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sendo obrigat6rio no pais em todas as maternidades integrantes do Sistema Unico de Saude

foi idealizada em 1990 pela Organiza((iio Mundial de Sande (OMS) e pelo
Fundo das Nayoes Unidas para a Infiincia (UNICEF) para promover,



proteger e apoiar 0 aleitamento matemo. 0 objetivo e mobilizar os
funciomirios dos estabelecimentos de sande para que mudem condutas e
rotinas responsaveis pelos elevados indices de desmame precoce. Para isso,
foram estabelecidos os Dez Passos para 0 Sucesso do Aleitamento Matemo
(BRASIL, 2001).
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proteger e apoiar o aleitamento materno. O objetivo é mobilizar os 
funcionários dos estabelecimentos de saúde para que mudem condutas e 
rotinas responsáveis pelos elevados índices de desmame precoce. Para isso, 
foram estabelecidos os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno 
(BRASIL, 2001). 

Desde 1997, o HCPA tem o título de "Hospital Amigo da Criança", e implementa os 

Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Matemo (ANEXO A), o que reforça o interesse 

dessa instituição na promoção da saúde dos bebês que ali nascem. 

No sistema de AC do HCPA, o tempo médio de permanência da mãe e do bebê no 

hospital é de 48 horas, quando realizado parto normal, e de 72 horas, quando realizado parto 

cesáreo. Deve-se, durante esse tempo, realizar avaliações do estado de saúde de ambos, e 

desenvolver com essa mãe a educação sobre cuidados com o bebê, com ela própria, sobre 

amamentação, entre outros. As ações educativas realizadas podem ser divididas em dois tipos: 

individualizadas, executadas por todos os profissionais que prestam assistência à mãe e ao 

bebê, e em grupos, executadas por uma enfermeira que trabalha na unidade. Smeltzer e Bare 

(2002, p. 39) afirmam que educação para a saúde é a principal responsabilidade da profissão 

de enfermagem, pois é um dos determinantes de "como os indivíduos e as famílias são 

capazes de ter comportamentos que conduzam a um ótimo autocuidado". 

No decorrer das etapas da minha formação acadêmica, as experiências que mais 

contribuíram para a minha realização pessoal foram aquelas diretamente relacionadas à 

educação para a saúde. Fascina-me a idéia de participar da vida das pessoas e poder ajudá-las 

a se tomar mais confiantes em si mesmas e mais preparadas para enfrentar as diversas 

situações que a vida impõe. Todas as áreas pelas quais passei proporcionaram-me, com 

satisfação, momentos enriquecedores, mas foi com a área da saúde da mulher que me 

identifiquei de forma particular, tendo desenvolvido meu trabalho de forma especialmente 

prazerosa e motivada. 



Durante 0 estigio que desenvolvi na disciplina Enfermagem no Cuidado a Mulher,

pude vivenciar as dinamicas educativas que sao realizadas no AC do HCPA, tendo as

atividades de grupo me chamado a aten9ao de maneira especial. Naquela ocasiao, todas as

alunas do campo de estagio desenvolveram juntas urn grupo para as puerperas de uma

determinada enfermaria, sendo que algumas delas ainda estavam acompanhadas de algum

familiar (do pai do bebe ou a sua mae). A experiencia foi muito rica, tanto para as puerperas e

seus familiares, quanto para as alunas, 0 que aumentou, ou mesmo definiu 0 meu interesse

pela area da saude da mulher juntamente com a educa9ao em saude.

A relevancia deste estudo esta na possibilidade de avaliar a metodologia de grupos

utilizada como parte de urn sistema de orienta9ao as puerperas intemadas no Alojamento

Conjunto do HCPA, buscando contribuir, atraves dos resultados deste, para a melhoria da

assistencia prestada.



o objetivo dessa pesquisa e avaliar 0 aprendizado imediato da puerpera que participa

do grupo de maes realizado no sistema de Alojamento Conjunto do Hospital de Clinicas de

Porto Alegre.



Neto (2000, p.355) define puerperio como "periodo variavel, de evolu~ao diferente de

mulher para mulher, onde concomitante ao efetivo exercicio da matemidade a mulher

experimenta profundas modificayoes genitais, gerais e psiquicas", tendo seu inicio marcado

pela expulsao da placenta e das membranas ovulares, conforme afirmam tambem Mello e

Neme (1995). Esses autores dividem 0 puerperio em tres etapas distintas: puerperio imediato

(do primeiro ao decimo dia), puerperio tardio (do 11° ao 45° dia), e puerperio remoto (a partir

do 46° dia, ate a completa recupera~ao das altera~oes decorrentes da gesta~ao ).

As principais mudanyas anatomicas e fisio16gicas do puerperio ocorrem, conforme

Stetson (2002), nos sistemas reprodutivo, end6crino, urinario e gastrintestinal, no abdome e

A involuyao uterina (processo que se da atraves das contrayoes da musculatura uterina

lisa) inicia imediatamente ap6s a dequitayao da placenta. Os 16quios, "fluxo genital decorrente

da drenagem uterina puerperal" (NETO, 2000, p. 355), saD inicialmente sanguineos

(vermelho-vivo), tornando-se, com 0 decorrer dos dias, acastanhados ou r6seos. Podem conter

pequenos coagulos de sangue. Stetson (2002) ressalta que 0 fluxo deve diminuir ao longo dos

dias.



A vagina retorna gradativamente ao tamanho e aparencia pre-gestacional em seis a

oito semanas. Neto (2000, p. 355) afirma que "lacera~oes pequenas sao frequentes e

cicatrizam espontaneamente", a presen~a de boWes hemorroidarios e frequente e sua

regressao costuma ser esponmnea. Stetson (2002, p. 418) descreve 0 introito vaginal,

inicialmente, como "eritematoso e edemaciado, especialmente na area da episiotomia ou da

repara~ao da lacera~ao".

A expulsao da placenta gera mudan~as hormonais significativas, diminuindo

consideravelmente os niveis de estrogenio e de progesterona. Os niveis de prolactina, que

aumentaram gradativamente durante a gesta~ao, mantem-se elevados nas mulheres que

amamentam, suprimindo a ovula~ao.

Alguns fatores podem levar a distensao da bexiga (redu~ao do reflexo urinario,

aumento da capacidade da bexiga, volume aumentado de diurese logo ap6s 0 parto, entre

outros). Com 0 seu esvaziamento adequado, 0 tonus geralmente restaura-se entre cinco a sete

dias apos 0 parto. "0 relaxamento da musculatura abdominal e perineal, a episiotomia e

hemorroidas, podem retardar a primeira evacua~ao pos-parto" (NETO, 2000, p. 356).

Tambem a analgesia e/ou a anestesia influenciam 0 retorno a tonicidade e a motilidade

intestinais normais (STETSON 2002).

o abdome distendido da puerpera, nos primeiros dias pos-parto, faz com que ela

permane~a com aparencia de gravida. Sua musculatura abdominal necessita de

aproximadamente seis semanas para retornar ao seu estado pre-gestacional.

Lowdermilk (2002) descreve que as mamas come~am a se modificar desde 0 inicio da

gesta~ao, devido aos altos niveis de estrogenio e progesterona. Mamilo e areola tornam-se

mais pigmentados, os vasos sangiiineos ficam aparentes, e as mamas crescem de tamanho por

causa do crescimento do tecido glandular mamario. 0 colostro, "liquido cremoso, branco-

amarelado anterior ao leite" (p. 207), pode ser encontrado desde aproximadamente a metade



da gestayao. Segundo Alden (2002), logo ap6s 0 parto ha urna queda acentuada nos niveis de

estrogenio e progesterona, 0 que desencadeia a liberayao de prolactina. Junto com a ocitocina,

estes dois hormonios sao os responsaveis pela produyao e ejeyao do leite materno.

Desde a noticia de uma gestayao, os membros de urna familia se mobilizam em torno

de expectativas e outros sentimentos relacionados ao novo membro desse grupo, 0 bebe, e

tambem aos novos pais. Estes precisam de todo 0 periodo da gestayao para que possam se

adaptar a essa condiyao, pensar sobre 0 que esta significa, e comeyar a assurnir seus novos

papeis. Para Saunders (2002, p. 221), "a maioria apresenta sentimentos ambivalentes [...] e

considerada urna resposta normal para as pessoas que se preparam para urn novo papel". Este

processo de transiyao, seguindo 0 que diz Edwards (2002), acaba quando os pais sentem-se

confortaveis e confiantes quanto ao desempenho de seus papeis.

Para Espirito Santo e Berni (2001), a assistencia de enfermagem no puerperio tern

como objetivo principal facilitar a adaptayao da mulher as alterayoes fisicas e emocionais que

vivencia e desenvolver habilidades que proporcionem seguranya no cuidado com seu filho,

preparando-a, desde 0 inicio, para a alta hospitalar. Devemos incluir a familia neste contexto,

principalmente 0 pai do bebe, sempre que possivel. As autoras ressaltam a importancia des sa

interayao no estabelecimento e/ou no fortalecimento dos layos afetivos entre pai e filho, e

tambem para a manutenyao, juntamente com a mae, de todos os cuidados que 0 bebe

necessita. E de conhecimento dos profissionais da area da saude que determinantes culturais,

principalmente os Mbitos diarios e as rotinas familiares, condicionam e/ou regem 0

comportamento de cada nucleo familiar. Partindo desse ponto importante, considero

fundamental a inclusao da familia, em especial dos componentes desse nucleo familiar, nos

momentos de interayao da equipe com a puerpera, para que todos recebam as mesmas

informayoes, possam resolver suas duvidas, de modo que a familia e a equipe de saude

estejam em sintonia ao orientar e apoiar a puerpera durante e ap6s a alta hospitalar. A



presen~a do pai do bebe e/ou da familia junto a puerpera e fundamental para 0 sucesso tanto

do aprendizado, quanto do cuidado domiciliar.

A equipe de enfermagem pode e deve proporClOnaroportunidades para os palS

vivenciarem OS cuidados com 0 bebe no hospital, buscando fazer com que os pais,

principalmente os inexperientes, comecem a se sentir confiantes e competentes em seus novos

papeis (EDWARDS, 2002). Carpenito (2002, p. 557) afirma que "fortalecer as habilidades de

autocuidado do cliente pode aurnentar sua sensa~aode controle e independencia, promovendo

urn bem-estar geral". A enfermeira participa de varias atividades frente ao plano de cuidados,

contudo 0 mais importante, ressaltado por Stetson, e "a estimula~ao da paciente

proporcionando encorajamento e apoio quando ela come~a a assumir as multiplas tarefas da

matemidade" (2002, p. 436).

Alojamento Conjunto (AC) e urn sistema hospitalar em que 0 bebe sadio, logo ap6s 0

nascimento, permanece ao lado da mae em urn mesmo ambiente, durante as 24 horas do dia,

ate a alta hospitalar de ambos (BRENELLI, 1995; GIUGLIANI, 2001; MIRANDA e

UNGERER, 2000; MONTICELLI, 2000). Esse sistema, segundo Monticelli (2000), conta

com a atua~ao de urna equipe multiprofissional que inclui enfermeiros e auxiliares de

enfermagem, medicos obstetras e neonatologistas, psic610gos, nutricionaistas e assistentes

sociais. Tern como objetivos, conforme listam Rigatti (1997) e Brenelli (1995), propiciar a

intera~ao afetiva entre pais e filho; estimular os pais a realizar os cuidados com 0 bebe,

ensinando-os e/ou valorizando suas experiencias anteriores; incentivar a amamenta~ao sob



ate 0 fmal do seculo XIX [...] dava-se a 1uz em casa, com uma parteira [...] e,
naturalmente, a (mica forma existente para se manter um bebe depois do
parto era ao 1ado de sua mae, recebendo 0 calor do seu corpo e 1eite materno
[...]. Acredita-se que 0 primeiro beryario surgiu em 1893 [...] para atender
crianyas prematuras [...]. No inicio do seculo xx, era elevada a taxa de
morbidade e mortalidade de recem-nascidos por doenyas infecciosas [...] os
progressos com as incubadoras que vinham sendo desenvolvidas para
aquecer e isolar os recem-nascidos [...] novas formulas inventadas [...] para
alimentar beMs internados pareciam proroissoras [...] foram importantes para
impulsionar os hospitais para uma mudanya do seu perfil e estrategia de
atendimento e de fimcionamento [...]. Logo a seguir, houve uma propagayao
de medidas de estrito isolamento [...] os hospitais promoveram
defmitivamente 0 afastamento entre maes e beMs, mesmo daqueles
considerados sauMveis. Nos anos 40 [...] 0 periodo de intemayao hospitalar
nao preparava as miles para cuidar de seus filhos [...] Edith Jackson, com 0

proposito de humanizar 0 nascimento trazendo 0 bebe para junto de sua mile
e promover 0 aleitamento materno, criou [...] "projeto alojamento conjunto"
[...] em 1946 (p. 5-7).



Programa de Incentivo ao Aleitamento Matemo, que foi criado como resultado dessa

campanha, recomendava a implementayao do AC nos hospitais, entre outras medidas, como

recurso para diminuir ou minimizar 0 problema. Em 1983 foram estabelecidas as primeiras

normas ba.sicaspara a organizayao do sistema de AC a serem cumpridas pelos hospitais em

todo 0 pais, e 10 anos depois, em 1993,uma portaria ministerial aprovou essas normas basicas

para a implantayao do sistema de AC em todo 0 territorio nacional.

Podemos dimensionar a impOltancia do AC citando algumas de suas vantagens. Em

relayao a interayao pais-bebe, Edwards (2002) diz que 0 estabelecimento do vinculo e

facilitado pelo contato proximo precoce, pela flexibilidade e disponibilidade de horarios, e

pela participayao ativa dos pais desde os primeiros cuidados com 0 bebe, acelerando a

adaptayao e 0 reconhecimento dessa nova familia. 0 contato continuo tambem cria, segundo

Soares e Silva (2002, p. 26), "oportunidade para a mae observa-Io constantemente e propicia-

Ihe 0 conhecimento e a familiaridade com 0 comportamento e as caracteristicas da crianya".

Quanto a amamentayao, a permanencia do bebe junto da mae estimula, motiva e

facilita 0 aleitamento matemo, em regime de livre demanda, 0 que impulsiona a apojadura

(BRENELLI, 1995). Alem disso, 0 AC possibilita 0 acompanhamento das mamadas,

buscando esclarecer as duvidas da mae e incentiva-Ia nos momentos de inseguranya. Isso e

fundamental, visto que a forma como se dao as primeiras experiencias, e como elas sao

interpretadas, definem a continuidade e 0 sucesso das mesmas. Rezende et at (2002, p.235)

ressaltam que "a escolha de urn comportamento (consciente ou nao) e mediada pelo

significado que 0 ato tern para 0 individuo".

Vivenciar 0 AC e uma otima oportunidade para as maes (especialmente as

primigestas) e os pais, juntamente com a familia, aprenderem nOyoesbasicas dos cuidados

com 0 bebe, afirma Giugliani (2001). Soares e Silva (2002) apresentam a vivencia no AC

como uma possibilidade de apropriayao de urn saber util para as maes, 0 que lhes propicia



maior seguran~a em rela~ao aos cuidados com 0 bebe. 13 a oportunidade de praticar os

cuidados e (come~ar a) desenvolver as habilidades necesscirias para compor 0 papel matemo.

Fonseca, Scochi e Mello (2002, p. 167) destacam a educa~ao em saude, considerando 0

sistema AC como urn "centro natural de educa~ao". Durante 0 periodo de permanencia no

hospital, e vantajoso que os pais participem dos cuidados com 0 seu bebe, pois pais ensinados

a entender 0 filho e a satisfazer suas necessidades integrais tomam-se agentes multiplicadores

de saude. Considero 0 puerperio, dadas as suas caracteristicas, no ambiente do AC muito

propicio para pniticas educativas, pois 0 enfoque dado a hospitaliza~ao, para as pacientes que

hi se encontram, e direcionado para a saude, visando preparar a mulher e sua familia para os

desafios e as descobertas que virao no dia-a-dia ap6s 0 nascimento de urn bebe.

o AC, especialmente quando ha momentos de intera~ao entre as puerperas, tambem

proporciona a troca de experiencias entre elas e suas familias, contribuindo para urn maior

aprendizado, alem de diminuir ansiedades comuns neste periodo.

Rigatti (1997, p. 69) explica que "esse atendimento ocorre de forma continuada

durante a hospitaliza~ao e se da de forma individualizada e em grupos", e que a fun~ao da

equipe que assiste a mae e ao bebe no sistema de alojamento conjunto pode ser definida como

a de facilitadora do processo de aprendizagem dos pais. Monticelli (2000, p. 57) considera

que "esta especificidade de trabalho com familias exige que os profissionais de enfermagem

tenham qualifica~ao [...] aproximar-se do saber da familia e de suas experiencias previas", que

esmo relacionadas a vivencias culturais. Entendo que 0 diferencial do sistema de Alojamento

Conjunto transcende a aproxima~ao fisica entre mae e bebe. A rela~ao entre os profissionais

de saude e a paciente e sua familia, proporcionando aprendizado e crescimento para todos os

envolvidos, e 0 que realmente faz a diferen~a e caracteriza como tao especial esse modelo de

trabalho.



para orientar eficazmente, a enfermeira deve determinar 0 que 0 cliente
percebe como sendo suas proprias necessidades e metas, determinar 0 que a
enfermeira sente que sao suas proprias necessidades e metas e entao trabalhar
para estabelecer metas mutuamente aceitas (CARPENITO, 2002, p. 557).



...aquela que permite a atuayoo efetiva dos participantes no processo sem
consideni-los meros receptores [...] valoriza-se os conhecimentos e
experiencias dos participantes, envolvendo-os na discussao, identificayao e
busca de soluy5es para problemas que emergem de suas vidas cotidianas
(RAMOS, 2001, p. 144).



Este estudo tern carater descritivo exploratorio, com abordagem quantitativa. Segundo

Polit e Hungler (1995), a pesquisa descritiva tem como proposito "observar, descrever e

explorar aspectos de uma situa~ao" (p.119), a pesquisa exploratoria "busca explorar as

dimensoes desse fenomeno, a maneira pela qual ele se manifesta e os outros fatores com os

quais ele se relaciona" (p.14), e "a pesquisa quantitativa envolve a coleta sistematica de

informa~ao numerica, normalmente mediante condi~oes de muito controle, alem da analise

dessa infonna~ao, utilizando procedimentos estatisticos" (p.18).

o estudo foi realizado na Unidade de Interna~ao Obstetrica (DIO) do Hospital de

Clinicas de Porto Alegre.



honirios previstos de Ayao Diferenciada 1.

I A~o Diferenciada (AD) e um sistema do HCP A de complement~o de carga horaria que se iniciou no ano
2000, quando foi instituido 0 60 turno no hospital (profissionais contratados exclusivamente para trabalhar em
plantoes de finais de semana e feriados). As atividades desenvolvidas em AD sac permanentes, nao devem se
sobrepor as pniticas assistenciais, e qualificam 0 trabalho da Enfermagem.



cujo erro amostral (er) esta definido em 2%, com significancia (a) de 5% e um poder (1-13) de

90%, ficando 0 tamanho de amostra definido em no minimo 40 mulheres. Nesse estudo

aceitaram participar 42 puerperas.

Apos concordar em participar do estudo, a puerpera foi aplicado um questionario com

perguntas objetivas - pre-teste (APENDICE A), que foi respondido individual mente antes de

sua participayao no grupo. No encerramento da atividade, foi aplicado novamente a puerpera

urn questionario semelhante (pos-teste), cujas respostas tambem foram dadas individualmente.

Cabe salientar que este questionario e constituido de duas partes: a primeira aborda os dados

de identificayao de cada puerpera, e a segunda de 19 frases afirmativas, em que cada

participante determina como corretas (ou nao) as informayoes nelas contidas. Ao termino da

aplicayao do pos-teste, a pesquisadora, detectando respostas incorretas por parte das

puerperas, procurou corrigir essas questoes, fazendo desses momentos uma oportunidade de

aprendizado.

Foi realizado urn teste piloto com duas puerperas para a validayao do referido

instrumento, nao tendo sido necessario modifica-lo.



Os dados coletados no estudo foram organizados e analisados atraves da estatistica

descritiva, com levantamento de freqtiencias absoluta e relativa. Polit e Hungler (1995, p.227)

definem a estatistica descritiva como sendo "utilizada para descrever e sintetizar dados".

Goldim (2000, p.119) descreve que a estatistica descritiva "tern por finalidade a reduyao dos

dados, isto e, e a maneira de organizar e apresentar urn conjunto de dados com vistas a obter

informayoes".

Os resultados foram posteriormente interpretados, comparando as respostas obtidas

nos testes aplicados as puerperas, buscando verificar se ocorreram mudanyas nas respostas

ap6s terem participado da intervenyao (grupos).

As comparayoes foram realizadas atraves do teste Qui-quadrado (X2), Teste de

McNemar e Teste Exato de Fisher, com 0 objetivo de verificar possiveis associayoes entre as

variaveis estudadas.

4.7 Aspectos Eticos

As puerperas, previamente selecionadas pela enfermeira ou pela pesquisadora que

desenvolveram as atividades dos grupos, foram convidadas a participar do estudo, sendo-Ihes

esclarecido os objetivos e a forma de coleta dos dados do mesmo. Cada participante recebeu

duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e depois de esclarecidas as

duvidas, as que aceitaram participar do estudo, assinaram 0 documento, devolvendo uma via



para a pesquisadora. Nos casos das puerperas menores de dezoito anos de idade, alem da sua

assinatura foi necessaria a autorizayao de urn responsavel, firmada no mesmo termo de

consentimento.

Goldim (2000, p. 111) caracteriza que "0 consentimento informado nao e apenas uma

doutrina legal, mas urn direito moral dos pacientes que gera obrigayoes morais para os

pesquisadores". 0 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido desse estudo (APENDICE B)

foi elaborado seguindo as orientayoes propostas pelo referido autor.

Este estudo foi submetido a apreciayao do Grupo de Pesquisa e P6s-Graduayao

(GPPG) do HCPA, tendo sido aprovado previamente it sua realizayao (ANEXO B).



foram submetidos aos testes estatisticos Qui-quadrado (X2) e Teste Exato de Fisher, buscando

a partir da Conferencia do SuI da Asia, em 1998, e seguida peIa maior parte de outras
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A ultima variavel que caracteriza a amostra faz menyao ao grau de escolaridade das

participantes. Partindo dos dados do Grafico 6, agrupamos categorias para possibilitar a

realizayao dos cruzamentos, devido a baixa freqiiencia apresentada em cada uma delas. As

junyoes foram feitas entre Ensino Fundamental incompleto e completo, totalizando 40,5%,

entre Ensino Medio incompleto e completo, totalizando 52,4%, e entre Ensino Superior

incompleto e completo, totalizando 7,1%.

oEns. Fund. Incompl.

oEns. Fund. Compl.

DEns. Medio Incompl.

DEns. Medio Compl.

oEns. Sup. Incompl.

Ens. Sup. Compl.

Grafico 6 - Grau de escolaridade das participantes

Apos a analise dessa Ultima variavel com as questoes do estudo, constatou-se que

houve significancia em tres da 19 questOes do instrumento. Nas questoes "0 bebe deve mamar

15 minutos em cada seio a cada mamada" e "para 0 bebe mamar corretamente, ele so precisa

abocanhar 0 mamilo (bico do peito) da mae", 0 indice de escolaridade ensino fundamental

incompleto e completo determinou 0 maior nilmero de respostas incorretas no pre-teste. Para

a primeira questao, pode-se supor que pessoas com menor indice de escolaridade tendem a

utilizar urn maior nilmero de informayoes obtidas em seu cotidiano, baseadas em experiencias

de praticas populares e difundidas de gerayao em gerayao. Ja 0 conteudo da segunda questao,

por exigir urn conhecimento maior da anatomia e nomenclatura mamaria, pode ter sido

avaliado como incorreto devido a faita desse conhecimento especifico. Referente a questao "0

banho diario da mae e suficiente para a higiene de suas mamas", as puerperas agrupadas nas

categorias de Ensino Medio e Ensino Superior apresentaram maior incidencia de respostas



Tabela 1 - 0 bebe que mama no peito precisa tambem receber agua ou cha nos
interval os das mamadas.

Respostas Pos
Correta Incorreta

Freq % Freq % Freq %
~OlT~!~ ~~ 83---,-~ ~_? ~Z~? Q Q~_
Incorreta 7 16,7 5 12,5 2 100,0
Total 42 100,0 40 100,0 2 100,0
Fonte: Coleta de dados da propria pesquisa, Porto Alegre, maio-

jun.2004.

quase a totalidade de respostas corretas. Contudo, ao serem questionadas sobre a necessidade



Tabela 2 - E 0 bebe quem faz os honirios das mamadas.

Respostas P6s
Correta Incorreta

Freq % Freq % Freq %
Correta 32 76,2 32 80,0 0 0,0
Incorreta 10 23,8 8 20,0 2 100,0
Total 42 100,0 40 100,0 2 100,0
Fonte: Coleta de dados da propria pesquisa, Porto Alegre, maio-

jlUl. 2004.



Respostas Pos
Correm mcorrem

Freq % Freq % Freq %
Correta 20 47,6 18 64,3 2 14,3
mcorreta 22 52,4 10 35,7 12 85,7
Total 42 100,0 28 100,0 14 100,0
Fonte: Colem de dados da propria pesquisa, Porto Alegre, maio-

jun.2004.

mamar quanto quiser, ate sentir-se satisfeito e soltar 0 peito. E importante oferecer a outra



Tabela 4 - 0 leite do final da mamada e mais rico em gordura, 0 que ajuda 0 bebe
a ganhar peso.

Respostas Pos
Correta Incorreta

Freq % Freq % Freq %
Correta 25 59,5 24 60,0 1 50,0
Incorreta 17 40,5 16 40,0 1 50,0
Total 42 100,0 40 100,0 2 100,0
Fonte: Coleta de dados da propria pesquisa, Porto Alegre, maio-

jun.2004.



Tabela 5 - Para 0 bebe mamar corretamente, ele s6 precisa abocanhar 0 mamilo
(bico do peito) da mae.

Respostas Pos
Correta Incorreta

Freq % Freq % Freq %
~~~!~ ?~ ?_~! ~! ~~"-? ! !_!_?L_
Incorreta 20 47,6 12 36,4 8 88,9---------
Total 42 100,0 33 100,0 9 100,0
Fonte: Coleta de dados da propria pesquisa, Porto Alegre, maio-

jun.2004.



Tabela 6 - Quando a areola (parte marrom escura do peito) esta macia, 0 bebe consegue
pegar melhor e isso previne a rachadura do mamilo.

Respostas Pos
Correta

Freq % Freq %
Correta 37 88, I 37 88, I
Incorreta 5 11,9 5 11,9
Total 42 100,0 42 100,0
Fonte: Coleta de dados da propria pesquisa, Porto

Alegre, maio-joo. 2004.



Respostas Pos
Correta Incorreta

Freq % Freq % Freq %
Correta 20 47,6 19 51,4 1 20,0
Incorreta 22 52,4 18 48,6 4 80,0
Total 42 100,0 37 100,0 5 100,0
Fonte: Coleta de dados da propria pesquisa, Porto Alegre, maio-

jilll.2004.



Tabela 8 - E recomendado que a mae passe seu proprio leite no mamilo (bico do peito)
e areola (parte marrom escura do peito) ap6s cada mamada.

Respostas P6s
Correta

Freq % Freq %
Correta 30 71,4 30 71,4
~ "•..__ .•_._""_.,,, __ ."'.''''_'''' '_''·'H'_.'.''_ •••••••__ .•.•__ .__ ._ •.__ ••__ .._••.•• .. .. . •. • .,_ •.•••

Incorreta 12 28,6 12 28,6_._------- .."-_ __ .._-----_._------._-----_ .._-_ .._--- __ ._----_ _-- __.__ __ __ .__ __ ._..........•.. _ ...•

Total 42 100,0 42 100,0
Fonte: Coleta de dados da propria pesquisa, Porto

Alegre, maio-jun. 2004.



Respostas Pos
Correta Incorreta

Freq % Freq % Freq %
Correta 28 66,7 28 73,7 0 0,0
Incorreta 14 33,3 10 26,3 4 100,0
Total 42 100,0 38 100,0 4 100,0
Fonte: Coleta de dados da propria pesquisa, Porto Alegre, maio-

jun.2004.

Respostas Pos
Correta Incon~ta

Freq % Freq % Freq %
Correta 648 81,2 644 86,0 4 8,9
Incorreta 150 18,8 105 14,0 45 91,1
Total 798 100,0 749 100,0 49 100,0
Fonte: Coleta de dados da propria pesquisa, Porto Alegre, maio-

jun.2004.

de forma incorreta. Ap6s a intervem;ao, no pOs-teste, 749 questoes foram respondidas



corretamente, e apenas 49 questoes estavam incorretas. Partindo desses dados, 0 Teste de

McNemar apresentou p=O,OOO,sendo estatisticamente significativo. Nesse caso, pode-se

comprovar a efetividade da interven~ao - grupo de puerperas - para a aquisi~ao imediata de

conhecimentos referentes aos conteudos abordados nesse estudo.



Caracterizando a amostra das participantes desse estudo, constata-se que a maioria

(78,6%) tern 20 anos ou mais, 64,3% sao multiparas e 71,4% estavam sendo atendidas na

Unidade de Intema~ao Obstetrica do Hospital de Clinicas de Porto Alegre pela primeira vez.

Em rela~ao ao grau de escolaridade, a maioria (52,4%) tern Ensino Medio completo ou

incompleto~ 65% fez entre 6 e 9 consultas de acompanhamento de pre-natal, estando de

acordo com 0 niunero de consultas que preconiza 0 Ministerio da Saude, e somente 21,4% das

mulheres afirmaram que ja haviam participado de alguma dinamica de grupo.

Na analise das categorias referentes aos dados de caracteriza~ao da amostra,

relacionados aos conteudos das questoes abordadas no instrumento de coleta de dados,

verificamos algumas associa~oes significativas.

Das 19 questoes abordadas no instrumento, 12 nao apresentaram signifidincia

estatistica. Estas questOesabordam, de modo geral, aspectos divulgados e difundidos no meio

social, atraves da midia (escrita e falada), presentes no dia-a-dia dessas mulheres. Cabe

salientar que a mulher, ao engravidar, possivelmente busca algumas informa~oes de seu

interesse no seu meio, junto a seus familiares, amigos, profissionais de saude, durante

momentos formais e informais de orienta~oes.

Nas questOes"e 0 bebe quem faz os horarios das mamadas", "0 bebe deve mamar 15

minutos em cada seio a cada mamada", "0 leite do final da mamada e mais rico em gordura, 0

que ajuda 0 bebe a ganhar peso", "para 0 bebe mamar corretamente, ele so precisa abocanhar

o mamilo (bico do peito) da mae", "0 banho diano da mae e suficiente para a higiene de suas

mamas", "e recomendado que a mae passe seu proprio leite no mamilo (bico do peito) e

areola (parte marrom escura do peito) apos cada mamada", e "nao e importante 0 tipo de sutia



que as maes que amamentam devem usar", 0 teste estatistico apresentou significancia

(p:sO,05). Essa significancia demonstra a ocorrencia de aprendizado imediato sobre essas

questoes das puerPeras participantes.

A analise mais abrangente dos acertos e erros de todas as questoes dos instrumentos

obtidos nos pre e pos-testes da amostra do estudo revela 18,8% de respostas incorretas no pre-

teste, e, ap6s a intervenyao, 6,1% de respostas incorretas. Essa reduyao no indice de respostas

incorretas, aplicada ao Teste de McNemar, apresenta significancia estatistica, com p=O,OOO.

Assim, constata-se que 0 grupo de puerperas realizado no sistema de Alojamento Conjunto do

Hospital de Clinicas de Porto Alegre e considerado eficaz como ayao educativa para 0

aprendizado imediato de suas participantes. Portanto, sua realizayao dentro da Unidade de

Intemayao Obstetrica deve ser mantida e incentivada.
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Com base nos seus conhecimentos, responda se estao certas ou erradas as questoes abaixo:

1) As maes precisam aprender a amamentar, eo bebe precisa aprender a sugar 0 peito. Certo () Errado ( )

3) E importante amamentar 0 bebe no peito, pois 0 leite da mae oferece ao bebe prote~ao contra vanas
doen~. Certo () Errado ( )

5) A amamenta~o ajuda a evitar hemorragias na mae, pois faz 0 utero se contrair mais nipido.
Certo () Errado ( )

6) 0 bebe que mama no peito niio precisa de outros alimentos, porque 0 leite da mae tern tudo 0 que ele precisa
para crescer saud/lYe! ate os seis meses de vida. Certo () Errado ( )

7) 0 bebe que mama no peito precisa tambem receber agua ou cM nos intervalos das mamadas.
Certo () Errado ( )

11) Para 0 beM mamar corretamente, ele so precisa abocanhar 0 mamilo (bico do peito) da mae.
Certo () Errado ( )

12) Quando a areola (parte marrom escura do peito) esta macia, 0 beM consegue pegar melhor e isso previne a
rachadura do mamilo. Certo () Errado ( )

13) Se 0 peito empedrar, a mae deve fazer massagens circulares e retirar 0 excesso de leite com a mao (ordenha
manual). Certo () Errado ( )

15) 0 intestino do bebe funciona da mesma maneira quando e!e recebe leite de vaca ou leite materno.
Certo () Errado ( )

16) A posi~o do bebe no colo da mae nao e importante para que ele consiga mamar corretarnente.
Certo () Errado ( )

17) 0 banho diario da rniie e suficiente para a higiene de suas mamas. Certo () Errado ( )

18) E recomendado que a miie passe seu proprio leite no mamilo (bico do peito) e areola (parte marrom escura
do peito) apos cada mamada. Certo () Errado ( )



Ell, Tatiana Chlaem, aluna do 9° semestre do curso de graduayao em Enfelmagem da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, estou realizando urna pesquisa que tern como

titulo: "Educayao em saude: avaliando 0 aprendizado imediato de puerperas atraves da dinfunica de

grupos". Meu objetivo e avaliar 0 aprendizado imediato da puerpera que participa do grupo de maes

realizado no Alojamento Conjunto do Hospital de Clinicas de Polto Alegre.

A sua participayao sera muito importante para a realiza9ao desse estudo. Para isso, voce

respondera urn questionano antes e urn depois de participar do glUpO que vai acontecer esta tarde.

o seu envolvimento no estudo nao traz nenhum risco para voce nem para 0 seu bebe. 0 unico

incomodo pode ser responder aos questionfuios.

Pelo presente Tenno de Conscntimento Livre e Esclarecido, eu, _

declaro que autorizo a minha participayao Beste projeto de pesquisa, pois fui infonnada, de fonna clara

e detalhada, livre de qualquer fom1a de constrangimento e coen;;ao, dos objetivos, da justificativa, dos

procedimentos que serei submetida, dos riscos, desconfortos e beneficios, assim como das altemativas

as quais poderia ser submetido, todo acima listado.

Fui igualmente informada:

• da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecin1ento a qualquer duvida a cerca

dos procedimentos, riscos, beneficios e outros assuntos reJacionados com a pesqllisa:

• da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo,

sem que isto traga prejuizo a continllayao do meu acompanharnento na instituiyao;

• da garantia de que nao serei identificada quando da divulgayao dos resultados e que as

informay5es obtidas serao utilizadas apenas para fins cientificos vinculados ao presente projeto de

pesquisa;

• do compromisso de proporcionar infonnayao atualizada obtida durante 0 estudo, ainda que esta

As Pesquisadoras Responsaveis por este Projeto de Pesquisa sac: Professora Aru1elise de

Carvalho Gonyalves (telefone 3316.5226) e academica Tatiana Chlaem (telefone 9945.6360), tendo

este documento side revisado e aprovado pelo Comite de Etica em Pesquisa dessa lnstituiyao em
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VERSAo APROVAC,\

...1.t.1..:5.. ......I.QS.__._



1. Ter uma norma escrita sobre aleitamento matemo, que deveria ser rotineiramente

transmitida a toda a equipe de cuidados de saude;

5. Mostrar as maes como amamentar e como manter a lactayao, mesmo se vierem a ser

separadas de seus filhos;

6. Nao dar a recem-nascidos nenhum outro alimento ou bebida alem do leite matemo, a nao

ser que seja indicado pelo medico;

7. Praticar 0 alojamento conjunto - permitir que maes e bebes permaneyam juntos 24 horas

por dia;

to. Encorajar a formayao de grupos de apoio a amamentayao para onde as maes devem ser

encaminhadas, logo apOs a alta do hospital ou ambulat6rio.



HCPA - HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE
Grupo de Pesquisa e P6s-Gradua~ao

COMISSAO CIENTiFICA E COMISSAO DE PESQUISA E ETICA EM SAUDE

RESOLUC;Ao

A Comissao Cientifica e a Comissao de Pesquisa e Etica em Squde, que e reconhecida pela Comissao
Nacional de Etica em Pesquisa (CONEP)/MS como Comite de Etica em Pesquisa do HCPA e pelo Office
For Human Research Protections (OHRP)/USDHHS, como Institucional Review Board (IRB0000921)
analisaram 0 projeto:

Pesquisadores:
ANNELISE DE CARVALHO GONC;ALVES

TATIANA CHLAEM

Titulo: EDUCA<;Ao EM SAUDE: AVALIANDO 0 APRENDIZADO IMEDIATO DE PUERPERP.S
ATRAVES DA DINAMICA DE GRUPOS

Este projeto foi Aprovado em seus aspectos eticos e metodol6gicos, inclusive quanto ao seu Termo de
Consentimento Livre e EsciarecirJo, de acordo com as Diretrizes e Normas Internacionais e Nacionais,
especialmente as Resolu<;:oes 196/96 e complementares do Conselho Nacional de Saude. as membros do
CEP/HCPA nao participaram do processo de avalia<;:aodos projetos onde constam como pesquisadores.
Toda e qualquer altera<;:aodo Projeto, assim como os eventos adversos graves, deverao ser comunicados
imediatamente ao CEP/HCPA. Somente poderao ser utilizados os Termos de Consentimento onde conste
a aprova<;:ao do GPPG/HCPA.
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Pr6fa. T~emjS ,,-Reverbel da Silveira

Coordenad~o GPPG e CEP-HCPA
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ESCOLA DE ENFERMAGEM
COMISSAO DE GRADUAyAO

DISCIPLINA ENF 99003 - ESTAGIO CURRICULAR

CRITERIO PARA AVALlAyAO DO TRABALHO DE CONCLUSAO

TiTULO: 6d.u...<:..D..@ exn ~.d&: C\\)Q\.LQ,~.D 0> ~\'t'()d\; z...o..clo ~n-.~d.....:,
-'~ ,. \" \ _\ .' ." -lL". ~~ 0.>'- p•..•..,""pe-ro.c:.. o.\Y"=-~ <::>1.0. Q-'>"Datt·;,<;::'.o- ciIL~--~o' ~ ..

ACADEMICO: T0-.\-\ 0.""'0 C\-,\ Ue..nJ /":? 3 ;J A - J - ::;('
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AO PONTUAyAO
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Data: 01 lOt / d,.OO 4
Professor Avaliado~ • ~
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