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Introdução: Corrobora-se que a educação em saúde é parte fundamental do processo de 

trabalho de enfermagem em qualquer cenário, um instrumento crítico reflexivo capaz de 

promover melhorias na saúde coletiva e individual. Na área Saúde da Mulher o tipo de parto, 

cuidados ao neonato, e estímulo a participação do acompanhante são temas relevantes a serem 

tratados em reuniões com gestantes durante o pré-natal [1]. Entretanto, a literatura aponta que 

as gestantes permanecem sem receberem orientações pré-natais cruciais, que dizem respeito 

ao alerta em relação ao trabalho de parto e busca por uma maternidade. Existem dificuldades 

para o reconhecimento de sinais preliminares, a saber: como proceder com a perda do tampão 

mucoso, identificação de uma bolsa rota, movimentos fetais ausentes ou não, e modificações 

de contrações uterinas e avaliação de intensidade dos sangramentos [2]. Tal realidade 

conclama que os profissionais de enfermagem tornem palpável sinais de trabalho de parto 

durante o pré-natal, no sentido de esclarecer os momentos mais oportunos para a busca pela 

assistência especializada, perguntando sobre mudanças nos padrões de movimento da criança, 

dialogando sobre o que a mulher pode esperar na fase de latência do trabalho de parto e o que 

fazer quando sentir dor, e de como e quando buscar assistência [3]. Objetivos: Relatar uma 

experiência em educação em saúde com gestantes acerca da perda e características do tampão 

mucoso, em um hospital de referência na região metropolitana de Belém. Descrição da 

Experiência: A ação educativa foi realizada no Hospital Regional Doutor Abelardo Santos, 

em Belém, Pará, com cerca de 10 gestantes possuindo diversas idades gestacionais, 

provenientes de Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Icoaraci, a partir da divulgação 

na UBS da região, do trabalho desenvolvido por residentes de enfermagem obstétrica em 

conjunto com a enfermeira da maternidade da unidade. A elaboração do tampão mucoso foi 

realizada com adição em uma panela de duas colheres de amido de milho com 200 ml de 

água, levados ao fogão, sendo aquecido até apresentar a consistência desejada. Primeiramente 

foi retirada uma pequena amostra na apresentação mais transparente, posteriormente esperou-

se a mistura atingir uma coloração mais esbranquiçada. Após chegar a consistência desejada, 

foi adicionado corante amarelo em (duas) 2 amostras e corante vermelho em (duas) 2 

amostras dosando devidamente a intensidade dos respectivos corantes entre os pares, na 

quinta amostra foi utilizado gel condutor incolor. Após isto as misturas foram aplicadas em 

cinco absorventes de uso diário, os mesmos foram repassados para as gestantes dispostas em 

semicírculo enquanto as residentes prestavam orientações sobre as colorações dos tampões 

mucosos. A coloração altamente amarelada foi reportada como sinal de alerta, por denotar 

possível contaminação, assim como a coloração vermelho intenso pelo possível risco de 

descolamento placentário, as gestantes foram orientadas a buscar ajuda caso tais sinais fossem 

observados. As demais colorações foram alvo de discussão, no que diz respeito a fase de 

latência. Resultados: O uso de tecnologias de educação é relevante para a visualização das 

gestantes a respeito dos sinais de parto, através da visualização e toque, foi possível se acercar 
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ainda que pela simulação ao sinal de parto (perda do tampão mucoso) e identificar as 

características e as fases do processo do final da gestação ao trabalho de parto. Este método de 

confecções de tecnológicas educativas são estratégias que possibilitam o reconhecimento dos 

sinais de trabalho de parto e reconhecimento do momento ideal para se encaminharem para 

maternidades. Foi possível pela apresentação dialogada em semicírculo falar acerca da fase 

ideal para busca pela maternidade, a partir de qualquer sangramento vaginal, exceto 

eliminação de tampão segundo as “Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal: versão 

resumida” [3]. O motivo para construção da ação de educação em saúde foi a identificação do 

fato de que diariamente gestantes procuram o hospital, fora do trabalho de parto, e que não 

são capazes de reconhecer sua fase de latência. A realização de ação educativa sobre sinais de 

trabalho de parto possibilitou a orientação de gestantes a respeito do momento que devem 

procurar a maternidade. A experiência demostrou a falta de conhecimento a respeito da 

temática, onde foi possível debater e sanar as dúvidas. Isto é relevante a medida que o 

chamado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelos indicativos de 

contração uterina, perda do tampão mucoso ou de conteúdo vaginal, perda de líquido 

amniótico, pequenos sangramentos e dor no baixo ventre são situações consideradas 

contornáveis pela atenção básica, não sobrecarregando os serviços do nível terciário [4]. 

Conclusão: Em suma, possibilitou-se reconhecer como o pré-natal para estas gestantes não 

tem sido eficaz como fonte de orientações a respeito do trabalho de parto, tendo em vista, que 

gestantes em idades gestacionais mais avançadas não sabiam reconhecer os sinais 

identificados no trabalho de parto. A experiência obteve êxito por ter favorecido a realização 

do processo educativo em saúde mediante a sensibilização, interação e o aprendizado que 

foram garantidos através de atividades interativas e simuladas. 
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