitos bons e instruindo a respeito do que 

falta. Então, ao explicarem em que e qual momento suas solicitações foram 

atendidas estas foram agrupadas nas seguintes unidades temáticas: amamentação, 

COPO DE LEITE, NARCISO, HORTÊNSIA, AZALÉIA, LÍRIO, JASMIM e 

MARGARIDA; cuidados com coto umbilical, CRAVO, COPO DE LEITE, GERÂNIO e 

AZALÉIA; orientações relacionadas à troca de fraldas, COPO DE LEITE e AZALÉIA; 

orientações quanto ao banho, GERÂNIO e VILETA; não haver dúvidas, mas a 

enfermagem estava por perto sempre, TULIPA e CAMÉLIAS; engasgo com liquido 

do parto, HORTÊNSIA; orientações relacionada ao complemento alimentar, 

PETÙNIA; cuidados de higiene dos visitantes, GIRASSOL e não soube informar 

quais situações foram, ROSA.  

A amamentação foi o mais citado com solicitações atendidas pelas 

enfermeiras. O que se pode dizer que as puérperas sentem duvidas em relação à 

essa pratica e/ou não foram orientadas em relação à mesma. Para Freitas (2011, p. 

421) a comunicação efetiva com a mãe é fundamental para o bom atendimento do 

binômio mãe-filho no alojamento conjunto. Ou seja, no período em que o binômio 

está no alojamento conjunto, deve ocorrer a troca de informações entre a mãe e o 

profissional e entre as mães também internadas.  

Quando perguntou se a enfermagem ajudou-as nos cuidados realizados com 

seu filho, ROSA, TULIPA E CAMÉLIAS relataram não receber ajuda nos cuidados 

com seus bebês, por parte da enfermagem, já as demais puérperas afirmaram 

receber ajuda, referindo-se aos seguintes cuidados e agrupados nas unidades 

temáticas: cuidados com o coto umbilical, MARGARIDA, GIRASSOL, LÍRIO, 

NARCISO, COPO DE LEITE, CRAVO, AZALÉIA e  PETÚNIA; amamentação, 

MARGARIDA, JASMIM , LÍRIO, COPO DE LEITE  e AZALÉIA; orientação quanto ao 

banho, VIOLETA, GIRASSOL, COPO DE LEITE, AZALÉIA e GERÂNIO; orientações 

relacionada à troca de fraldas, MARGARIDA, AZALÉIA, GERÂNIO  e  HORTÊNSIA; 

posicionamento correto no berço, LÍRIO  e complemento alimentar, VIOLETA. Para 

Brasil (2011, p.10) o profissional deve estabelecer com cada mulher um vínculo e 

assim perceber suas reais necessidades e sua capacidade de lidar com o processo 

do nascimento.  

Ou seja, cabe aos profissionais de saúde humanizar o atendimento de forma 

acolhedora, escutando atentivamente suas necessidades, solucionado dúvidas e 
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inquietações das puérperas, visto que estas estão em um momento único, em meio 

à muitos sentimentos, preocupações e cuidados relativos aos seus recém nascidos.  

As puérperas disseram que a enfermagem colaborou para que elas 

adquirissem segurança em relação aos cuidados relativos ao bebê, exceto COPO 

DE LEITE, CRAVO e TULIPA relataram não ter adquirido segurança. O que emergiu 

das falas das puérperas que afirmaram adquirir segurança, por parte da 

enfermagem, foram agrupados nas unidades temáticas:, amamentação, GIRASSOL, 

NARCISO, AZALÉIA e PETÚNIA; atenção por parte da equipe de enfermagem, 

JASMIM, HORTÊNSIA e CAMÉLIAS; troca de fraldas e cuidados com coto umbilical, 

GIRASSOL e AZALÉIA; orientações quanto ao banho, GERÂNIO; orientações 

acerca do fisiológico e patológico do recém nascido;  LÍRIO; orientações para não ter 

medo de dormir, MARGARIDA e não sabe explicar/bom, ROSA e VIOLETA. De 

acordo com Freitas (2011, p. 419) alojamento Conjunto é um sistema hospitalar em 

que o recém-nascido sadio permanece ao lado da mãe 24 horas por dia em um 

mesmo ambiente até a alta hospitalar.  

A Portaria no 1016 do MS (1993, p.2) destaca como vantagens do sistema AC: 

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 entre outros. 

 Mas o handling também é caracterizado através do banho do bebê. Pois, 

nesse momento a mãe se confronta com o corpo nu de seu filho e sobre ele 

observa, especula, conclui e percebe quem “o ser” que está ali. A enfermagem tem a 

possibilidade de captar “como” ela percebe esse corpo e dele cuida. Para testá-las 

perguntou-se: 
Quem deu o primeiro banho no bebê? 
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 ROSA: “A minha mãe”.  
 VIOLETA: “A avó”. 
 MARGARIDA: “Minha mãe. (avó)”. 
 JASMIM: “Minha mãe. (avó)”. 
 GIRASSOL: “A minha mãe. (avó)”. 
 LÌRIO: “Foi o pai junto com a enfermeira”. 
 NARCISO: “Minha mãe. (avó)”. 
 COPO DE LEITE: “A enfermeira”. 
 CRAVO: “Eu.” 
 TULIPA: “A enfermeira”. 
 AZALÉIA: “Foi minha sogra”. 
 GERÂNIO: “Foi a irmã dele”. 
 PETÚNIA: “Eu”. 
 HORTÊNSIA: “Minha irmã. (tia)”. 
 CAMÉLIAS: “Minha avó, a bisavó delazinha”. 
 
 

 Elas relataram ajuda da equipe e dos familiares, compondo as seguintes 

unidades temáticas: a avó, ROSA, VIOLETA, MARGARIDA, JASMIM, GIRASSOL e 

NARCISO; outro familiar, AZALÉIA, GERÂNIO, HORTÊNSIA e CAMÉLIAS; 

enfermeira, COPO DE LEITE  e  TULIPA; puérpera, CRAVO  e  PETÚNIA  e o pai, 

LÍRIO.  

 Observa-se que as unidades temáticas avó e outro familiar foram as mais 

citadas, o que denota que as puérperas não conseguem dar o primeiro banho de 

seu bebê, visto que estão em seu pós-parto imediato. Isto é: menos de 24 horas de 

pós-cesáreo, o que a impossibilita de curvar-se e segurar seu bebê frente à banheira 

para realizar tal atividade. Atividade esta importante para o fortalecimento do vinculo 

mãe bebê, através do contato pele a pele, da conversa e da troca de carinhos que 

ocorre no banho do recém nascido. Daí a importância da enfermagem descobrir a 

rede de apoio e favorecer a permanência desta rede ainda que no serviço público. 

Na unidade temática enfermeira, na situação em que a puérpera se encontra 

a impossibilita de realizar o banho em seu bebê, seja por dor, presença de acesso 

venoso em membros superiores ou até medo. Ela sente necessidade de chamar e 

pedir ajuda da enfermagem para realizar tal função.  

Para Zveiter; Progianti (2006) o cuidado de enfermagem é considerado uma 

intervenção profissional, deve ser oferecida em tempo cronológico, com ética, 

técnica e cientificidade, não admite falhas.  Assim, por mais humanizada que seja 

esta atividade (banho no recém nascido) por parte da enfermagem, é um 

procedimento “rotineiro”, onde o profissional o realizará de forma correta, mas não 

haverá o vínculo. Pois ao finalizar esta atividade, ele deixará o bebê com a mãe ou 
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no berço, visto que a puérpera ao pedir ajuda da enfermagem está com dores, ou 

medo, sem acompanhante ou ainda insegura para assumi-lo. 

Em relação às unidades temáticas mãe/puérpera e pai, se atenta para a 

efetivação e o fortalecimento deste vínculo materno e paterno, respectivamente. 

Sendo de grande importância no que diz respeito ao vínculo. Para Zveiter; 

Progianti18

 AZALÉIA: “Sim. Me levou para tomar banho e também na hora que eu fui fazer o 

 (2006) apud  Klaus (1989) durante os cuidados com o bebê, o olhar por 

parte do adulto no bebê e a capacidade do recém-nascido de fixar o olhar na face do 

adulto, acaba favorecendo o vínculo entre eles. E esta interação pode ocorrer na 

hora do banho, por isso a importância dos pais exercerem esta atividade neste 

momento.  

Vale ressaltar que na dinâmica assistencial a enfermagem deseja ver os 

recém natos todos banhados, alimentados e em repouso nas primeiras horas do 

plantão e por vezes assume e interage com o bebê prejudicando o vinculo com sua 

mãe.  

Mas desejou-se saber em relação à mulher, como a enfermagem atuara: 

 
A enfermagem ajudou você a se cuidar? 

 
 ROSA: “Ajudou sim, me levou lá no banho, foi tudo direitinho, toda hora vem me 
perguntar como é que está”.  
 VIOLETA: “Sim. Levaram-me para o banheiro para poder eu tomar banho, me 
perguntaram se eu tinha condições de me ensaboar sozinha e tudo, eu falei que sim, 
perguntou se eu estava sentindo muita dor, eu falei que não. Ai depois que eu acabei me 
trouxeram e deixaram aqui na cama e falaram que a hora que eu precisasse que eu podia 
chamar. Mas eu vi que eu estava em condições e conseguia fazer as minhas coisas sozinha”. 
 MARGARIDA: “Sim. Me levou ao banheiro de cadeira de rodas, ficou comigo para eu 
não ficar tonta, me trouxe de volta e o tempo todo esta aqui medindo minha pressão, 
perguntando se eu estou bem, o tempo todo esta aqui”. 
 JASMIM: “Sim. Perguntando se eu já tinha evacuado, se eu estava sentindo dor, seu 
eu estava fazendo xixi, verificando minha cirurgia, os pontos e na hora de tomar banho, me 
orientaram de como lavar os pontos”. 
 GIRASSOL: “Sim. No dia seguinte da cesárea, pra poder tomar banho elas me 
ajudaram, levantaram, me prepararam pro banho, me levaram pro banheiro e me ajudaram lá 
na banho e depois trouxeram de volta pro quarto”. 
 LÍRIO: “Sim. Na hora do banho, me ajudaram no meu banho, porque eu estava com a 
postura meio complicada ainda por conta da cicatriz”. 
 NARCISO: “Sim. Me levaram para tomar banho e isso achei bem legal”. 
 COPO DE LEITE: “Sim. Na hora do banho,  foi o máximo de cuidado que fizeram 
comigo”. 
 CRAVO: “Sim. Só na hora do banho que me levaram de cadeira de rodas, mas ai eu 
tomei banho sozinha, tirei meu curativo”. 
 TULIPA: “Ajudou. Foi bom, cuidaram direitinho, me atenderam, toda vez que eu 
precisei, toda vez que eu sentia dor, eu chamava e no banho também”. 

                                                 
18 ZVEITER, Marcele; PROGIANTI, Jane Márcia: A dimensão psíquica valorizada nos cuidados 
imediatos ao recém-nascido. Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro , v.14, n.4, p. 3-6,  dez. 2006.   
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primeiro xixi depois que tirou a sonda, ela me ajudou a sentar no vaso com calma, porque 
estava bem dolorido ainda”. 
 GERÂNIO: “Ajudou. No banho e também para marcar a próxima consulta na 
endócrino”. 
 PETÚNIA: “Sim. Me explicando, conversando de como cuidar de mim, com os meus 
seios para eu sempre fazer massagem e não sentir dor, para eu sempre usar sutiã para 
sustentar eles bem”. 
 HORTÊNSIA: “Sim. Quando eu fui tomar o banho, me ajudou a descer da cama, me 
botou na cadeira, levou ate o banheiro e me ajudou a me lavar”. 
 CAMÉLIAS: “Ajudou. Eles foram bem ativos, porque foi a minha primeira cesárea, 
então eles vem,  vêem os pontos, me ajudaram bastante”. 

 
  

 Todas as mulheres relataram que a enfermagem ajudou-as em seus 

cuidados, que foram agrupados nas seguintes unidades temáticas: cuidados no 

banho, ROSA, VIOLETA, MARGARIDA, JASMIM, GIRASSOL, LÍRIO, NARCISO, 

COPO DE LEITE, CRAVO, TULIPA, AZALÉIA, GERÂNIO e HORTÊNSIA; 

atenção/solícitas, VIOLETA, MARGARIDA e TULIPA; cuidados com a ferida 

operatória, JASMIM e CAMÉLIAS; argumentações sobre eliminações fisiológicas, 

JASMIM e AZALÉIA e cuidados com os seios, PETÚNIA. Para Brasil (2011, p. 10) 

reconhecer a individualidade de cada ser humano, permite ao profissional de saúde 

agir de forma menos autoritária, e assim em lugar de "assumir o comando da 

situação" passa a adotar condutas que tragam bem-estar e garantam a segurança 

para a mulher.  

 Não se pode falar de vínculo sem que se fale da promotora dele que é a 

mãe. Cumpre a enfermagem respeitar a mulher e promover junto a ela cuidados que 

a permitam assunção do holding e do handling no pós-parto de cerarianas. 

 Essa atitude profissional pode ser desencadeada logo que se estabelece 

ser o parto um momento cirúrgico. A formação da rede de apoio, o desenvolver 

materno, as condições do ambiente que favorecerão a saúde materna podem fazer 

parte do plano de parto ainda que a mulher esteja sob risco, desmistificando as 

ações de cuidar em momento de intenso estresse para a mulher e familiares.    

 
Descreva as atividades realizadas pela enfermagem junto a você e seu bebê que você 

classificaria como positivas. 
 
 ROSA: “Me ensinou à como estimular o leite, pra poder ele sugar mais rápido”. 
 VIOLETA: “Eles vem cuidam de mim, me dão as medicações tudo certinho, muita 
atenção, leva a neném se tiver sentindo alguma coisa para poder dar a medicação, 
principalmente a Ana que essa noite a minha filha não estava bem, ai ela levou, ela que deu o 
complemento alimentar pra neném, ela que cuidou da minha moçinha, cuidou de mim também. 
É eu to gostando muito de todas as enfermeiras”.  
 MARGARIDA: “Em relação mais com a amamentação, porque ela só ficava dormindo 
e eu não sabia mais o que fazer, ela só dormia, e eu já tinha trocado a fralda, mandaram eu 
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passar o álcool no umbigo pra vê se ela despertava, e nada. Ai teve uma hora que a enfermeira 
lavou, molhou a mão e molhou o rostinho dela, ai eu fiquei assustada na hora,  mas  ai ela 
acordou e como ela mamou, porque ela chorou. Ai ela mamou à “bessa”. Ai isso eu achei 
muito legal, na hora eu fiquei um pouco assustada, mas depois ela mamou”. 
 JASMIM: “Eu gostei de tudo, mesmo porque eu já tido minha filha aqui,  tive ela há 4 
anos atrás, então tudo o que eles tão fazendo agora, eu já tinha tido antes, então ta sendo tudo 
bom.Mais é a atenção que eles dão mesmo normalmente”. 
 GIRASSOL: “Gostei porque na hora que eu tava mais precisando, que foi quando 
minha mãe foi lá pra fora, ai elas estavam aqui, ai na hora que eu tava com mais dificuldade foi 
na hora da amamentação ai ela veio com o maior carinho, cuidado e atenção pra me ajudar, e 
ela esta tendo ainda. Porque quando eu to com dificuldade elas vem e me ajudam, gostei”. 
 LÍRIO: “Incentivo ao aleitamento, o fato deles ficarem ali o tempo todo, auxiliar na 
pega e assim meu ponto mais positivo aqui foi na amamentação, sem duvidas, achei que foi 
uma coisa muito positiva, ainda mais que assim é complicado pelas condições que a gente se 
encontra porque é muito difícil, e eles focalizam nisso e te deixam seguras em relação a isso e 
explicam o que é o colostro, como é pra fazer a ordenha, a pega e outras coisas mais”. 
 NARCISO: “Sempre estavam olhando a glicose, sempre estavam dando remédio, 
assim é muito perto aqui, a enfermeira sempre esta aqui perto dando atenção, a questão da 
amamentação também que me marcou bem, porque chegou um momento que eu tava ficando 
meio desesperada, ai acaba marcando bem isso”. 
 COPO DE LEITE: “A atenção, a preocupação, sempre procurando saber se estou 
precisando de alguma coisa, é bem bacana”. 
 CRAVO: “Conversavam muito comigo, a medicação também é tudo na hora certinha, 
assim me trataram super bem, eu gostei muito do tratamento da enfermagem daqui, porque 
aonde eu moro é bem diferente, mas daqui eu gostei”. 
 TULIPA: “Ter me ajudado na hora de amamentar, para fazer a massagem antes de 
botar ela pra mamar e para evitar de fissurar”. 
 AZALÉIA: “Eu gostei do incentivo da amamentação, que é muito importante pra 
criança, e não só a mim, mas eu vejo a enfermeira vindo aqui em todas as meninas e falando 
isso, tanto pra saúde da mulher quanto pra saúde da criança”. 
 GERÂNIO: “Toda essa atenção que elas dão, estão sempre por perto”. 
 PETÚNIA: “A melhor coisa que eu gostei muito foi porque eu tava toda enrolada pra 
dar o peito e elas ficaram o tempo todo ali ate ela pegar mesmo o peito, ficou segurando minha 
filha, segurando o peito, botava o bico do meu peito na boca dela pra ela conseguir mamar e 
por isso hoje ela ta mamando direitinho, porque se não fosse as enfermeiras hoje ela não 
estaria mamando no meu peito”. 
 HORTÊNSIA: “Se eu precisar chamar elas 3, 4 vezes elas vem com boa vontade, se 
precisar explicar 2, 3, 4 vezes, elas explicam tudo direitinho, se você tem duvida assim: “ah ela 
ta dormindo demais, ela não ta mamando muito”, ai elas falam que criança dorme muito 
mesmo, mas que tem q ta sempre acordando pra ela mamar, que ela não pode deixar de 
mamar.  Então é mais a atenção que elas tem e o cuidado com a gente também”. 
 CAMÉLIAS: “A atenção, estão sempre por perto”.  

 
 
 As atividades positivas realizadas pela enfermagem no binômio mãe-bebê, 

segundo os relatos das puérperas, foram organizadas e agrupadas nas unidades 

temáticas: atenção/preocupação, VIOLETA, JASMIM, GIRASSOL, NARCISO, 

COPO DE LEITE, CRAVO, GERÂNIO, PETÚNIA, HORTÊNSIA e  CAMÉLIAS; 

orientações sobre amamentação, ROSA, MARGARIDA, GIRASSOL, LÍRIO, 

NARCISO e TULIPA e medicação, VIOLETA, NARCISO e CRAVO.  

 A unidade temática atenção/preocupação foi a mais citada nas falas das 

puérperas. O que demonstra atendimento adequado no setor do alojamento 

conjunto. Cabe ao profissional de saúde, principalmente os enfermeiros, que além 
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de educadores em saúde são os que ficam no posto de enfermagem 24horas por dia 

e, na maioria das vezes, são os primeiros à serem chamados para solucionar 

dúvidas das pacientes, seja em relação à elas próprias ou ao seu filho. Para Mello; 

Lima (2010)19

 Na unidade temática orientações sobre amamentação, uma das atribuições 

do profissional de saúde é a orientação. E o AC é muito oportuno para tal, foi 

relevante as puérperas referirem esta temática como uma das atividades positivas. 

Para Zveiter; Progianti

 apud Araujo; Galiza; Ângelo (2001), um ambiente deve proporcionar 

cuidado e atenção para ser acolhedor, tolerante, seguro, confiável e protetor. É o 

enfermeiro que deve passar esse cuidado humanizado e que transpareça 

segurança, para as puérperas manterem um vinculo com este profissional e assim 

um dialogo que seja proveitoso.   

20

 AZALÉIA: “Nada, não teve nada, são todas atenciosas, e não tenho o que reclamar 

 (2006) apud Winnicott (1949), é a partir da concepção de 

mãe como ambiente do bebê que amplia-se e observa-se  o sentido e os pontos 

positivos da amamentação.  

         Objetivando saber os aspectos negativos acerca dos cuidados da enfermagem 

e o que ficou faltando para receber enquanto cuidado do mesmo, fez-se as 

perguntas abaixo.  

 
Descreva as atividades realizadas pela enfermagem junto a você e seu bebê que você 

classificaria como negativas. 
 
 

 ROSA: “Não teve, nada negativo não”. 
 VIOLETA: “Nada, eu não tenho nada que reclamar de todas as enfermeiras, porque 
cada dia é uma e eu não tenho o que reclamar de nenhuma delas, todas elas são muito 
atenciosas”. 
 MARGARIDA: “Nada”. 
  JASMIM: “Não , não tem nada”. 
  GIRASSOL: “Nada”. 
 LÍRIO: “Nada, não consigo visualizar nada, não tem”. 
 NARCISO: “Nada”. 
  COPO DE LEITE: “Nada”. 
 CRAVO: “Nada”. 
 TULIPA: “Nada”. 

                                                 
19 MELLO, Débora Falleiros de; LIMA, Regina Aparecida Garcia de. O cuidado de enfermagem e a 
abordagem winnicottiana. Texto Contexto Enferm, Florianópolis , v. 19, n. 3, p. 565-566, Jul-Set, 
2010. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010407072010000300019&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso 
em: 26 out. 2010.    
 
20 ZVEITER, Marcele; PROGIANTI, Jane Márcia: A dimensão psíquica valorizada nos cuidados 
imediatos ao recém-nascido. Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro , v.14, n.4, p. 3-6,  dez. 2006.   
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010407072010000300019&script=sci_arttext&tlng=pt�
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não”. 
 GERÂNIO: “Nada”.  
 PETÚNIA: “Nada, não tem nada não”. 
 HORTÊNSIA: “Nada a considerar”. 
 CAMÉLIAS: “Nada”. 
 As puérperas relataram não haver atividades negativas realizadas pela 

enfermagem. Isto mostra que as intervenções e os cuidados realizados pela equipe 

de enfermagem estão sendo suficientemente bons para as puérperas e estas se 

sentem cuidadas e acolhidas por estes profissionais. Para Freitas (2011, p. 421) o 

profissional de saúde deve proporcionar atendimento humanizado e seguro às 

mulheres, aos recém-nascidos, aos acompanhantes, aos familiares e aos visitantes 

e assim acolhê-los de forma satisfatória. 

   

 
O que você gostaria de ter recebido da enfermagem, que diz respeito a você e seu bebê, que 

não

Na unidade temática falta de cuidado e atenção, NARCISO diz que recebeu o 

cuidado e atenção. Mas aponta não ter sido orientada antes sobre a amamentação e 

 recebeu? 
 
 
 ROSA: “Não faltou nada”.  
 VIOLETA: “Nada, estão cuidando muito bem de mim e da minha filha, ate foto 
querem tirar com ela (risos), todas elas viram pra ela e falam eu sou sua tia. Mas nada, graças 
a Deus gostei muito, é um hospital publico e todo mundo fala: “ah tem hospital que não cuida 
bem”, mas eu não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer, porque eu fui muito bem 
tratada, ate hoje estou sendo”. 
 MARGARIDA: “Graças à Deus, tudo que eu precisei elas estavam prontas pra me 
ajudar. Não teve nada que faltou não”. 
 JASMIM: “Não, não tem nada, não ficou nada pendente”. 
 GIRASSOL: “Nada não”. 
 LÍRIO: “Nada, absolutamente nada”. 
 NARCISO: “Assim, não é nem que não tenha recebido, mas assim eu gostaria de 
saber dessa coisa da amamentação, da ordenha antes, de como poderia fazer, porque ai eu 
fiquei meio sem saber como agir, só agora que eu comecei a fazer. Eu acho só que poderia ter 
me falado antes que poderia acontecer isso, e não falaram, por exemplo: se ficar duro, você 
faz assim”. 
 COPO DE LEITE: “Nada”. 
 CRAVO: “Também não, não quer dizer a única coisa que eu fiquei mais como eu vou 
dizer, frágil, foi na situação que eu estava, e não tinha como eu levantar e pegar ela, ai como a 
enfermeira não veio me ajudar, ai ficou mais difícil um pouco, mas tirando isso não tenho nada 
o que reclamar não”.  
 TULIPA: “Nada”. 
 AZALÉIA: “Nada”. 
 GERÂNIO: “Não, nada”. 
 PETÚNIA: “Nada, tudo o que eu queria receber eu recebi aqui de todos”. 
  HORTÊNSIA: “Não nada”. 
 CAMÉLIAS: “Não”.  
 
 Elas responderam afirmativamente nada faltar, porém NARCISO e CRAVO 

relataram falta de cuidado e atenção, por parte da enfermagem.   
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os cuidados com as mamas. Já CRAVO, por se encontrar em pós-operatório 

imediato não estava em condições para se levantar, sentar na cama, levantar-se e 

pegar seu bebê do berço, sem ajuda de um acompanhante (a mesma estava 

desacompanhada) ou algum membro da equipe da enfermagem, o que não foi 

realizado com esta puerpera. Faltou aqui a rede de apoio e isto prejudica o vinculo. 

Porém, Winicotti sugere que no momento em que a mãe de um recém-

nascido em pós-parto cesáreo não é aquela mãe suficientemente boa, alguém, no 

caso a enfermagem, deve assumir esse papel voltando-se, então, para o “cuidado 

suficientemente bom”. Isto é, a enfermagem vendo que aquela mãe não consegue 

pegar seu bebe do berço, deve intervir e facilitar o holding e o handling e assim não 

deixar que o vínculo se estabeleça tardiamente.  
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Fig. 5: Fonte: http://www.grajaudefato.com.br/artigos/pequena-compreensao-de-um-filho-sobre-
grande-missao-de-uma-mae/  
 

"Mãe, que bom seria se Deus, por um segundo de descuido, te fizesse eterna."  
(Autor Desconhecido)  

 

 
 

5. CONCLUSÃO 

http://www.grajaudefato.com.br/artigos/pequena-compreensao-de-um-filho-sobre-grande-missao-de-uma-mae/�
http://www.grajaudefato.com.br/artigos/pequena-compreensao-de-um-filho-sobre-grande-missao-de-uma-mae/�
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5 CONCLUSÃO 
 
 

Ao pesquisar o que as mulheres referem ser os limites e as possibilidades da 

intervenção da enfermagem no vínculo mãe-bebê após parto cesáreo encontrou-se: 

questões patológicas – pré-eclâmpsia; Diabetes Mellitus; Diabetes Gestacional; 

Cardiopatia; Neuropatia; Desproporção céfalo-pelvica; e Iteratividade, pois trata-se 

de um universo de alto risco. Logo, gestantes e puérperas, ali internadas, fazem 

parte desse grupo e por isso o alto numero de riscos patológicos associados à parto 

cesáreo.  

Por serem gestantes de alto risco, detectou-se a importância de se conversar 

e explicar como ocorre o parto cesáreo e suas indicações, a anestesia e o período 

pós cesáreo, visando não haver hiato assistencial no vínculo mãe-bebê. 

O parto que se dá através de cesariana, que é uma cirurgia com anestesia, 

gerará todos os incômodos e peculiaridades que uma cirurgia de médio porte traz a 

qualquer pessoa. E para isso, deve-se explicar a essa mulher os tipos de anestesia, 

bloqueio subaracnóide (BSA) ou raquianestesia e a anestesia peridural: bloqueio 

peridural (BPD) e seus efeitos sobre o corpo no trans e pós-operatório.  

Todos os tipos limitam a mulher na prática do holding e do handling com seu 

recém nascido. As questões da locomoção, dos movimentos abdominais refletem a 

necessidade de que elas fiquem em repouso no leito, com cabeceira abaixada, afim 

de evitar a cefaléia pós-punção dural, dores e cólicas abdominais, precisando por 

vezes de analgésicos e reposição de líquidos no período pós-parto por punção 

venosa periférica. 

Esses fatores retardam e desfavorecem o vínculo precoce entre mãe e bebê. 

Uma cesariana implica uma recuperação mais difícil para a mãe, levando a um 

período de separação entre ela e o filho, demora no primeiro contato entre eles e 

retardo no início da amamentação. Dessa forma a enfermagem até que haja 

condições maternas tem possibilidades de atender à mulher em seu cuidado direto, 

mas ao mesmo tempo promover o vínculo materno fetal. 

A enfermagem deve estar atenta para favorecer o vinculo descobrindo rede 

de apoio junto ao pai ou familiares até que a mulher possa descortinar-se no papel 

de mãe suficientemente boa. 
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A aproximação (ou não) da mãe e do bebê, no pós-parto imediato fica na 

dependência da conduta do profissional que assiste a mulher no processo de 

parturição, de suas crenças e valores, como também da política institucional vigente.  

A aproximação entre a mulher e o filho deve ser realizada pela equipe de 

saúde, desde a sala de parto, iniciando o processo da construção do holding e 

handling , ainda que com a ajuda do profissional de saúde que ali se encontra, visto 

que estas mães estão sobre efeito de anestésicos.  

É necessário e importante o inicio do vinculo precoce, ainda nos primeiros 

minutos de vida do bebê e continuar no alojamento conjunto, momento em que mãe 

e recém nascido estão juntos 24 horas por dia sendo assistidos pela equipe de 

enfermagem.  

No que se refere às questões psicológicas da mulher mãe, estas não se 

sentem seguras em relação a: como pegar o bebê; amamentá-lo; trocar suas fraldas 

e a dar o primeiro banho. Já que apresentam com dor, estão com cateteres vesical e 

periférico para reposição hídrica e admistração de medicamentos prescritos. Em 

média há restrição por ordem médica de não levantarem-se durante as primeiras 12 

horas seguidas do momento do parto. 

Quando a puérpera possui acompanhante, os cuidados relativos ao bebê, 

muitas vezes, ficam sob responsabilidade deste que promove ainda mais distancia 

entre a mãe e o filho tendo em vista que ele (o acompanhante) passa a fazer o 

holding e o handling. As vezes estes geram na mulher ansiedade pois provocam 

ditames de cuidar que não se coadunam com os desejos maternos. A enfermagem 

deve estar atenta para intervir no favorecimento da manutenção do vínculo com 

medidas educacionais em relação à rede de apoio familiar. 
  

Portanto, a intervenção da enfermagem pode e deve ser iniciada antes, 

durante e após a realização do parto cesáreo, num conjunto de ações 

compartilhadas para que não haja prejuízo no vínculo mãe-bebê. A rede de apoio 

precisa ser estabelecida e capaz de promover o vinculo de maneira precoce, para 

desenvolver ações junto à mulher e bebê.  

As expectativas que as mulheres têm em relação às ações de enfermagem 

para manutenção deste vínculo não foram explicitadas. Contudo, pode-se inferir que 

as mulheres tiveram suas expectativas atendidas. Pois, em sua maioria disseram 

que a enfermagem estava presente e a intervenção foi na medida da solicitação. Isto 
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nos permite dizer que o respeito à cidadania da mulher foi a essência deste cuidar 

ainda que sob risco materno-fetal.  

A enfermagem tem como possibilidades a mãe, após parto cesáreo, no 

vínculo precoce mãe-bebê realizando: o holding e o handling. O holding: segurar, 

apoiar, aceitar, acolher, aconchegar a criança permanecendo junto a mãe para que 

esta dirija e instrua como deseja que seja feito. È a oportunidade que a enfermagem 

tem de, através de processo educacional, interagir com a mãe promovendo a 

manutenção do vinculo. 

Favorecer o vinculo precoce na sala de parto ao colocar o recém-nascido no 

colo da mãe, para oferecer o seio ainda na sala de parto. No alojamento conjunto, 

até que a mãe possa assumir de forma ativa a maneira que seu recém nascido irá 

ser acolhido e aconchegado em seu colo.  

O handling também deve ser facilitado e ajudado pela equipe de enfermagem 

no manuseio do recém-nascido, pegando-o do berço e colocando-o no colo da mãe, 

auxiliando na amamentação, nos cuidados com o coto umbilical e troca de fraldas, 

eructação pos mamada, movimentos e intercorrências de sono e repouso, 

eliminações vesico-intestinais, avaliando choro e bem-estar do bebê.  

 Existem limites que a enfermagem deve respeitar na intervenção que realiza 

quando cuidam dos recém natos e de suas mães. Contudo a avaliação diária do 

enfermeiro irá intervir no desenvolvimento a mulher para assunção de plenamente 

cuidar de seu filho. Em algumas situações a equipe de enfermagem deve considerar 

como sendo limite de cuidados, as mães, que ainda dizem sentir  dores na incisão 

cirúrgica,  se colocam na atitude de exercer seu papel de mãe suficientemente boa. 

Portanto, aptas para sozinhas cuidarem de seus bebês, não necessitando da ajuda/ 

intervenção da enfermagem para tal.  

 As questões que as mulheres apresentaram relacionadas à ajuda para 

cuidarem de seus filhos no pós-parto cesáreo se referem a: orientações quanto à 

amamentação e pega correta; orientações em relação aos cuidados com o coto 

umbilical e à troca de fraldas; orientação em relação ao calendário de vacinas e 

demonstração de atenção e empatia. A enfermagem precisa dar voz à mulher  para 

assim, mediante duvidas e inquietações por parte das puerperas, estas sentirem-se 

apoiadas e assistidas em suas solicitações.  

 Propõe-se que tal temática seja abordada no curso de graduação de 

enfermagem de maneira enfática para o estabelecimento de real interação da mãe 
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com seu filho tendo em vista a magnitude da formação da identidade da criança. 

Não podemos esquecer que a demanda social empurra o núcleo familiar para 

quebras e distorções do vinculo mãe-bebê seja pela necessidade financeira, seja por 

questões de parentalidade dissociada. Porém, a enfermagem pode contribuir e muito 

para formação precoce desse vinculo, sua integralidade e manutenção.  
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Fig. 6: Fonte: http://sortimentos.com/2010/mae-so-tem-uma-coluna-ana-mello-escritora-autora-
cronista-gaucha-ana-mello-cronica-mae-so-tem-uma/  
 
 
 

"Só há uma coisa no mundo mais bela que a mulher: a mãe." (L. Schefer) 
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Fig. 7: Fonte: http://kauahenrique.blogspot.com/2010/09/mae-e-filho.html 

 
 
 
 

"A mulher que é mãe desperta em nós o respeito pelas outras mulheres."  
(Pe. Luiz Carlos) 
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7.1. ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS: 
NOME:__________________________________________________________ 
IDADE:_________________   IG: (     )_______________ 
POSSUI COMPANHEIRO? SIM (   ) NÃO (   ) 
TRABALHA? SIM (   ) NÃO (   ) EM QUÊ?____________________________ 
ESCOLARIDADE:________________________________________________ 
FEZ PRÉ-NATAL? SIM (   ) NÃO (   )  No DE CONSULTAS______________ 
 
DADOS DO ESTUDO

1. Sabe por que o parto foi cesáreo? 

: 
Em relação ao parto: 

2. Alguém lhe explicou como ele aconteceria? 
3. Estava consciente quando seu bebê foi retirado? Como foi? 
4. Em que momento você colocou seu filho no colo? 
5. A enfermagem lhe ajudou a pegar o bebê na sala de operação? 
6. Você chegou a oferecer o seio a ele, lá na sala? 

 
No alojamento conjunto: 

1. A enfermagem lhe ajudou a oferecer o seio? Conte como foi a primeira mamada. 
2. Em relação ao manuseio de seu bebê como a enfermagem agiu? 
3. Quem deu o primeiro banho no bebê?  
4. A enfermagem esteve atenta às suas solicitações em relação ao cuidar do bebê? 
Sim (    )  Não (    ) Explique: 
5. A enfermagem ajudou você a se cuidar? 
Sim (    )  Não (    ) Explique: 
6. A enfermagem ajudou você nos cuidados realizados com seu filho? 
Sim (    )  Não (    ) Explique: 
7. Em relação aos cuidados relativos ao bebê a enfermagem colaborou para que você 
adquirisse segurança? Sim (    )  Não (    ) Explique 
8. Descreva as atividades realizadas pela enfermagem junto a você e seu bebê que você 
classificaria como positivas. 
9. Descreva as atividades realizadas pela enfermagem junto a você e seu bebê que você 
classificaria como negativas. 
10. O que você gostaria de ter recebido da enfermagem, que diz respeito a você e seu 
bebê, que não

 

 recebeu? 
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7. 2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
PROJETO DE PESQUISA: “Limites e possibilidades da enfermagem: intervenção no vinculo 
mãe-bebê após parto cesáreo”. 
Pesquisador Responsável: Profª Drª. Helen Campos Ferreira. 
Coleta de dados: Isabelle Campos Guerra. 
Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro 
  

A Srª está sendo convidada a participar da pesquisa “Limites e possibilidades da enfermagem: 
intervenção no vinculo mãe-bebê após parto cesáreo”. A pesquisa tem como objetivo refletir sobre a intervenção 
da enfermagem no vínculo mãe-bebê, pois após cesariana é possível que algumas mães sintam dificuldades para 
cuidar de seus bebês nos primeiros dias, pelo fato de terem sido operadas. Assim, deseja-se saber como a 
enfermagem pode ajudar a mãe a cuidar de seu filho neste momento.  

Esclarece-se que não se espera que essa pesquisa traga riscos a sua saúde e ela não será utilizada para 
qualquer outro objetivo a não ser aquele já mencionado. Entre os benefícios que ela poderá trazer está a melhoria 
dos serviços de enfermagem prestados à comunidade. 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 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. 

    Niterói, _________de_______________de 2011. 

_______________________________                                _________________________________________ 

Assinatura da voluntária                                             Isabelle Campos Guerra 
               

                Isabelle Campos Guerra                                          Helen Campos Ferreira 
isabelle.c.guerra@hotmail.com                           helen.campos@gmail.com 
 Telefone: (021) 92040094                                       Telefones: (021) 9628-0921                     
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Fig. 8: Fonte: http://www.amandicaindica.com.br/2010/09/depressao-pos-parto-por-elke-verbisck.html  

 

“Os filhos são para as mães as âncoras da sua vida.” (Sófocles)  

 

 

8. ANEXOS 
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