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Introdução: No puerpério as transformações físicas e fisiológicas ocorridas durante a
gestação e o parto tendem a voltar ao seu estado pré-concepcional, divide-se em
imediato, tardio e remoto. O retorno da mulher e do recém-nascido ao serviço de
atenção primária deve acontecer na primeira semana após o parto, pois é neste período
que ocorrem boa parte das situações de morbidade e mortalidade, este retorno é
fundamental para garantir a saúde materna e neonatal. Objetivo: Esta pesquisa teve o
objetivo de observar se os enfermeiros das Unidades de Atenção Primária à Saúde de
Coronel Fabriciano-MG, utilizam o que é preconizado pelo Ministério da Saúde,
quanto à assistência no puerpério e analisar como essa assistência pode diminuir e/ou
prevenir a incidência de intercorrências clínicas neste período. Metodologia: Trata-se
de uma pesquisa qualitativa com abordagem descritiva que, através da amostragem
intencional, foi realizada com dois enfermeiros e 10 mulheres em fase puerperal com
idade entre 10 a 49 anos usuárias dos serviços da unidade de atenção primaria à saúde
de Coronel Fabriciano.  A coleta de dados, realizada no período de agosto a outubro de
2010, aconteceu em dois momentos sendo que, num primeiro momento, foi utilizado
um Check-List contendo etapas de uma consulta realizada pelo enfermeiro durante o
puerpério para observação não-participante durante a consulta e, num segundo
momento, utilizou-se um Roteiro de Entrevista para as mulheres. Resultados: De
acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), percebe-se que,
durante a consulta puerperal, foram deixadas de lado ações simples, mas de grande
importância, como a realização de uma anamnese completa, orientar sobre os direitos
da mulher e sobre o aconselhamento e testagem para sífilis e HIV que deve ser
realizado durante e a gestação e na hora do parto. Observou-se, também, que sete das
10 mulheres entrevistadas tiveram um número de consultas de pré-natal com o
enfermeiro menor do que o mínimo exigido pelo MS, o que pode prejudicar a
assistência a essa gestante. Notou-se que não foram fornecidas orientações específicas
sobre o puerpério, sendo que durante o pré-natal deve-se enfatizar a importância deste
período e do retorno a unidade para a consulta puerperal. Destacou-se este item, pois
cinco puérperas retornaram à unidade por outro motivo sendo um deles para a
realização do teste do pezinho. Com relação ao retorno com o ginecologista, sete
puérperas declararam que o mesmo não foi marcado, com o profissional médico, sendo
de extrema importância para avaliar as condições de saúde materna e neonatal.
Conclusão: Concluiu-se que os enfermeiros utilizam a consulta de enfermagem no
puerpério preconizada pelo Ministério da Saúde, mas deixam de fazer algumas
observações importantes, como anamnese detalhada, explicar sobre os direitos da
mulher e orientar quanto ao aconselhamento e testagem para HIV e sífilis para as
puérperas.
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