
IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 
XXII Semana de Iniciação Científica  

21 a 25 de outubro de 2019 
Tema: “Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos, 

sociais e culturais” 
 

 

 

 

 

A RELEVÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM Á PUÉRPERA 

 
Cícero Washington Moreira Palácio1, Davi Anderson Oliveira2, Dayane 

Félix Da Silva3, Geovana Ramos Lima4, Joyce Magalhães Souza Diniz5, 

Samara Calixto Gomes6 

 
Resumo: O puerpério trata-se de um período que apresenta mudanças, 

adaptações e riscos, tornando-se indispensável os cuidados da equipe de 

enfermagem. Afim de prevenir intercorrências, proporcionar conforto emocional 

e físico á puérpera, com destaque em ações educativas que oferecem a mulher 

meios para cuidar de si e de seu (sua) filho (a). Assim, objetivou-se 

compreender a importância da assistência de enfermagem a mulher e as 

dificuldades encontradas no período puerperal. O presente estudo é baseado 

em artigos encontrados na biblioteca virtual em saúde-BVS durante o mês de 

setembro e outubro de 2019, utilizando o cruzamento dos seguintes descritores  

com o operador booleano AND: cuidado de enfermagem AND puerpério AND 

enfermagem, resultando um total de 662 artigos, aplicando-se os critérios de 

inclusão: texto completo disponível, como critérios de exclusão adotou-se 

artigos duplicados ou inadequados a temática, resultando no total de 5 

referências para leitura na íntegra e construção do estudo. De acordo com os 

artigos encontrados percebeu-se a relevância do papel da enfermagem frente 

aos cuidados prestados a mulher no período puerperal, auxiliando-a no 

processo inicial de adaptação à maternidade e monitorando-a quanto a sua 

recuperação.  No entanto, ainda é notável a existência de barreiras que 

dificultam a implantação de uma assistência de qualidade, tais como: número 

reduzido de profissionais nos serviços de saúde onde essas mulheres 
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procuram atendimento, ou ainda, a negligencia dessas mulheres com a própria 

saúde, ao buscarem, na maioria das vezes os serviços de saúde durante a fase 

puerperal apenas para o atendimento de puericultura do recém-nascido (RN), 

sendo a primeira consulta uma excelente oportunidade para a promoção de 

ações de educação em saúde voltadas para a saúde do RN, mas também para 

a saúde materna. Com o presente estudo pode-se perceber que apesar das 

dificuldades encontradas, a equipe de enfermagem presta um importante 

serviço na fase de adaptação vivenciada pela mulher no período pós-parto. 
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