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RESUMO 

 
A prática educativa ou a ação de Educação em Saúde é entendida como uma 
prática desenvolvida junto a grupos sociais a partir de campos de conhecimento que 
compõem as áreas interdisciplinares da saúde e da educação. A Enfermagem tem 
nessa prática um de seus principais eixos norteadores que se concretiza nos vários 
espaços de realização das ações de Enfermagem em geral e especialmente no 
campo da Saúde Pública. O presente estudo teve por objetivo Implantar um plano de 
alta de Enfermagem com orientações às puérperas sobre os cuidados pós-alta com 
a sua saúde e a do recém-nascido. Trata-se de um projeto de intervenção realizado 
em quatro etapas, com os enfermeiros assistenciais da maternidade. A primeira 
etapa foi de mobilização, a segunda, foi a realização de roda de conversa, a terceira 
etapa foi a implementação do plano de alta a todas as puérperas que tiveram alta 
durante quinze dias e por fim a avaliação. Após coleta dos prontuários nos quais 
foram anexados a segunda via do impresso de alta, foram realizadas correções e 
entregue à gestão o modelo final para apreciação e possível implementação no 
serviço. O presente estudo é factível de ser implementado na instituição em questão 
e pode ser replicado nas demais maternidades da Rede, apresenta baixo-custo. 
Esta inovação pode contribuir com gestores e profissionais de saúde no sentido de 
fornecer subsídios para melhorias do processo de alta, e para uma assistência de 
Enfermagem qualificada e humanizada. 
 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Período pós-parto. Enfermagem Obstétrica. 

Enfermagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A prática educativa ou a ação de Educação em Saúde é entendida como uma 

prática desenvolvida junto a grupos sociais a partir de campos de conhecimento que 

compõem as áreas interdisciplinares da saúde e da educação. A Enfermagem tem 

nessa prática um de seus principais eixos norteadores que se concretiza nos vários 

espaços de realização das ações de Enfermagem em geral e especialmente no 

campo da Saúde Pública (ACIOLI, 2008). 

A associação do cuidado com práticas educativas está no compartilhar de 

práticas e saberes em uma relação horizontalizada onde a Enfermagem exerce seu 

papel de prestadora de cuidados e educadora dividindo o seu saber e fazer e 

agregando o saber e o fazer popular, evitando, assim, posturas autoritárias. Nesse 

sentido, o cuidado de enfermagem na obstetrícia torna-se, então, humanizado, pois 

considera práticas culturais em, abrindo um espaço de construção dos saberes a 

partir das práticas educativas (PROGIANTI; COSTA, 2012).  

 A educação em saúde no ciclo gravídico-puerperal imprime às usuárias da 

atenção básica em saúde papel de destaque, por serem o centro do processo 

educativo, possibilitando inferir a existência de representações nesse grupo. A forma 

de expressão das puérperas no processo educativo fornece direcionamentos acerca 

da educação em saúde em todo o ciclo (ACIOLI, 2008). 

 O puerpério é um período complexo devido ao entrelaçamento de aspectos 

biológicos, psicológicos, comportamentais, socioculturais, econômicos e por 

questões de gênero. Ademais, é no puerpério que se exacerbam as demandas da 

maternidade, o que acarreta importantes transformações no estilo de vida das 

mulheres e da família. Todos estes aspectos, individualmente ou sobrepostos, 

resultam em diferentes situações de vulnerabilidade para as mulheres neste período 

(CABRAL; OLIVEIRA, 2010). 

 Decorre desse contexto a importância de uma abordagem educativa no 

período puerperal. No Brasil, é evidente a forte influência do conhecimento popular-

empírico, das crenças, dos valores culturais e religiosos sobre os aspectos do 

puerpério. Tal fato demonstra que o conhecimento científico deve ser levado à 

mulher de forma simples, respeitando-lhe a individualidade de forma clara, humana 

sem julgamentos ou reprovações, dando-lhe oportunidade para expressar seu 



conhecimento e visualizar possibilidades de mudança de atitude num ambiente 

saudável e seguro (MATOZINHOS; ALBUQUERQUE; CAETANO, 2011). 

A Enfermagem, junto às puérperas, deve priorizar as comunicações claras e 

objetivas, visando o bem- estar psicossocial das mesmas, prestando com isso não 

só cuidados necessários a mãe e a criança, como também fornecendo informações 

precisas durante o puerpério para minimizar os medos e promover um ambiente 

saudável para a adaptação dessa nova fase de vida (ZAGONEL et al., 2006). 

 Uma das maneiras de se garantir que todas as orientações sejam 

apreendidas de forma clara é a implementação de um plano de alta com registro de 

todos os cuidados necessários para a puérpera. Um roteiro de planejamento de alta 

constituído de atividades de ensino, informações necessárias à manutenção da 

saúde e serviços disponíveis na comunidade, pode ser utilizado com a finalidade de 

facilitar a transição do binômio mãe-bebê para o domicílio (PEREIRA et al., 2007).  

A prontidão e segurança da puérpera para a alta deve ser resultado de um 

planejamento que a prepare para tal, sendo avaliados indicadores físicos e 

psicossociais, que o enfermeiro deve estar apto a investigar e registrar, no intuito de 

documentar a assistência prestada e para que dados possam ser resgatados e 

reavaliados com o objetivo de favorecer o bem-estar da paciente (SUZUKI; 

CARMONA; LIMA, 2011). 

Embora considerado um aspecto complexo da assistência e integrante do 

Processo de Enfermagem, este não tem sido priorizado dentre as atividades que 

estão sob a responsabilidade do enfermeiro (SUZUKI; CARMONA; LIMA, 2011). 

Destaca-se ainda a necessidade de se registrar essa com finalidade de efetivar o 

cuidado prestado. 

O planejamento da alta requer a disponibilidade de diferentes recursos em 

saúde (humanos, materiais, financeiros e físicos) e inovação. Compreende-se por 

inovação o desenvolvimento de uma ideia ou invenção convertida em alguma 

aplicação útil, que pode ser incorporada em produtos, serviços ou processos (CIETO 

et al., 2014). 

Considerando a relevância do planejamento de alta para o binômio mãe-bebê, 

bem como para a efetivação de uma assistência de Enfermagem sistematizada, este 

estudo tem como objetivo propor a implantação de um plano de alta de Enfermagem 

com orientações às puérperas sobre os cuidados pós-alta com a sua saúde e do 

recém-nascido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PROBLEMATIZAÇÃO DA SITUAÇÃO 

 



O Brasil, país influenciado por múltiplas culturas, apresenta forte influência do 

conhecimento popular-empírico e das tradições culturais e religiosas sobre os 

aspectos gestacionais e puerperais; por isso é importante que o profissional de 

saúde que presta assistência à gestante durante o pré-natal, parto e puerpério 

forneça orientações e explicações que permitam desmitificar conceitos e ajudar em 

cada período (CENTA; OBERHOFER;CHAMMAS, 2002). 

O puerpério, por se tratar de uma fase que gera insegurança, 

independentemente de ser ou não a primeira experiência como mãe, exige que a 

Enfermagem tenha sensibilidade o bastante para identificar quais são as reais 

necessidades desta mulher, principalmente no momento da alta (BERNARDI; 

CARRARO; SEBOLD, 2011). 

Por ser o puerpério um período considerado de riscos para alterações 

fisiológicas e psicológicas, tornam-se essenciais os cuidados de enfermagem que 

primem por prevenção de complicações, conforto físico e emocional e educação em 

saúde. As ações educativas devem ser permeadas pela escuta qualificada, 

acolhimento e valorização das especificidades das mulheres que sabidamente são 

influenciadas por expectativas sociais relativas à maternidade (ALMEIDA; SILVA, 

2008). 

 O planejamento de alta constitui-se como parte do processo de Enfermagem, 

assim é válida a utilização de recursos e inovações com finalidades de melhorias no 

plano de cuidado de alta do paciente/cliente/usuário, no presente estudo as 

puérperas (KHANKEH; RAHGOZAR; RANJBAR, 2011). 

Observa-se, que na maioria das vezes, a orientação da alta hospitalar é dada 

no momento da saída do paciente/cliente/usuário do hospital. Nessa ocasião, são 

oferecidas muitas orientações simultaneamente, a maioria por meio da comunicação 

verbal, o que pode dificultar a compreensão do paciente (POMPEO; PINTO, 2007). 

A informação verbal e a escrita são importantes e complementares, no 

tocante a educação em saúde. Considerando a possibilidade de 

paciente/cliente/usuário, no presente caso a mãe, não compreender a informação 

verbal, esquecê-la ou rejeitá-la, o fornecimento de informações escritas pode ser 

uma maneira efetiva de apoiar as orientações verbais. 

As particularidades da mulher puérpera somadas à inexistência de um 

planejamento de alta estruturado e a importância de se efetivar a prática de 



educação em saúde no cuidado ao binômio mãe-bebê foram os pilares para a 

estruturação deste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 



A Maternidade está localizada no bairro Promorar na cidade de Teresina-

PI possui um total de vinte leitos obstétricos para alojamento conjunto, quatro leitos 

em sala de parto, sete leitos neonatais sendo que destes quatro pertencem à 

Unidade de Cuidados Convencionais (UCINco), além de duas salas cirúrgicas.  

É composta por uma equipe onde em cada turno de 12 horas possui dois 

obstetras, um acadêmico de medicina, dois enfermeiros (um responsável por sala de 

parto, centro cirúrgico e central de material e esterilização e outro enfermeiro 

responsável pelo alojamento conjunto e neonatologia) e doze técnicos de 

enfermagem assim distribuídos: dois em sala de parto, três no alojamento conjunto, 

três para neonatologia, dois no centro cirúrgico e dois na central de material e 

esterilização.  

Atualmente possui o título de Hospital Amigo da Criança e segundo dados 

registrados nos livros de cirurgia obstétrica e livro da sala de parto do Hospital Geral 

do Promorar, no ano de 2014 a maternidade teve uma média de 5,09 partos por 

dia com um total de 1823 partos, sendo uma taxa de parto normal ao mês de 58,7% 

e parto cesáreo ao mês de 41,3%.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 JUSTIFICATIVA 

 



 A morte materna ainda constitui um grande desafio à Saúde Pública. No ano 

de 2000, juntamente com 189 países, o Brasil assinou um compromisso de cumprir 

com os oito objetivos do milênio até 2015. Dentre estes, consta a redução da 

mortalidade materna e infantil (FERRAZ; BORDIGNON, 2012). Observa-se que já 

existem alguns reflexos na diminuição do coeficiente de mortalidade materna no 

país, porém ainda faz-se necessário buscar soluções para o enfrentamento desse 

insistente problema da mortalidade das mulheres durante o processo fisiológico da 

gravidez e do parto. 

 As políticas públicas geradas no seio da sociedade pelos movimentos sociais 

desde a década de 80, que culminaram na consolidação de leis e programas de 

saúde voltados à atenção materno-infantil, tiveram papel importante na organização 

dos sistemas e serviços de saúde, de modo a refletir na melhoria dos indicadores de 

mortalidade neonatal. Entretanto, a perpetuação de elevados índices de mortalidade 

materna ao longo dos anos ressalta a necessidade de se repensar sobre a trajetória 

percorrida até o presente momento quanto à implementação de políticas públicas 

para a melhoria da qualidade da atenção à saúde da mulher (SANTOS NETO et al., 

2008). 

 A Educação em saúde surge como uma estratégia que gera impactos 

comprovados na redução dos coeficientes de mortalidade materno-infantil. O plano 

de alta de Enfermagem subsidiará um cuidado efetivo e uma melhoria na qualidade 

do atendimento ao binômio mãe-filho. Este pode ser compreendido como uma 

intervenção tecnológica, porém de baixo custo que trará benefícios para assistência 

de Enfermagem outrora prestada.  

 

 

 

 

 

 

 

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 



5.1 Educação em saúde 

 Ações educativas em saúde podem ser definidas como um processo que 

objetiva capacitar indivíduos ou grupos para contribuir na melhoria das condições de 

vida e saúde da população, devendo ainda estimular a reflexão crítica das causas 

dos seus problemas bem como das ações necessárias para sua resolução (MACIEL, 

2009).  

A educação em saúde é caracterizada como um processo com princípios 

críticos e reflexivos e metodologia baseada em diálogo, formando atores sociais 

integrados e participativos, especialmente, nas questões de gestão da saúde.  

Assim, a educação em saúde pode auxiliar na compreensão das causas dos 

problemas de saúde da comunidade, bem como na busca de soluções para os 

mesmos (BRASIL, 2009). 

A educação como um processo permanente constitui-se numa prática que 

conduz a políticas de intervenção social e que pode ter associada uma metodologia 

problematizadora. Nesse processo, “o respeito à autonomia e à dignidade de cada 

um, é vista como um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder 

uns aos outros”. Assim, educar não é transferir conhecimento, é uma forma de 

intervenção no mundo e, sendo assim, exige do educador respeito aos saberes do 

educando e à sua autonomia, liberdade e criatividade.  

A disponibilidade verdadeira para o diálogo é essencial e, nessa perspectiva, 

a educação tem uma relação íntima com a saúde. De acordo com a perspectiva 

freireana, tem-se a educação em saúde como um processo, e como tal, está sempre 

em construção. Essa construção de conhecimentos deve ocorrer na relação 

dialogada entre profissional-usuário buscando nas vivências, o ponto de partida da 

prática educativa (FREIRE, 1996). 

 

5.2 Interface entre educação em saúde e o puerpério 

 

A enfermagem apresenta na ação educativa um de seus principais eixos 

norteadores nos vários espaços de realização de sua prática. O profissional 

enfermeiro é habilitado e capacitado para cuidar do usuário e da sua família, levando 

em consideração as necessidades curativas, preventivas e educativas de cuidados 



em saúde, constitui-se uma importante ferramenta para o cuidado clínico de 

enfermagem à mulher no ciclo gravídico-puerperal (ACIOLI, 2008). 

A gestação, parto e puerpério constituem uma experiência humana 

significativa, com forte potencial positivo e enriquecedor para quem dela participa. O 

profissional Enfermeiro é coadjuvante dessa experiência, este tem a oportunidade 

de colocar seu conhecimento a serviço do bem-estar do binômio mãe-bebê, 

reconhecendo os momentos críticos em que suas intervenções são necessárias 

para assegurar a saúde de ambos (BRASIL, 2009). 

Mulheres e companheiros que vivenciam o período gravídico-puerperal 

apresentam necessidades de cuidados os quais podem ser, prioritariamente, 

trabalhados através da educação em saúde. Estudos recentes revelam a 

preocupação de enfermeiros com a participação da população como agente ativa no 

processo saúde-doença, percebendo as ações de educação em saúde como 

oportunidade para desenvolver nas pessoas a consciência acerca da importância da 

corresponsabilização de todos os envolvidos (ZAMPIERI et al., 2010). 

O autocuidado da mulher após a alta hospitalar é de extrema importância ao 

se levar em conta as causas de morte durante o ciclo gravídico-puerperal, portanto, 

a orientação correta e adequada pelos profissionais da saúde deve ser feita 

cuidadosamente para que a puérpera entenda. Estudos mostram que a 

previsibilidade e a evitabilidade do óbito estão ligadas diretamente à oportunidade e 

à qualidade de assistência recebida pela mulher durante a gestação, o parto e o 

puerpério (KANO, 2010). 

Palestras educativas, bem como outras estratégias de educação em saúde 

são opções para auxiliar, orientar e esclarecer possíveis dúvidas que possam surgir 

pelas mães, já que acabam sendo criadas situações onde se pode conhecer 

ansiedade e dificuldades de cada cliente em virtude do processo ensino-

aprendizagem que põem a enfermeira em contato com as mães (KANO, 2010). 

 

 

 

 

 

6 PÚBLICO ALVO 



 

O projeto contemplará como público alvo os (as) enfermeiros (as) que 

trabalham na Maternidade Dr. Olavo Mendes Carvalho. Ao todo contabiliza-se doze 

enfermeiros (as) que desempenham suas atividades da referida unidade. A escala 

mensal está disposta por setor de trabalho e carga horária semanal.  

No setor de pré-parto em dias uteis atuam duas enfermeiras, sendo uma no 

turno manhã e outra à tarde; já no período noturno e em dias não uteis trabalham no 

referido setor, quatro enfermeiras. 

No setor de neonatologia e alojamento conjunto, atuam em dias uteis duas 

enfermeiras, sendo uma no turno manhã e outra à tarde; já no período noturno e em 

dias não uteis trabalham no referido setor, cinco enfermeiros, com destaque para 

uma mesma enfermeira que atua nos dois setores em diferentes horários, o que 

contabiliza como quadro de Enfermeiros (as) doze funcionários (as). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 OBJETIVOS 



 

7.1 Objetivo Geral 

 

 Implantar um plano de alta de Enfermagem com orientações às puérperas 

sobre os cuidados pós-alta com a sua saúde e a do recém-nascido. 

 

7.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar um plano de alta com prescrições de Enfermagem contendo 

cuidados pós-alta para o binômio mãe-bebê; 

 Apresentar o plano de alta aos enfermeiros e direção da maternidade; e 

sensibilizá-los quanto à importância da implantação do impresso para a 

melhoria da qualidade da assistência de Enfermagem; 

 Destacar os cuidados prescritos pelos enfermeiros na elaboração do impresso 

de plano de alta de enfermagem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 METAS 



 

 Apresentação e aprovação do plano de alta de Enfermagem pelos 

Enfermeiros e gestores da referida maternidade; 

 Implantação do plano de alta de Enfermagem contendo cuidados de 

Enfermagem ao binômio mãe-bebê em uma maternidade municipal de 

Teresina-PI; 

 Apresentar aos gestores municipais de saúde o projeto do plano de alta de 

enfermagem proposto e viabilizar a implantação do mesmo nas demais 

maternidades do município de Teresina; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 METODOLOGIA 

 



9.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um projeto de implantação de um plano de alta de Enfermagem, 

elaborado pelas enfermeiras assistenciais que trabalham na referida maternidade da 

rede municipal de Teresina-PI.  

O Projeto de Intervenção é uma reflexão acerca de um planejamento. É um 

instrumento de trabalho utilizado para organizar ações e tomar decisões, de modo a 

realizar objetivos pretendidos. É um projeto que tem a intenção de organizar ideias 

possíveis para implementar mudanças. Trata-se, portanto de uma proposta objetiva 

e focalizada de ação organizada, para resolver problemas da realidade (PAZ et al., 

2013). 

 

9.2 Instrumento da pesquisa 

 

Utilizar-se-á como instrumento um plano de alta de Enfermagem, que foi 

elaborado pela pesquisadora (APÊNDICE I). Para elaboração do instrumento 

utilizou-se como espelho o receituário médico disponibilizado na rede, com intenção 

de facilitar a aproximação das puérperas com o presente instrumento. Para 

estabelecer quais orientações seriam listadas, elencou-se as mais utilizadas na 

rotina do serviço, e verificou-se as que precisavam de mais ênfase no momento da 

alta hospitalar. No plano de alta, as orientações estão dispostas em forma de 

ckecklist, a depender do tipo de parto, existem as orientações específicas e 

orientações gerais às puérperas com cuidados a si e ao recém-nascido, bem como 

serviços disponíveis na unidade. O instrumento é impresso em duas vias, permitindo 

assim que, seja entregue uma via a puérpera e a segunda via, fique anexada ao 

prontuário, propiciando assim que fique registrado o cuidado de orientações neste, 

que é considerado um documento, além de possibilitar futuras pesquisas e geração 

de indicadores para o serviço. 

 

9.3 Etapas de desenvolvimento do projeto 

O projeto de intervenção foi construído de forma participativa com os atores 

envolvidos com o problema. Foi realizada uma oficina utilizando a técnica 

pedagógica de roda de conversa. O plano de intervenção foi realizado em quatro 

etapas:  



1ª Etapa: Mobilização – os participantes de cada oficina receberam um convite para 

participação nas oficinas (APÊNDICE III); 

2ª Etapa: Conhecendo o projeto de intervenção – nesta etapa foi realizada a roda 

de conversa na unidade na qual foi realizado o estudo, neste momento foi 

apresentado o projeto, seus objetivos e o instrumento a ser implantado (APÊNDICE 

IV).  

3ª Etapa: Implementação do projeto - Nesta etapa foi implementado o plano de 

alta de Enfermagem proposto, o procedimento foi realizado durante 15 dias, para 

todas as puérperas de alta hospitalar durante o período; 

4ª Etapa: Avaliação – Nesta etapa foi feita coleta dos prontuários das puérperas 

que tiveram alta durante os quinze dias de implantação do plano de alta, a fim de se 

realizar um levantamento da quantidade de puérperas que tiveram acesso as 

orientações, bem como quais orientações foram elencadas e/ou acrescidas. Nesse 

momento, avaliou-se a adesão à utilização do instrumento pelos Enfermeiros, e 

possíveis mudanças na estruturação do impresso e realizado correções ortográficas 

e de conteúdo. (APÊNDICE II). 

 

9.4 Considerações éticas 

 

Esse trabalho não utilizou dados primários para sua elaboração não sendo 

necessário aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa. O projeto para elaboração 

desse plano de intervenção teve aprovação da Gestora da Unidade em questão, foi 

deferido pela Direção Geral da Maternidade Dr. Olavo Mendes Carvalho (APÊNDICE 

XX). No tocante às imagens expostas no presente estudo, todos os profissionais 

consentiram a exibição das imagens, com autorização documentada (APÊNDICE V). 

 

 

 

 

10 CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES JUL/AGO 
2015 

SET/2015 OUT/2015 NOV/2015 DEZ/2015 



Elaboração 
do projeto 

X     

Revisão de 
Literatura 

X X X X X 

Apresentação 
do impresso 
de plano de 

alta 

  X   

Implantação 
do plano de 

Alta 

  X X  

Avaliação da 
intervenção 

  X X  

Apresentação 
do projeto à 

Banca 

    X 

Defesa do 
TCC 

    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ORÇAMENTO 

 

MATERIAL QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR 



Resma de papel A4 01 R$ 12,00 R$ 12,00 

Pen drive 01 R$ 30,00 R$ 30,00 

Caneta esferográfica 04 R$ 1,00 R$ 4,00 

Recarga de cartucho 

de tinta preta 

01 R$ 15,00 R$ 15,00 

Recarga de cartucho 

de tinta colorida 

01 R$ 20,00 R$ 20,00 

Impressão gráfica do 

instrumento 

200 R$ 0,40 R$ 80,00 

VALOR TOTAL R$161,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 RECURSOS HUMANOS 

 



FORMAÇÃO FUNÇÃO VÍNCULO COM O 

PROJETO DE 

INTERVENÇÃO 

Enfermeira Diretora da Maternidade Autorização e ciência 

Enfermeira Doutora - Docente Orientação 

Enfermeira Enfermeira Assistencial da 

Maternidade 

Autoria 

Enfermeiro Enfermeiros Assistenciais da 

Maternidade 

Operacionalização e 

utilização do plano de alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 



 Em um primeiro momento, foram convidados direção e enfermeiros que 

compõem a escala da maternidade a participarem de uma roda de conversa na qual 

foram apresentados os objetivos do projeto de intervenção. Na referida roda de 

conversa, ocorrida em 20 de outubro de 2015, na maternidade do Hospital Geral do 

Promorar, estiveram presentes cinco enfermeiros dos onze que constam na escala 

(um total 45,4%), além da gerente de enfermagem. Porém, não foi possível a 

presença da diretora da instituição.  

 A baixa adesão dos profissionais nessa atividade gerou preocupação, pois 

para que o projeto seja de fato implementado, é imprescindível que os Enfermeiros 

da Unidade compartilhem da mesma visão de o quão importante para a melhoria da 

qualidade do serviço será a efetivação de um projeto como tal. 

Considerando-se essa etapa de mobilização como uma prática de educação 

em saúde, e como tal, um processo político, para que esta não seja entendida como 

um processo dominador, é fundamental que se busque a participação dos diferentes 

sujeitos envolvidos. Nesse caso, deve-se optar pelo planejamento de objetivos e 

técnicas que visem à participação do usuário nos diferentes momentos de formação 

do grupo, inclusive de seu planejamento (MEDEIROS; SILVEIRA, 2007). 

Com relação à utilização do plano de alta, após o levantamento dos 

prontuários das puérperas que tiveram alta nos dias de implantação do impresso, foi 

possível observar que todas as mães de alta receberam a primeira via do plano de 

alta, o que pode ser comprovado pela segunda via anexada ao prontuário. O 

resultado observado demonstrou que o projeto é factível de ser implementado, pois 

todas as puérperas foram contempladas com as orientações, tanto verbalmente 

como por escrito.  

Esse dado permite avaliar positivamente o uso do instrumento no presente 

estudo, já que algumas pesquisas apontam diversos fatores que dificultam a adesão 

dos enfermeiros nessa atividade, a saber, o excesso de trabalho, desconhecimento 

da necessidade de participar do planejamento, falhas na comunicação dentro da 

equipe de enfermagem, dificuldades na comunicação com outros profissionais e na 

participação em reuniões da equipe multiprofissional são apontados, entre outros, 

como impedimentos para a efetiva participação do enfermeiro no processo de 

preparo do paciente para a alta (SUZUKI; CARMONA; LIMA, 2011). 

Em relação às prescrições de Enfermagem contidas no impresso, observou-

se que todas as orientações já dispostas no impresso foram marcadas, havendo 



mudança somente quanto às orientações específicas dependendo do tipo de parto, 

vaginal ou cesariano. No espaço destinado ao acréscimo de orientações que não 

estivessem contempladas no impresso, não foi observado nenhuma prescrição de 

Enfermagem. 

Entende-se que o checklist constitui um recurso material de fácil manuseio e 

aplicável ao ensino para a alta, pela possibilidade de assegurar que as etapas 

esperadas para uma prática segura dentro de determinada situação sejam 

percorridas e ainda por favorecer o registro rápido das atividades realizadas no 

processo de alta (CIETO et al., 2014).  

Estudos apontam o checklist como uma inovação no processo de alta, uma 

ferramenta útil para enfermeiros no ensino para a alta, por ser um recurso que 

favorece a padronização de informações que devem ser transmitidas antes da alta, 

além de formalizar o ensino esperado para esse período (HIGBY; PYE, 2009). 

Entretanto, vale ressaltar que por vezes os instrumentos pré-estabelecidos podem 

não contemplar cuidados que o enfermeiro jugue necessários, após sua avaliação 

de Enfermagem. 

Outro ponto importante observado no presente estudo, diz respeito à 

estatística de partos normais e partos cirúrgicos realizados na instituição. Como o 

instrumento apresenta orientações especificas ao tipo de parto, foi possível fazer um 

levantamento do quantitativo e tipo de partos realizados nos quinze dias de 

implantação do projeto. 

Durante os dias de implantação do projeto, tiveram alta da Unidade, 46 

puérperas de parto normal, e 16 de parto cesareano, um indicador importante para a 

instituição, que trabalhando em consonância com política instituída pela Rede 

Cegonha, preconiza uma redução dos índices de cesareana e aumento do parto 

normal humanizado.  

Durante a implantação do presente estudo, teve início na instituição um 

projeto de triagem neonatal, com a prestação de um novo serviço, o teste do 

olhinho. A oferta desse novo serviço exigiu reformulação no impresso do plano de 

alta, visto que nesse impresso é reforçada a orientação de quais serviços são 

oferecidos pela maternidade para o binômio mãe-bebê. Ademais, foi reformulado o 

impresso, com as devidas alterações ortográficas e disposição das orientações a fim 

de facilitar o entendimento pelas mães.     



 Após os dias de implantação do instrumento de alta, e avaliação dos 

resultados, reformulou-se o plano de alta já com as devidas alterações (APENDICE 

II), e disponibilizou-se para apreciação pela equipe, ficando este como proposta de 

implantação efetiva pelo serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O plano de alta de Enfermagem proposto no presente estudo pode ser 

entendido como um recurso e uma inovação que favorecerá o processo de alta, uma 



vez que aumenta a qualidade e eficiência dos serviços e, consequentemente, levam 

benefícios para o binômio mãe-bebê. 

 A Rede Cegonha, com todos os seus preceitos, vem subsidiar uma melhoria 

na assistência obstétrica e neonatal, e o planejamento de alta outrora exposto pode 

ser compreendido como um dispositivo que efetiva uma assistência de Enfermagem 

humanizada e individualizada, aprimorando a assistência e subsidiando um cuidado 

seguro. 

 A prontidão e segurança da puérpera para a alta deve ser resultado de um 

planejamento que deliberadamente a prepare para tal, sendo avaliados indicadores, 

que o enfermeiro deve estar apto a investigar e registrar, no intuito de documentar a 

assistência prestada e para que dados possam ser resgatados e reavaliados, com o 

objetivo de favorecer assistência humanizada. 

 É importante destacar que este projeto é factível de ser implementado nesta 

instituição e pode ser replicado nas demais maternidades da Rede, apresenta baixo-

custo, e a Rede por dispor de serviço de gráfica e impressão, tem condições de 

fornecer o impresso a todas as maternidades municipais, e esta se apresenta como 

principal meta do estudo. Esta inovação para alta aqui apresentada pode contribuir 

com gestores e profissionais de saúde no sentido de fornecer subsídios para 

melhorias do processo de alta, e para uma assistência qualificada e humanizada. 
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CONVITE  

  

Vimos por meio deste convidá-lo(a) a participar de uma reunião que realizar-se-á 

no dia 20 de outubro de 2015, no Auditório do Hospital Geral do Promorar, para  

discussão de propostas relacionadas a melhorias na qualidade da assistência de 

Enfermagem na maternidade Dr. Olavo Mendes Carvalho. No momento será 

apresentado um modelo de Plano de Alta de Enfermagem e um Protocolo de 

Acolhimento com Classificação de Risco em Obstetrícia a serem implementados nesta 

maternidade. Tratam-se de projetos de intervenção oriundos do Curso de Especialização 

em Enfermagem obstétrica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).   

  

PROGRAMAÇÃO:  

Abertura (16h30)  

- Discussão sobre propostas de melhorias da qualidade da assistência de        

Enfermagem; (Ministrantes: Acadêmicos do 7º Bloco de Enfermagem – UESPI);  

  

Apresentação do projeto de intervenção: Plano de Alta de Enfermagem  

Ministrante: Enf.ª Lívia Carvalho Pereira  

  
Apresentação do projeto de intervenção: Protocolo de Acolhimento com Classificação 

de Risco em Obstetrícia  

Ministrante: Enf.ª Raniéri Aparecida Pereira de Santana  

  

Encerramento:  

Coffee Break    

  

A presença e a colaboração de todos vocês é muito importante!  

Desde já, Agradeçemos!  

Lívia Carvalho Pereira  

Enfermeira – Especializanda em Enfermagem Obstétrica-UFMG/UFPI  

  
 
 
 
 

Raniéri Aparecida Pereira de Santana  

Enfermeira – Especializanda em Enfermagem Obstétrica-UFMG/UFPI  
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APÊNDICE IV – RODA DE CONVERSA  
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APÊNDICE V - TERMO DE CONSENTIMENTO DE EXIBIÇÃO DE IMAGEM 

 

Eu, abaixo assinado declaro para os devidos fins que autorizo a exibição da 
minha imagem para efeito de divulgação do projeto de intervenção intitulado 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PUERPÉRIO: Proposta de implantação do plano de 
alta de Enfermagem de autoria da discente Lívia Carvalho Pereira sob orientação da 
Prof.ª Dr.ª Márcia Teles de Oliveira Gouveia. A presente atividade é requisito para a 
conclusão do Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) em parceria com a Universidade Federal do Piauí 
(UFPI). 

 

Teresina, 20 de outubro de 2015. 

 

 

Nome RG 
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APÊNDICE VI - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PROJETO DE 
INTERVENÇÃO 

 

 Através do presente instrumento, solicitamos do Gestor da Maternidade do Hospital 
Geral do Promorar, autorização para realização da pesquisa integrante do Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) da discente Lívia Carvalho Pereira orientada pela 
Prof.ª Dr.ª Márcia Teles de Oliveira, tendo como título EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO 
PUERPÉRIO: Proposta de implantação do plano de alta de Enfermagem. A presente 
atividade é requisito para a conclusão do curso de Curso de Especialização em 
Enfermagem Obstétrica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 
parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI).   
 

Teresina, 20 de outubro de 2015.   

 

                                 

     _____________________________        ____________________________ 

                  Discente                                                         Prof.ª Orientadora  

 

 

Deferido (  ) 

Indeferido (  ) 

 

 

_____________________________ 

                                                 Assinatura e carimbo do gestor 

 
 

 
             
 



 

 

 

 

 

 

 

 


