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ACOMPANHAMENTO À PUÉRPERA E AO RECÉM-NASCIDO POR MEIO DE PROTOCOLO 

Proposta do estudo 

 Apresentar soluções para regularizar o esquema de visitas 

domiciliares às puérperas e RN  

 Aperfeiçoar o controle 

 Elaboração de um protocolo de visitas domiciliares, contendo todas 

as estratégias necessárias para o seu desenvolvimento. 

A visita puerperal tem como objetivos avaliar o estado de saúde da 

mulher e do recém-nascido e sua interação; orientar a puérpera e a 

família sobre a amamentação e cuidados básicos com o RN; esclarecer 

sobre o planejamento familiar e identificar situações de riscos ou 

possíveis problemas, para que se possam adotar medidas adequadas 

(BRASIL, 2006; GUIMARÃES; PRATES, 2006). 

 Elaborar um protocolo de visita domiciliar às puérperas e recém-

nascidos. 

 Esclarecer as puérperas sobre a importância do aleitamento materno 

exclusivo até seis meses de vida. 

 Orientar as puérperas sobre as técnicas de controle de natalidade. 

 Esclarecer as puérperas sobre os cuidados com o RN com relação à 

higiene e às doenças e o calendário de vacinas. 

 Verificar a realização do teste do pezinho no quinto dia de vida. 

 Orientar a puérpera a respeito de uma alimentação adequada e 

saudável. 

 Orientar sobre higiene pessoal e cuidados com o corpo. 

 Foi realizada a revisão bibliográfica em bases de dados científicas tais 

como Bireme, Lilacs, BVS, utilizando descritores como puerpério, 

lactação, visita domiciliária, dentre outros. Todos os artigos que 

atenderam ao objetivo do estudo foram considerados elegíveis. 

  Em seguida, foram obtidas informações das puérperas através dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), bem como levantamento de 

dados secundários existentes na unidade. 

Protocolo de visitas domiciliares 

Para a implantação deste protocolo é necessário, o planejamento 

com cada equipe, para que se possam planejar as ações, de acordo 

com a planta física, os recursos materiais e humanos disponíveis em 

cada unidade, visando ampliar a capacidade de responder a demanda 

espontânea. Todos os profissionais envolvidos no processo deverão 

estar capacitados em suas ações específicas e dispostos a um 

trabalho conjunto de equipe e humanizado, considerando a mulher 

como um ser biopsíquico e social, com sua história, suas 

necessidades e expectativas individuais. 

População alvo 
Equipe Azul da unidade do Centro de Saúde Venda Nova, Belo 

Horizonte, Minas Gerais, na área de abrangência 03. 

Dentre as 37 gestantes atendidas pela Equipe Azul, no período de um 

ano, somente foram realizadas 10 visitas domiciliares às puérperas, 

ou seja, 27%.  

Caracterização do problema e plano de intervenção 

Caracterização do problema Plano de Intervenção 

Transcendência: Tem havido pouco 

controle das visitas domiciliares às 

puérperas e RN pela equipe de 

saúde, devido ao excesso de serviço 

na UBS. 

Elenco de atividades / 

responsáveis: 

•Organizar “Atividades” e 

responsabilização dos diversos 

profissionais envolvendo-os no 

processo. 

Vulnerabilidade: a equipe não 

possui controle das visitas 

domiciliares a fim de levar 

orientações necessárias à puérpera. 

Mecanismos de 

acompanhamento / avaliação: 

•Organizar coluna 

“Acompanhamento” às 

puérperas e RN. 

Efeitos: crianças mais vulneráveis 

com as doenças, desmame precoce, 

falta de cuidados com o RN e com a 

puérpera. 

Atenção às puérperas e RN. 

Determinantes:  

falta de orientação à puérpera; 

desmame precoce; 

cartão de vacinas sem atualização; 

demanda excessiva de serviço. 

Organizar protocolo de atenção 

aos determinantes apresentados 

pelo problema priorizado. 

Fluxograma da visita domiciliar às puérperas e RN 

A elaboração do protocolo favorecerá a equipe de saúde da UBS do 

Centro de Saúde Venda Nova, na captação das puérperas, por meio 

da busca ativa, tornando o registro mais confiável sobre a real 

situação da equipe. A enfermagem poderá, então, oferecer 

esclarecimentos importantes às puérperas sobre os cuidados 

necessários com o RN e sobre o autocuidado.  
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Puérperas / RN 

ACS visita as famílias, 

identifica a puérpera e 

comunica a equipe 

Agendar 

visita 

domiciliar 

Consulta de 

enfermagem à 

puérpera e RN 

Apresentou 

intercorrência? 

Encaminhar maternidade de 

referência 

Não Sim 

Orientar sobre cartão de 

vacina e teste do pezinho. 

Agendar 1a. consulta para RN 

e puérpera 

Agendar 1a. consulta para 

RN e puérpera 

 

Após alta hospitalar nova visita ACS. 

Encaminha para enfermagem da 

equipe 
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