
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

A DESINFORMAÇÃO DE PUÉRPERAS ACERCA DA ASSISTÊNCIA PRESTADA 

PELA EQUIPE DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Alizandra Mendonça Reis
1
; Francisco Jadson Bandeira

2
; Lunara Saraiva Miranda

3
; Maria Inês 

Vieira de Oliveira Lima
4
; Najla Farias Khatar

5
; Paula Sousa da Silva Rocha

6
 

1,3,4,5Enfermeiro, Graduando, Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA); 
2,6Enfermeiro, Mestrado, CESUPA 

alizandra.99@hotmail.com 

 

Introdução: A Cirurgia Cesariana é um tipo de parto que é realizado por incisão cirúrgica na 

região supra púbica da mulher. Tal procedimento foi elaborado para prevenir ou tratar uma 

ameaça à vida da mãe e/ou complicações fetais, estando entre suas indicações o retardo de 

progressão, sofrimento fetal agudo, desproporção céfalo-pélvica e as gestações de alto risco1. 

O Ministério da Saúde, a partir de 1998, publica portarias ministeriais e interministeriais, que 

orientam ações a serem implantadas e implementadas pelos serviços de saúde, pautadas na 

humanização. Em 2000, o Ministério da Saúde institui o Programa de Humanização no Pré-

natal e Nascimento (PHPN), no âmbito do Sistema Único de Saúde (Portaria nº 569, de 1º de 

junho de 2000), e estabelece como competência dos estados e do Distrito Federal a definição 

de limite, por hospital, de percentual máximo de cesarianas em relação ao número total de 

partos realizados e ainda a definição de outras estratégias para a obtenção de redução destes 

procedimentos, a mesma portaria diz que o acesso deve garantir às gestantes e recém-nascidos 

atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto, puerpério e período neonatal 

e que são direitos inalienáveis da cidadania2. Objetivos: Descrever uma experiência 

desenvolvida nas aulas práticas da disciplina de Enfermagem Obstétrica, durante as visitas 

diárias ao leito das puérperas em um hospital de referência em saúde materno-infantil. 

Descrição da Experiência: O estudo foi desenvolvido a partir de aulas práticas 

desenvolvidas em um hospital de referência de Belém-PA, institucionalizada pelo Centro 

Universitário do Estado do Pará (CESUPA), no período de agosto a novembro de 2019. 

Identificou-se durante as vistas de enfermagem a uma enfermaria de puerpério, onde 

continham 15 puérperas, que ao perguntar as mesmas qual o motivo de elas estarem em pós-

operatório de cesariana (POC), grande parte das puérperas relataram desconhecer a causa, 

relatando apenas que foi por falta de “passagem” ou “pressão alta”. Ao se questionar se um 

médico da equipe de saúde lhes tinha explicado tal motivo, relataram: Ninguém veio me dizer 

o motivo, quero saber quando vou poder ir para casa. Resultados: Observa-se, durante o 

processo assistencial, que muitas mulheres são, submetidas à cirurgia cesariana, mas 

desconhecem os motivos para tal indicação, não sendo assegurada, desta forma, o direito das 

gestantes/puérperas à informação, o que se contrapõe ao Programa de Humanização do Pré-

natal e Nascimento, que diz que toda gestante tem direito de saber e ter assegurado o acesso à 

maternidade em que será atendida no momento do parto. A partir da vivência de aula prática 

supervisionada, notou-se que mulheres desconhecem seus direitos acerca do termo de 

consentimento informado, pois há uma carência de informação as mulheres que realizam o 

procedimento, mesmo que as mesmas tenham assinado o termo de consentimento livre e 

esclarecido, principalmente àquelas mulheres com baixa renda e baixa escolaridade. A forma 

verbal é a normalmente utilizada para obtenção de consentimento para a maioria dos 

procedimentos realizados, devendo o fato ser registrado em prontuário. Vale ressaltar que as 

informações e os esclarecimentos do médico e equipe de saúde, na obtenção do 

consentimento do paciente, são fundamentais para que o processo ocorra livre de influência 

ou vício. Conclusão: Ao realizar um procedimento invasivo, a equipe de saúde deve 
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esclarecer o motivo pelo qual o paciente está realizando o mesmo, tanto para o paciente, 

quanto para a família, pois este é um direito de todos e se trata da ética profissional. Todas as 

mulheres grávidas devem ter acesso à uma assistência qualificada, desde a primeira consulta 

do pré-natal, na atenção básica. É na atenção primária que se identifica uma gravidez de risco 

habitual ou alto risco, onde deve-se começar as orientações de manejo do parto e nascimento 

e possíveis complicações, afim de prestar uma assistência com autonomia à usuária, onde a 

mesma participa de forma efetiva dos cuidados a serem prestados a si mesma. Mesmo quando 

se trata de uma urgência obstétrica, é necessário que a paciente esteja orientada sobre seu 

estado clínico. Quando uma paciente não está esclarecida sobre seu quadro, percebe-se que 

houve uma falha de na assistência e criação de vínculo entre profissional e paciente, desde o 

pré-natal, até a internação puerperal. O Código de Ética de Medicina (CEM), diz que é 

imprescindível deixar de informar ao paciente o diagnóstico, prognóstico, os riscos e os 

objetivos de tratamento, salvo quando a comunicação direita possa lhe provocar danos, 

devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. As orientações a paciente 

sobre o processo cirúrgico são essenciais para o sucesso do tratamento. Não informar 

qualquer paciente sobre os procedimentos a serem realizados fere as normas de Segurança do 

Paciente, que diz que instituições hospitalares devem oferecer assistência de excelência, 

diminuir custos e assegurar a satisfação à clientela. Busca-se instituir a segurança nas 

organizações de saúde enquanto processo cultural, promovendo maior consciência dos 

profissionais quanto à cultura de segurança, compromisso ético no gerenciamento de risco 

com consequente aquisição de segurança para si e para a clientela atendida, suprindo a lacuna 

existente no aspecto da segurança do paciente. Cabe ressaltar o impacto da segurança do 

paciente na qualidade da assistência dos profissionais, redução dos riscos e dos danos e a 

incorporação de boas práticas favorecem a efetividade dos cuidados prestados e o seu 

gerenciamento de modo seguro. 

 

Descritores: Equipe de assistência ao paciente, Período pós-parto, Serviços de informação. 
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