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Introdução: O nascer de um filho, é um marco histórico na vida das mulheres/mães, 

constituindo a transição do papel da mulher, que passa a ter uma atribuição materna, 

entretanto, o atual panorama de assistência ao parto e nascimento no Brasil ainda é 

predominantemente centrado na institucionalização desse processo, interferindo 

negativamente no protagonismo feminino e na experiência singular da maternidade. 1.Para 

enfrentar o atual contexto e garantir uma assistência humanizada e integral no cuidado 

obstétrico e neonatal, resgatando a autonomia da mulher, e minimizando práticas 

intervencionistas e muitas vezes desnecessárias aos recém nascidos, faz-se necessário o 

desenvolvimento de ações que garantam acesso às informações sobrea fisiologia do parto, 

cuidados ao recém nascido em ambiente intra e extra hospitalar pautados em recomendações 

atuais baseados em evidencias, dentre outros, especialmente para primigestas, nulíparas e 

primíparas assim como seus familiares 2.Neste sentido a Educação em saúde é considerada 

instrumento essencial, a partir do diálogo e intercâmbio de saberes técnico-científicos e 

populares, profissionais e usuários podem construir de forma compartilhada um saber, sendo a 

Enfermagem visualizada como mediadora e provedora deste processo.Estas ações podem ser 

desenvolvidas durante o atendimento do pré-natal estimulando inclusive, a formação de 

grupos de gestantes, através de diversas tecnologias educativas, oportunizando 

esclarecimentos e encorajando a mulher em relação ao autocuidado e o cuidado com o bebê 3. 

A educação em saúde pressupõe uma combinação de oportunidades que favoreçam a 

manutenção da saúde e sua promoção, não entendida somente como transmissão de conteúdo, 

mas também como a adoção de práticas educativas que busquem o empoderamento dos 

sujeitos na condução de sua vida 4 . Com o processo de empoderamento as mães sentem-se 

mais fortes e capazes para cuidar, além de adquirirem senso de domínio e capacidade de 

escolha e decisão do que é melhor para seus filhos 5 Objetivos: Relatar a experiência de uma 

ação de saúde no pré natal pautada nas recomendações atuais para os cuidados do recém 

nascidos (RN), em uma Unidade Básica de Saúde na capital de Belém-Pará. Descrição da 

Experiência: A experiência ocorreu em um único encontro no mês de setembro de 2019, no 

período vespertino, com duração de 4 horas, na Unidade Básica de saúde no bairro da 

Cremação Belém-PA. Durante as consultas de Pré-Natal realizadas pela enfermagem junto a 

residência em enfermagem obstétrica, reconheceu-se uma necessidade das gestantes para com 

os cuidados referentes aos RN, considerando o desconhecimento de práticas atualmente 

recomendadas pelo Ministério da Saúde direcionadas a esse período de vida. A sugestão do 

tema foi bem aceita pela administração da unidade. O convite foi divulgado duas semanas 

antes da data do encontro para as gestantes que realizavam consultas Pré natal na unidade, 

independentemente da idade gestacional e da quantidade de filhos; e demais interessados. 

Compareceram ao encontro 15 gestantes e 3 acompanhantes. O ambiente do encontro foi 

preparado em uma sala da unidade, com cadeiras dispostas em volta do centro de diálogo e 

com uma mesa onde se dispunha de materiais explicativos como bonecos, banheiras e outros 
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artigos como toalhas, clamper umbilical, gases, dentre outros que se fizeram necessários para 

demonstrações dos cuidados doRNs. Inicialmente foi proposta uma roda de conversa, onde 

todos se apresentaram, assim como a apresentação do objetivo do encontro. O momento foi 

realizado baseado na proposta de de Paulo Freire, a qual propõe a realização de ‘círculos de 

cultura’, nos quais todos estão em posição de igualdade, e o ato de educar não é feito apenas 

pelo educador, mas por todos, de forma dialógica (FREIRE, 2011). Assim, foram elencadas 

perguntas equipe profissional (3 Enfermeiras, 1 nutricionista), relativas às questões de 

cuidados do RN, na tentativa de desvelar mitos e esclarecer práticas, com suporte científico 

dos protocolos e cadernos atuais de recomendações do Ministério da saúde. Para cada 

participante eram dadas 2 placas, a primeira: ERRADO, a segunda CERTO. 1- As perguntas 

eram sorteadas, uma de cada vez pelos participantes, e posteriormente direcionadas a eles, 

tendo eles que levantar a placa sobre o que sabiam sobre o questionamento, posicionando-se 

quanto a resposta. Após esse momento eram contabilizadas as assertivas, e o assunto era 

explorado, através da abordagem profissional, permitindo fluir o diálogo, em um processo 

construtivo de ressignificação entre as duas partes, mediado entre o saber cultural e o saber 

científico.A seguir, foi abordada pela equipe as diferenças entre parto natural e cesárea, 

ressaltando a indicação de cada um, foram repassados conhecimentos sobre os cuidados no 

banho, curativo do coto umbilical, higiene bucal do RN, aleitamento materno exclusivo. Foi 

simulado os cuidados com o RN, e os participantes tiveram a oportunidade de praticar no 

boneco, com supervisão da equipe. Resultados: Das 15 mulheres 6 eram primigestas. As 

perguntas foram : 1. O RN deve dormir virado de lado? (3 acertaram). 2.O leite materno em 

alguns casos apresenta-se fraco, devendo a mãe introduzir fórmula para suprir a necessidade 

do RN (09 acertaram), 3. Recomenda-se beber cerveja para estimular a produção de leite (15 

acertaram), 4 .Após o nascimento é normal o RN dormir muito (5 acertaram); 5.Devemos 

estipular um horário para as mamadas, para evitar que o bebe troque a noite pelo dia (5 

acertaram);6..Toda vez que dou de mamar, preciso fazer o bebê arrotar? (17 acertaram); 7. O 

umbigo do bebê deve ser coberto até que caia? (11 acertaram); 8.Quando o RN tem diarreia 

tem que suspender a amamentação? (12 acertaram); 9.É preciso ter muito cuidado para não 

bater a moleira do recém-nascido? (18 acertaram); 10.Devemos usar óleos naturais no bico do 

peito para evitar machucar durante a mamada (11 acertaram); 11.O banho do RN deve ser 

dado nas primeiras 6 horas de vida ainda na maternidade (0 acertaram), 12.A troca de fralda 

deve ser realizada levantando suavemente as pernas do bebê para cima?(0 acertaram); 

13.Pode ser dado chá para o RN desde que este seja natural, da própria planta? (02 

acertaram); 14. Sacudir a criança devagar, ajuda acalmar? (02 acertaram), 15. Após o parto o 

bebê deve receber cuidados neonatais imediatamente, sendo normal ficar com a mãe após 

aproximadamente 2h de vida? (0 acertaram). Conclusão: Conclui-se que apesar de esforços 

das políticas de saúde, as novas práticas de cuidado ainda são desconhecidas pela 

população,visto que temas como o banho após o nascimento ainda é uma rotina no hospital e 

as mães encaram com naturalidade desconhecendo seu prejuízo, assim como levantar as 

pernas na troca de fraldas e a distância entre mãe e filho após o parto, comprometendo 

diversos aspectos pelo prejuízo no contato pele a pele. Conclui-se que a educação em saúde é 

de suma importância, mas para que seja efetiva e converta-se nas transformações de ações 

deve ressignificar, assim, deve-se aprimorar as metodologias de aprendizagem 
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