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Vale a pena identificar o que são para nós 

Cuidados de enfermagem e que valores 

lhe associamos, se queremos melhorar 

a qualidade dos Cuidados. 

 

Lima Bastos (1998) 
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RESUMO 

A qualidade assume-se como um assunto de importância fundamental para todos os 

prestadores de cuidados. Por isso, a gestão da qualidade, que engloba a definição, a 

implementação e a avaliação de programas de melhoria contínua da prestação de 

cuidados, é uma prioridade nas instituições de saúde. 

Este estudo tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados 

de enfermagem, através da introdução de um sistema de melhoria contínua da 

qualidade, baseado em ganhos sensíveis aos cuidados de enfermagem. 

Neste estudo partimos do pressuposto de que é possível construir um conjunto de 

indicadores, que permitem avaliar o contributo dos cuidados de enfermagem para a 

puérpera e recém-nascido, nos primeiros dias após o nascimento. Para tal foi concebido 

um Padrão de Documentação em Enfermagem, que permitiu identificar as necessidades 

das puérperas e do recém-nascido e regista-las sistematicamente. 

O estudo foi desenvolvido no Serviço de Obstetrícia, da Casa de Saúde da Boavista, de 

Maio de 2005 a Julho de 2006. Foram analisados 364 processos. O tratamento 

estatístico dos dados foi realizado no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Da análise dos resultados emergiu um conjunto de indicadores, que traduzem os ganhos 

em saúde obtidos pelas puérperas do Serviço do Obstetrícia. A informação contida 

nestes indicadores constitui um pretexto para uma permanente reflexão sobre as 

práticas, pelo questionamento a que conduz em torno dos cuidados de enfermagem. 

Assim dos resultados do estudo destacam-se algumas conclusões: (1) os cuidados de 

enfermagem contribuem significativamente para os ganhos em conhecimentos e em 

capacidades das puérperas; (2) o constante questionamento sobre a prática potencia a 

melhoria contínua da qualidade; (3) identificamos áreas que exigem maior investimento 

para produzir melhores resultados, nomeadamente no que refere a amamentação e a 

hábitos alimentares durante a lactação; (4) a importância do registo sistemático para 

avaliar a eficácia das intervenções de enfermagem. 

Palavra-chave: melhoria contínua dos cuidados de enfermagem; padrão de documentação em enfermagem; 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®); indicadores de resultados sensíveis os cuidados 

de enfermagem. 
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ABSTRACT 

Quality is assumed as a subject of fundamental importance for all those who render 

nursing care services. Therefore, quality management, which includes the definition, the 

implementation and the evaluation of programs for a continuous improvement of 

nursing care services, is a priority in the health institutions. 

This study aims at contributing towards quality improvement of nursing care services, 

through the introduction of a system on continuous quality progress, based on the 

outcome results in nursing care services. 

In this study we assume that it is possible to construct a set of indicators which make it 

possible to evaluate the contribution of nursing care services to a parturient woman and 

her new-born baby, on the first days after child birth. For that, a Standard 

Documentation in Nursing emerged, making  it possible to identify the needs of the 

parturient and her new-born baby and to register them systematically.  

The study was developed in the Obstetric Service at Casa da Saúde da Boavista, from 

May 2005 to July 2006. 364 processes were analyzed. The survey of this data was 

carried out in the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

From the analysis of the results a set of indicators which translate the progress in the 

health obtained by the parturients in the Obstetric Services emerged. The information 

contained in these indicators constitutes a pretext for a permanent reflection on 

practices, by the discussion it leads to, concerning health care services. Thus, from the 

results of this study, some conclusions can be highlighted: (1) nursing care contribute 

significantly for the mothers’s knowledge and capacities acquisition; (2) the constant 

discussion on the practice communicates strength to a continual quality improvement; 

(3) we identify some areas that require a greater investment in order to bring about 

better results, namely in what concerns breast feeding and eating habits during lactation; 

(4) the importance of a systematic register to evaluate the efficacy of nursing 

interventions. 

Key word: continuous improvement of nursing care services; standard documentation in nursing; International 

Classification for Nursing Practice (ICNP®); outcome indicators for nursing care services. 
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INTRODUÇÃO 

 

Numa época em que tudo se interroga, numa procura interminável da perfeição e da 

melhoria da qualidade de vida, a Enfermagem assume-se como um importante 

contributo. 

O rápido desenvolvimento técnico e científico tem vindo a suscitar múltiplos desafios à 

enfermagem, fazendo com que os enfermeiros assumam uma posição de abertura, 

confronto e adequação, a qual implica necessariamente uma constante actualização de 

conhecimentos e capacidades. 

O ser humano nasce incapaz de se cuidar necessitando, por isso, que os cuidados sejam 

desenvolvidos por outros (Collière, 1999). Tal necessidade de Cuidado varia ao longo 

do ciclo vital manifestando-se em cada etapa da vida de modos diferentes. Collière 

(1999) acrescenta que explicitar a natureza dos cuidados prestados continua a ser uma 

condição imperiosa para o reconhecimento de uma identidade profissional. Foi na 

procura da natureza dos cuidados que surgiram questões tais como: o que é a 

Enfermagem? e o que faz enfermeiro? Estas questões levaram a um aprofundamento do 

conhecimento específico da disciplina de Enfermagem. Em consequência, actualmente a 

Enfermagem dispõe de uma diversidade de perspectivas para a fundamentação do seu 

corpo de conhecimentos, substanciado no desenvolvimento de inúmeros estudos, que 

deram origem à formalização de conceitos e de teorias. 

A Enfermagem é a profissionalização da capacidade humana de Cuidar, através do 

desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e habilidades próprias às actividades de 

enfermagem, tornando o enfermeiro mais capaz de Cuidar do outro de forma 

profissional (Roach, 1984). O Cuidar tornou-se eixo o central de toda a reflexão e 

debate. A este propósito Roach (1984:2) atesta que a “enfermagem nasceu do Cuidar, 
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organizou-se para Cuidar e profissionalizou-se através do Cuidar”. Sendo a prática da 

enfermagem centrada na pessoa que, em interacção contínua com o ambiente, vive 

experiências de saúde, os cuidados são mais do que o simples cumprimento de múltiplas 

tarefas (Kèrouac, 1996). Os cuidados são acções reflectidas que requerem um 

desenvolvimento técnico, científico, relacional, ético, pessoal e estético, pois devem 

responder às necessidades globais e particulares de cada pessoa, abrangendo um 

cuidado individualizado e a integração de um saber específico. 

Actualmente não basta falar de cuidados de enfermagem. Hoje requerem-se cuidados de 

enfermagem de qualidade. Por isso, subscrevemos o pensamento de Dias (2000:16), 

quando afirma que: “todos estamos conscientes de que a qualidade é hoje uma 

preocupação ao nível dos países desenvolvidos e é indissociável da competitividade. 

Ela constitui factor essencial para vencer ou sobreviver em espaços alargados e sem 

fronteiras, transformados em aldeia global pelo desenvolvimento das tecnologias da 

informação”. Admitindo-se que a qualidade tem um papel impulsionador no 

desenvolvimento económico e social, a melhoria contínua da qualidade deve ser o 

motor do progresso. 

A preocupação com a qualidade dos cuidados de saúde prestados não é recente, mas tem 

vindo a adquirir uma importância cada vez maior devido a múltiplos factores. O 

aumento crescente das expectativas dos cidadãos com o consequente aumento das 

responsabilidades dos profissionais, os grandes progressos técnicos alcançados, a 

importância dos recursos atribuídos ao sector da saúde e os custos que eles representam 

têm conduzido ao desenvolvimento de uma cultura, nas instituições, de que a garantia 

da qualidade é um compromisso. Essa cultura é assumida, tendencialmente, por todos os 

protagonistas do sistema de saúde: políticos, profissionais de saúde (gestores e 

prestadores) e, ainda, pelos utentes. 

Mezomo (2001:58) afirma que “todas as pessoas admitem que a qualidade é 

necessária, benéfica e possível e que deve ser o grande compromisso da organização.” 

A Ordem dos Enfermeiros afirma que a necessidade de implementar sistemas de 

qualidade está hoje assumida formalmente, quer por instâncias Internacionais como a 

Organização Mundial da Saúde e o Conselho Internacional de Enfermeiros, quer por 
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organizações nacionais como o Conselho Nacional da Qualidade e o Instituto da 

Qualidade em Saúde. De acordo com Ordem dos Enfermeiros: “criar sistemas de 

qualidade em saúde revela-se uma acção prioritária” (Conselho de Enfermagem, 

2001:3). 

Assistimos, por isso, a um conjunto de iniciativas e actividades por parte das 

instituições relacionadas com os processos de acreditação e certificação em que estão 

envolvidas, com a apropriação de uma cultura de qualidade e, ainda, com a preocupação 

com a satisfação dos cidadãos e dos prestadores de cuidados. Tudo isto com o objectivo 

final de melhorar a estrutura e o processo de cuidados e, consequentemente, os 

resultados na área da saúde. 

A melhoria da qualidade dos cuidados passa pela existência de um sistema de 

informação e documentação de enfermagem que, respeitando a natureza dos cuidados e 

reflectindo a sua filosofia, utilize uma classificação capaz de fornecer a estrutura 

adequada para nomear as intervenções de enfermagem, documentar as necessidades de 

cuidados de enfermagem e os resultados desses cuidados vem constituir-se numa mais 

valia para a implementação da melhoria contínua da qualidade dos cuidados de 

enfermagem no Serviço de Obstetrícia da Casa de Saúde da Boavista. 

Acreditamos que a evolução permanente dos sistemas de cuidados de saúde torna 

inevitável a existência dos sistemas de informação em enfermagem como instrumentos 

promotores da qualidade por constituírem um contributo pró-activo para a construção de 

um sistema de saúde mais moderno e de melhor qualidade. 

Foi com base neste conjunto de pressupostos que nos envolvemos num estudo, que no 

âmbito do Curso de Mestrado em Ciências de Enfermagem pretende conhecer os 

contributos da enfermagem à puérpera e ao recém-nascido, nas primeiras horas após o 

nascimento, e identificando os ganhos em saúde obtidos. O estudo tem como finalidade: 

contribuir para a melhoria contínua dos cuidados de enfermagem, através da introdução 

de um sistema de melhoria contínua da qualidade, baseado em ganhos sensíveis aos 

cuidados de enfermagem. 
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Para a consecução de tal finalidade, desenvolvemos um estudo exploratório e 

correlacional. Exploratório pela descoberta entre factores, de relações possíveis, para 

ver se essas relações existem efectivamente (Fortin, 1999) e correlacional pelo exame 

das relações entre as variáveis com vista a explorar as suas relações mútuas. 

O relatório do estudo apresenta-se organizado em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

é constituído pela contextualização teórica, permitindo enquadrar a investigação 

realizada, referenciando alguns modelos teóricos do cuidar. Aborda-se a evolução 

histórica dos cuidados de enfermagem desde a necessidade de ser cuidado até à 

profissionalização dos mesmos e a Qualidade. 

No segundo capítulo, o enfoque principal é colocado no desenvolvimento do percurso 

metodológico, através da caracterização do estudo, bem como a todos os procedimentos 

relativamente à recolha e análise de dados. 

No terceiro capítulo é realizada a apresentação dos dados recolhidos. O quarto e último 

capítulo deste relatório apresenta as reflexões sobre os ganhos em saúde obtidos no 

Serviço de Obstétrica no sentido da melhoria contínua da qualidade dos cuidados. 
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CAPITULO I – ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A investigação científica está estritamente ligada à teoria, 

dado que esta contribui para o seu desenvolvimento, 

quer seja para a produzir, quer seja para a verificar. 

Por sua vez, a teoria aumenta a compreensão dos  

fenómenos estudados pela investigação e  

esta nova compreensão conduz à análise de outros problemas. 

 
Fortin (2000) 
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1 - DO CUIDAR NATURAL AO CUIDAR EM ENFERMAGEM  

 

Os cuidados desenvolvidos aos outros foram desde sempre uma constante na vida dos 

seres humanos. Tal como recorda Collière (1999), os cuidados sempre existiram sendo a 

sua prática tão antiga quanto a própria humanidade. É nesta crença que se pensa terem 

evoluído os cuidados durante milhares de anos, vindo a constituir-se como profissão já 

nos finais do século XIX, sobretudo devido à organização e conceptualização 

preconizada por Florence Nightingale.  

É por todos reconhecido que a vida precisa de cuidados para que possa permanecer e 

neste sentido Collière afirma que cuidar “é um acto de vida, que tem primeiro e antes 

de tudo, como fim, permitir à vida continuar a desenvolver-se” (Collière, 1999:27). E é 

esta característica, este modo de ser, que sustenta todo o processo de desenvolvimento 

do ser humano como indivíduo, como grupo, como sociedade, em suma como 

humanidade. 

O Cuidar enraíza-se na ancestralidade remota da espécie humana, pois desde que existe 

vida, existem cuidados que foram desenvolvidos no sentido de cuidar da própria vida, 

uma vez que só assim ela poderia permanecer. 

Esta evidência remete-nos para a noção, proposta por Madeleine Leininger (1970) de 

que o Cuidado Humano é um fenómeno Universal, isto é, está presente em todas as 

comunidades humanas, o que aliás tem permitido a perpetuação do ser humano 

enquanto espécie. Os processos e modelos de cuidados variam de uma cultura para 

outra, remetendo-nos para a noção de Diversidade Cultural do Cuidado. 

O ser humano nasce incapaz de se cuidar necessitando por isso que os cuidados sejam 

desenvolvidos por outros. Habitualmente essa responsabilidade cabe à mãe e ao pai, ou 

a quem os substitua, e estende-se por um período mais ou menos longo, até atingir a 
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capacidade de se cuidar. Mas mesmo adulto, o ser humano pode tornar-se incapaz, 

mesmo que transitoriamente, de se cuidar “por falta de conhecimentos, de vontade ou 

de capacidade” Henderson (1966:151). A necessidade de cuidados pode surgir de 

situações de incapacidade e na fase final da vida. É esta condição particular do ser 

humano que determina a necessidade de prestação de Cuidados. 

Durante milhares de anos os cuidados inerentes à manutenção da vida foram atribuídos 

às mulheres porque era preciso “tomar conta das mulheres em trabalho de parto, cuidar 

das crianças, tomar conta dos vivos e dos mortos. Tudo isso levava, também, a tomar 

conta do fogo, para que não se apagasse, das plantas, dos instrumentos de caça, das 

peles, depois mais tarde das colheitas, dos animais domésticos, etc.” (Collière 

2001:102). 

Para além destes cuidados de manutenção da vida, a doença e o sofrimento também 

assolavam os seres humanos, exigindo também os chamados cuidados de reparação 

ligados à necessidade de reparar o que constitui obstáculo à vida (Collière, 1999). 

Emerge assim naturalmente a mulher que cuida dos que lhe são próximos, onde há 

naturalmente uma ligação de parentesco ou filiação de grupo. Porém, com o desenrolar 

dos tempos, a identificação da prática de cuidados com a mulher vai sendo alterada, isto 

por influência da Igreja. Surge então uma nova concepção de cuidados. Cuidados esses 

que se baseavam em valores cristãos, tais como o amor ao próximo, em especial ao 

pobre, ao desprotegido, ao sofredor. Os cuidados ao corpo justificam-se, mas com uma 

margem bem precisa “porque são suporte de cuidados espirituais” (Collière, 1999: 66). 

Neste contexto os cuidados concretizam-se como refere Guy (citado por Collière, 

1999:67) no: “aconselhar, corrigir, ensinar, consolar, perdoar, suportar, rezar”. 

Assim, pouco a pouco, a prática dos cuidados dissocia-se do vivido, do conhecimento, 

da transmissão do saber, para se fixar essencialmente nos “corpos sofredores”, 

significando isto uma perda do objectivo da procura do bem estar, em prol de um 

objectivo centralizado na doença interpretada como castigo ou pecado. Por tudo isto 

criou-se um vazio no património dos conhecimentos que, não tendo sido renovados, 

foram em grande parte perdidos. 
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Com a revolução das descobertas científicas do século XIX, que se repercutiram 

essencialmente no campo da medicina, o instrumento passa a desempenhar o papel da 

palavra, a ponto de se substituir a ela “já não há tempo de falar com os doentes” 

(Collière, 1999:67). Por outro lado a prática dos cuidados passa a ser desempenhada por 

pessoal considerado como subalterno, religiosas e auxiliares do médico, tendo por 

funções unicamente a obediência às ordens médicas. Servir era a base da prática dos 

cuidados. Servir os doentes, os médicos, a instituição e os seus representantes 

administrativos. Este era um modelo associado aos valores da compaixão, humanidade, 

desinteresse e vocação, sendo o que perdurou durante alguns anos. 

Este foi o ambiente sócio-cultural que Florence Nightingale encontrou e procurou 

transformar criando a primeira Escola de Enfermagem, onde propõe uma forma 

organizada de ensino e lança as bases para a sua profissionalização. A preocupação das 

enfermeiras junto do doente consistia em fornecer-lhe um ambiente sadio, para que as 

forças da natureza pudessem actuar, permitindo-lhe a cura ou mantendo-lhe a saúde. 

Salientava ainda que as pessoas que recebiam formação em enfermagem, deveriam gerir 

os cuidados de enfermagem, tendo como objectivo a sua eficácia e eficiência, 

distinguindo a formação de enfermagem do saber médico Kérouac et al. (1996). 

Evoluiu-se deste modo, de um cuidado Natural para Cuidados Profissionais que são 

desenvolvidos no âmbito de uma profissão, a Enfermagem. 

 

1.2 - CUIDAR EM ENFERMAGEM 
 

Hoje pode-se dizer que Cuidar é a essência da enfermagem e denota a reciprocidade 

entre o enfermeiro e a pessoa que necessita de ser cuidada. Para Watson (2002) o 

cuidado é o atributo mais valioso que a enfermagem tem para oferecer à humanidade. 

Porém, o cuidar, embora não sendo único à Enfermagem, no sentido de a distinguir das 

outras profissões, torna-se único no sentido que, de entre as outras características 

descritas para a enfermagem, o cuidar é considerado como a sua essência, onde as 

outras características se integram e corporizam.  
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Collière (1999:21) afirma que “os cuidados de enfermagem representam um assunto 

vasto e de uma grande complexidade. São de carácter universal e multidimensional, 

singularizando-se em cada cultura, em cada sistema socio-económico, em cada 

situação”. 

Influenciados pelas grandes correntes do pensamento em enfermagem e por um mundo 

em transformação, os cuidados aos doentes, aparentemente simples, converteram-se em 

complexos e diversificados. Os cuidados de enfermagem, para além de requererem uma 

presença contínua, requerem também competências específicas, conhecimentos 

científicos e a utilização de métodos sistemáticos de trabalho. 

Roach (1984) defende que a Enfermagem é a profissionalização da capacidade humana 

de Cuidar, através do desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e habilidades 

próprias às actividades de enfermagem, tornando o enfermeiro mais capaz de Cuidar do 

outro de forma profissional. É deste percurso de conceptualização1 de Cuidar que a 

enfermagem se vem enriquecendo. O Cuidar torna-se eixo central de toda a reflexão e 

debate. A este propósito Roach (1984:2) afirma que a “enfermagem nasceu do Cuidar, 

organizou-se para Cuidar e profissionalizou-se através do Cuidar”. 

Esta síntese permite concluir quanto o conceito de Cuidar está impregnado na 

enfermagem, havendo contudo uma necessidade, como já foi referido, de o esclarecer e 

de o caracterizar. Nestes últimos anos de investigação muito se tem reflectido em torno 

do Cuidar, para onde, além da utilização de contributos oriundos da área da filosofia, os 

enfermeiros têm também dirigido o seu foco de estudo. 

É de destacar o esforço e o grande contributo da International Association for Human 

Caring Research, que desde 1978 tem vindo a promover conferências anuais que 

permitem a partilha de experiências entre os enfermeiros, no que se refere à 

investigação produzida, no sentido de esclarecer e aprofundar o conhecimento sobre o 

Cuidar em Enfermagem. 

Também Morse et al. (1990) não se têm poupado a esforços e assim, fizeram uma 

revisão da literatura de enfermagem onde identificaram 35 definições da palavra 

                                                
1 Conceptualização – Formação e organização de ideias e de explicações relacionadas com um fenómeno ou grupo de fenómenos 
(Kerouac et al., 1994:143). 
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“Caring”, bem como as principais características das suas perspectivas. Encontraram 

cinco conceptualizações diferentes do Cuidar em Enfermagem. 

Cuidar como traço humano  

As teóricas que defendem esta perspectiva referem que o Cuidar faz parte da natureza 

humana e ao fazer parte desta, torna-se essencial à existência. Simone Roach (1984) 

defende que a capacidade de cuidar não é igual em todos os indivíduos, não sendo uma 

característica uniforme. Sugere que a experiência de ter sido cuidado e 

consequentemente de poder expressar cuidado, influencia a capacidade de cuidar. O 

cuidar como modo natural de estar no mundo, constitui um poderoso meio de ajuda que 

visa a protecção da dimensão humana e a melhoria da condição daquele a quem se 

destina. 

Cuidar como um ideal ou imperativo moral 

Cuidar manifesta-se na preocupação com o bem-estar daquele de quem se cuida. Cuidar 

é essencialmente uma adesão a um compromisso de manter a dignidade do indivíduo 

que necessita de cuidados. 

Cuidar como um afecto 

O cuidar nesta perspectiva pode ser entendido como um sentimento de dedicação ao 

outro, onde se enfatiza a dimensão emocional, através de uma resposta centrada na 

intimidade enfermeira/doente. A natureza do cuidar implica envolvimento emocional 

com ou num sentimento empático para com a experiência do doente. Captar o cuidar de 

um modo afectivo é um aspecto de abertura ao outro, pois a “afectividade é 

precisamente o que cada um de nós tem de mais profundo” (Vattimo, 1996: 41). 

Cuidar como uma intervenção terapêutica 

A tónica predominante do cuidar na intervenção terapêutica é colocada no desempenho 

profissional, através de conhecimentos adequados, habilidades e congruência entre as 

acções de enfermagem e a percepção das necessidades dos doentes. Definem como 

acções específicas de Cuidar entre outras: ouvir atenciosamente, presença efectiva, 

tocar, competência técnica, ensinar ou defender o doente. Deste modo espera-se que o 
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utente se sinta cuidado, e que o cuidado proporcione mudanças positivas que permitem 

a capacidade de autocuidado, de modo a alcançar e manter o nível de saúde. 

Cuidar como uma relação interpessoal 

É o cuidar onde existe uma relação enfermeiro/utente, na qual cada um percebe o outro 

como indivíduo único que integra sentimentos, comportamentos, compromissos e 

respostas dirigidas a finalidades humanísticas. Isto acontece quando o enfermeiro, a par 

de um comportamento tecnicamente competente, demonstra de uma forma harmoniosa, 

um cuidado que não se revela apenas nos actos que realiza, mas no seu modo básico de 

estar no mundo.  

Do que ficou dito, poderíamos pensar que o cuidar em enfermagem ou é um traço 

humano, um ideal ou imperativo moral, um afecto, uma intervenção terapêutica ou uma 

relação interpessoal. Todavia, o cuidar, sendo expressão significativa do ser humano, 

não é cada um destes fenómenos por si só, nem apenas o somatório deles, mas o 

conjunto de todos, simultaneamente. 

 

1.2.1 – CONHECER MELHOR PARA MELHOR CUIDAR 
 

Refere Collière (2001:103) que “há milhares de anos, os cuidados foram criadores, 

inovadores, geradores de saberes”. Talvez o tenhamos esquecido em demasia. Saber de 

vida, como são as sabedorias das diferentes culturas. Saber de experiências, feitas por 

tentativas, ensaios e erros, a partir da relação que homens e mulheres teceram com o 

universo que os envolve, suscitando a interrogação sobre esse universo, levando-os a 

agir sobre ele para o tornar um aliado, dando assim origem à imensa diversidade dos 

saberes empíricos. É o que se diz “conhecer melhor para melhor cuidar” (Collière, 

2001:111). 

Cuidar o ser humano no seu processo de saúde/doença, constitui a essência dos 

cuidados de Enfermagem. Para alguns profissionais, Cuidar assume-se como um 

conceito global e complexo, enquanto que para outros, ele é apenas a execução de uma 
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série de procedimentos técnicos que visam essencialmente o restabelecimento do 

equilíbrio fisiológico do indivíduo (Romeira, 1998). 

Dado que “qualquer profissão, centrada na prestação de serviços a seres humanos, tem 

de adoptar uma posição em relação à natureza das pessoa”, o conceito que cada 

profissional tem de “pessoa” influencia, necessariamente, a sua própria concepção de 

cuidados (Pearson, 1992:12). 

Os enfermeiros ao encontrarem-se em posição privilegiada em relação a outros 

profissionais de saúde, dada a proximidade que podem ter com os utentes, não podem 

considerar a pessoa apenas como um somatório de partes. Esta visão necessariamente 

reducionista do Homem não satisfaz as necessidades dos enfermeiros, que possuem uma 

visão mais ampla do que constitui o ser humano. 

Cuidados de enfermagem de qualidade impõe necessariamente um conceito de cuidados 

holísticos, em que cada pessoa é considerada um todo em interacção com o seu meio. 

Porém, só é capaz de cuidar quem tem em si a capacidade de cuidar-se, conforme alerta 

Collière (1999, citada por Gaspar, 2000:30) “Cuidar é aprender a ter em conta os dois 

parceiros dos cuidados: o que cuida e o que é cuidado”.  

Cuidados de qualidade implicam componentes que necessariamente têm que estar 

presentes, nomeadamente: acolhimento, o saber ouvir, a disponibilidade e criatividade 

por parte dos prestadores de cuidados. Associados a estas componentes devem estar 

presentes os conhecimentos científicos e as competências técnicas. Hesbeen acrescenta 

que (2001:64) “os prestadores de cuidados são seres com qualidades especiais que 

põem ao serviço das pessoas, dispensando-lhes a atenção e os cuidados de que 

necessitam. Estas qualidades são de natureza diversa, a sua aquisição não tem carácter 

definitivo, e não dependem unicamente do contexto profissional”. 

Tudo aquilo que é vivido, no dia a dia, por quem presta cuidados, contribui para 

enriquecer as suas qualidades. No entanto, este enriquecimento não é automático, requer 

esforço de reflexão e que a pessoa se documente. A experiência, só por si, não gera 

conhecimento. Embora contribua para a aquisição de uma certa competência e de uma 

certa destreza dos gestos executados, para poder enriquecer os conhecimentos da pessoa 

essa experiência necessita ser reflectida, discutida e conceptualizada. 
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Kerouac et al. (1994) referem que os modelos conceptuais são um enriquecimento e um 

triunfo, pois oferecem vários ângulos de estudo ou vários pontos de partida para a 

investigação. 

Ao longo do século XX, a profissão de enfermagem lutou, em vários países do mundo, 

para aceder às universidades, ao mesmo título académico que as outras profissões. 

Agora tem como responsabilidade sua reconstituir saberes que sejam próprios à sua 

prática de cuidar: os cuidados de enfermagem, e fazer convergir saberes e ciência, sem 

cair na ilusão do cientismo. Não poderia haver ciência sem saberes.  

Por isso se conclui que conhecer melhor para melhor cuidar (Collière, 2001:111-113), 

implica: 

Reencontrar o sentido original dos cuidados. É tomar consciência desta diferença que 

existe entre cuidar e tratar. O tratar absorveu insidiosamente o significado do cuidar. 

Porém Cuidar não é tratar. Reencontrar o sentido original dos cuidados, é ter em 

conta, dar sentido a tudo o que contribui para mobilizar e desenvolver a vida.  

Demonstrar a indispensabilidade dos cuidados de apoio à vida. Neste sentido deve-

se fazer a distinção entre cuidados usuais e habituais que contribuem para manter o que 

aspira a viver (care) dos cuidados de recuperação, ou seja dos tratamentos (cure). É 

necessário que os cuidados de manutenção à vida sejam revalorizados e não relegados 

como acessórios, secundários, mesmo desprezados, embora sejam os mais fundamentais 

e nenhum tratamento os possa substituir. 

Permitir a expressão, a ascensão do saber dos utentes dos cuidados. Os utentes são a 

primeira fonte de conhecimento de qualquer situação de cuidado. Eles detêm o fio 

condutor de qualquer situação, fio este que é possível ir apanhando aos poucos, 

compreender e elucidar, não se descurando no entanto de outras fontes de conhecimento 

que se vão beber às ciências. 

Distanciar-se das condutas inspiradas em modelos a aplicar, permitindo aos 

prestadores de cuidados construir o seu próprio saber, elaborar o seu próprio 

pensamento, descobrindo o que dá sentido, ou seja, significado e orientação aos 



ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

 

28 

cuidados de enfermagem que têm de assegurar. É aprender a servir-se das ciências para 

esclarecer e compreender os fenómenos de vida. 

Restituir aos cuidados um poder libertador, quer dizer restituir aos cuidados um 

poder que desenvolve tanto as capacidades dos utentes como as dos prestadores de 

cuidados. Cuidados que aumentam o poder de existir, o poder de se realizar, tendo em 

conta as deficiências e dificuldades encontradas no caminho da vida. 

Reduzir o fosso que corre o risco de aumentar, se não se der atenção, entre os que 

pensam e os que executam. É o saber dos utentes e o saber dos prestadores de cuidados 

que dá aos enfermeiros a possibilidade de construirem um património de conhecimentos 

que lhe permite identificar, fazer reconhecer e valorizar os cuidados de enfermagem. 

Conhecer melhor para melhor cuidar, é reencontrar o sentido original do 

conhecimento. Nascer com o que descobrimos, caminhar com os que nos cercam, 

crescer com o que aprendemos com os outros e que nos transforma. O conhecimento é 

uma dinâmica permanente daquilo que nos faz nascer cada vez mais para a vida. Os 

cuidados são fonte de conhecimento. 

 

1.2.2 - IMPLICAÇÕES ÉTICAS DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
 

A enfermagem sendo uma profissão com pressupostos ético-morais, tem vindo a sofrer, 

principalmente desde o início do Século XX, profundas mudanças no seu significado e 

na sua estrutura.  

Estas mudanças que ocorreram e ocorrem ainda na estrutura e nas finalidades da 

profissão de enfermagem, resultaram em modelos de enfermagem contemporâneos que 

realçaram o conceito de cuidar, que é o núcleo central da enfermagem, desenvolvido 

através do suporte e da protecção da dignidade do doente/utente. É sobejamente 

conhecido de todos nós que o principal objectivo da enfermagem é promover a saúde e 

a qualidade de vida e providenciar um ambiente humano seguro. Assim, a primeira 

finalidade da relação enfermeiro/doente é reconhecida como sendo a de promover o 

bem-estar e a segurança da pessoa. 
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Esta perspectiva coloca o doente no centro dos cuidados de enfermagem. Logo, cuidar é 

preservar a integridade, a privacidade e a auto-estima da pessoa. Esta inovadora 

perspectiva de enfermagem conduz a uma mudança significativa nas interacções que 

acontecem entre os enfermeiros e os doentes e produz uma clarificação sobre a 

responsabilidade primordial que o enfermeiro tem face à pessoa que é alvo dos cuidados 

de enfermagem. Esta compreensão acerca da enfermagem contemporânea realça a 

responsabilidade ética para que o enfermeiro assuma a defesa e protecção dos direitos 

dos doentes. 

No Regulamento do Exercício da Profissão de Enfermagem, artigo 8º do número um 

(1991) lê-se: “No exercício das suas funções, os enfermeiros deverão adoptar uma 

conduta responsável e ética e actuar no respeito pelos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos”.  

De todos os elementos que fazem parte da equipa de saúde, são os enfermeiros que mais 

horas passam junto dos doentes, facto este que leva a chamarem os enfermeiros de 

“advogados” dos doentes. O nosso estar junto do doente, não se guia pelos bons 

princípios inscritos na boa vontade de cada um mas, pelo contrário, pelas normas ético-

deontológicas. 

As normas deontológicas definem o comportamento esperado, tendo sempre como 

referência aquilo que a comunidade e cada um dos cidadãos esperam dos enfermeiros. 

Aquilo que esperam é, sem dúvida, o cuidado devido e o respeito pelos seus direitos, 

não só direito a cuidados, mas os direitos inerentes à sua pessoa, enquanto alvo de 

cuidados. 

O Código Deontológico no Art. 78º diz: “As intervenções de enfermagem são 

realizadas com a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa 

humana e do enfermeiro”. 

O Código Deontológico do Enfermeiro contempla ainda, que o enfermeiro na sua 

prática (…) integra e assume o dever de: 

 ,cuidar da pessoa sem qualquer discriminação económica, social, politica ٭

étnica, ideológica ou religiosa. 
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 salvaguardar os direitos das crianças, pessoas idosas e da pessoa com ٭

deficiência. 

 Atribuir à vida de qualquer pessoa igual valor, pelo que protege e defende a ٭

vida humana em todas as circunstâncias. 

Do direito à vida decorrem os deveres dos enfermeiros, assumidos no decurso da 

garantia de respeito ao longo de todo ciclo vital. Os direitos humanos são a magna carta 

onde as Nações Unidas reafirmaram a sua fé nos direitos fundamentais do homem; 

direito à vida, à liberdade e à segurança (Art. 3º), direito ao consentimento e à liberdade 

depois da informação, direito à verdade e à decisão responsável (Art. 18.º e 19.º) e 

direito à assistência em todas as circunstâncias (Art.º 25) e assim sucessivamente.  

O enfermeiro compromete-se, de acordo com o Código Deontológico, a defender os 

direitos específicos de pessoas em situações de maior vulnerabilidade. Compromete-se, 

também, a respeitar direitos em geral, reconhecidos a todos os cidadãos e a adequarem 

as normas de qualidade às necessidades concretas das pessoas. 

 

1.3 – CONCEBER A QUALIDADE NA PERSPECTIVA DO CUIDAR 
 

Dias (2000) refere que todos estamos conscientes de que a qualidade é hoje uma 

preocupação ao nível dos países desenvolvidos e é indissociável da competitividade. Ela 

constitui factor essencial para vencer ou sobreviver em espaços alargados e sem 

fronteiras, transformados em aldeia global pelo desenvolvimento das tecnologias da 

informação. Admitindo-se que a qualidade tem um papel impulsionador no 

desenvolvimento económico e social, é aceite que a melhoria contínua da qualidade é o 

motor do progresso. 

Afirma Mezomo (2001:58) que “todas as pessoas admitem que a qualidade é 

necessária, benéfica e possível e que deve ser o grande compromisso da organização.” 

A Ordem dos Enfermeiros refere que “a necessidade de implementar sistemas de 

qualidade está hoje assumida formalmente, quer por instâncias Internacionais” como a 

Organização Mundial da Saúde e o Conselho Internacional de Enfermeiros, quer por 
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organizações nacionais como o Conselho Nacional da Qualidade e o Instituo da 

Qualidade em Saúde. A mesma Ordem dos Enfermeiros afirma ainda que “criar 

sistemas de qualidade em saúde revela-se uma acção prioritária” Conselho de 

Enfermagem (2001:3). 

A qualidade é uma exigência em qualquer unidade de prestação de serviços de saúde. É 

considerada como um imperativo no desempenho de todos os profissionais de saúde. 

Urge portanto criar nas instituições de saúde a cultura da qualidade que como refere 

Kaoru Ishikawa (citado por Mezomo 2001:57) “a qualidade começa e termina com a 

educação”. Uma educação voltada, ao mesmo tempo, para o conhecimento e para a 

acção; uma educação que capacite as pessoas para a análise correcta dos problemas, 

para a tomada de decisões, para o desenvolvimento das habilidades pessoais, do 

trabalho em equipa, da busca da melhoria contínua, da racionalização dos processos e 

para a avaliação dos resultados. 

Na Norma Internacional (ISO 9000:2000, 3.1) “a qualidade é definida como o conjunto 

das características de uma entidade, que lhe confere a aptidão para satisfazer 

necessidades explícitas e implícitas”. Na linguagem comum, a qualidade tem muitas 

vezes o sinónimo de excelente, extraordinário, bom. Estas definições estão, contudo, 

associadas a factores de natureza subjectiva, tais como sistemas de valores, sendo por 

isso extremamente importante para um programa de melhoria contínua da qualidade, a 

capacidade de reconhecer tais valores, de os descrever de forma operacional e de 

encontrar medidas apropriadas que os validem. 

Desde Florence Nightingale que a qualidade dos cuidados de enfermagem tem sido uma 

preocupação subjacente à sua prestação. Neste âmbito várias interrogações nos 

inquietam. Como é que a melhoria contínua dos cuidados se relaciona com a qualidade 

dos mesmos? Serão os cuidados de enfermagem prestados, cuidados de qualidade? Que 

indicadores de resultado possuímos? De que forma contribuem para a melhoria contínua 

dos cuidados de enfermagem? 

Possuímos hoje alguns dados que nos fazem reflectir neste caminhar, porque o conceito 

de cuidados de enfermagem pressupõe uma estreita ligação entre os vários agentes 
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envolvidos no processo de “Cuidar”. O utente mais do que ser o centro do Hospital deve 

ser o elemento justificador de todas as actividades (Collière, 2001). 

A qualidade em cuidados de enfermagem, só poderá ser atingida de forma específica, se 

forem definidos princípios que orientem a prática de enfermagem, pois a qualidade dos 

serviços oferecidos à população depende em primeiro lugar, do empenhamento pessoal 

dos profissionais. Porém as condições em que estes podem exercer a sua prática e 

revelar os seus talentos, são determinantes para esse empenhamento. 

Todos os que se têm ocupado deste assunto tão óbvio quanto complexo, estão de acordo 

que não existe uma definição única para a qualidade. Aquilo que pode ser considerado 

qualidade por uns, pode também ser considerado inapropriado por outros. No entanto, 

embora o ditado “a qualidade está nos olhos de cada um” seja um pouco verdadeiro, 

certo é que a qualidade é geralmente reconhecida por todos. 

O Relatório do Director Geral e Alto-comissário da Saúde (Portugal. Ministério da 

Saúde, 2002) convida todos os profissionais de saúde a investir na qualidade. Ao 

mesmo tempo congratula-se porque graças às experiências positivas de outros sectores a 

dinâmica da qualidade, pouco a pouco, tem penetrado nos Serviços de Saúde. A 

qualidade e os ganhos em saúde encontram-se, em nosso entender, de mãos dadas e 

mutuamente implicados. 

A qualidade deve tornar-se uma filosofia de vida ainda antes de ser uma filosofia de 

acção, e a todos deve envolver na cultura da qualidade. O Sistema de Qualidade em 

Serviços Públicos (SQSP) instituído a 13 de Maio pelo Decreto-Lei n.º 166-A/99, no 

seu enunciado admite que a qualidade é hoje universalmente reconhecida e aceite “como 

satisfação do cliente a custos adequados” e tornou-se um imperativo para todas as 

organizações públicas e privadas que queiram ser credíveis ou socialmente úteis. 

A 27 de Abril, pela Portaria nº 288/99, foi instituído o Instituto da Qualidade de Saúde, 

que tem por função: desenvolver políticas, estratégias, procedimentos e instrumentos 

que apoiem os profissionais e as organizações de saúde, na melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados de saúde, e por missão “promover a melhoria contínua do 

desempenho nos cuidados de saúde” Pisco (2001:36). 
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É o Conselho de Enfermagem, da Ordem dos Enfermeiros, que em Dezembro de 2001, 

vem definir os padrões que terão que ser, necessariamente, adoptados pelos enfermeiros 

e pelas instituições. 

Cuidados de Enfermagem de qualidade são aqueles cuidados que dão a satisfação ao 

cliente e atingem totalmente o objectivo preconizado segundo o mais alto padrão. É 

designada de Qualidade Total. 

Como refere Pisco (2001:37) “a prestação de cuidados de saúde de qualidade tem como 

principais objectivos promover e manter a saúde da população, assegurar a satisfação 

dos utilizadores dos serviços de saúde e assegurar que os recursos disponíveis são 

utilizados de uma forma eficiente e racional”. Urge portanto assegurar a competência 

profissional dos prestadores de cuidados a todos os níveis, e estruturar serviços de saúde 

de modo a ir de encontro às necessidades e carências do utente/doente e da população 

em geral. 

Não há dúvida, que o objectivo de qualquer organização prestadora de cuidados de 

saúde é fornecer serviços com qualidade, que satisfaçam as necessidades dos utentes. 

No entanto a percepção que o utente tem da qualidade dos cuidados nem sempre 

coincide com a percepção que possui o prestador de cuidados (Figura 1). 

Figura 1 – Dimensões da Qualidade 
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2 – Qualidade baseada no produto, em que existem “variáveis mensuráveis 

e precisas” que se identificam com a qualidade do produto. 

3 – Qualidade baseada na construção, em que a qualidade é determinada 

pela procura do produto, partindo do principio que o produto é bom. 

4 – Qualidade baseada no utilizador, que pressupõe uma perspectiva 

“idiossincrática e pessoal da qualidade”, pelo que é muito subjectiva. 

5 – Qualidade valor, que envolve a qualidade e o preço. Aqui pode ser tido 

em conta qualquer uma das medidas de qualidade anteriormente 

referidas, existindo sempre uma comparação preço/produto. 

Sem dúvida alguma que quanto mais elevados forem os padrões de qualidade de uma 

organização, melhores serviços ou produtos essa organização produz. É da exigência 

dos clientes que nasce esta evolução, dado que são eles os vectores de pressão sobre os 

fornecedores de bens e serviços. A exigência dos clientes é fundamental para evolução 

da qualidade dos cuidados. Deste modo, como refere Magrinho, (citado por Dulce 

Menezes, 2001:4): a qualidade “é instrumental (…); não é um fim em si mesmo, mas 

uma condição necessária para a competitividade (…) e a competitividade assenta no 

trinómio qualidade, ambiente, inovação”, sendo neste quadro que se situa a importância 

da qualidade de uma organização. Como refere Salgueiro, prefaciando Phaneuf, 

1999:7), “o nível de qualidade dos serviços prestados, marca a diferença das 

instituições de saúde”.  

Teremos qualidade quando existir um equilíbrio harmonioso entre “a qualidade centrada 

na organização e a satisfação do utilizador”. Biscaia (2000:8) define a qualidade na 

saúde como “um conjunto integrado de actividades planeadas, baseado na definição de 

metas explícitas e na avaliação de desempenho”, que abrange todos os níveis de 

cuidados. Tem como objectivo uma melhoria contínua na qualidade dos cuidados a 

prestar. 
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1.4 – GESTÃO DA QUALIDADE 
 

A investigação, tem nestes últimos tempos desempenhado um papel fundamental na 

Enfermagem, tornando-se uma área imprescindível para esta ciência uma vez que 

estabelece uma base científica para guiar a prática dos cuidados e criar novos 

conhecimentos que permitem novos saberes, novos comportamentos, novos caminhos e 

novas actuações em ordem a uma melhoria contínua da qualidade dos cuidados. 

A evolução histórica dos conceitos da qualidade tem estado muito referenciada ao 

entendimento de alguns autores e, essencialmente, na ênfase que colocaram em aspectos 

particularmente importantes da qualidade. 

Deming (citado por Mezomo, 2001:72), um dos grandes vultos da revolução da 

qualidade, defende que a “qualidade” é a “redução nas variações” como fundamento 

para a contínua e permanente melhoria, bem como o orgulho do trabalhador o 

“conhecimento profundo” e as “habilidades” adequadas. Deming introduz a ideia de que 

é necessário criar, dentro das organizações, um movimento contínuo de melhorias. 

Deming (citado por Pires, 2004:27), pôs em causa o mito da qualidade (melhoria da 

qualidade significa aumento de custos) e lança um novo desafio, onde remando contra a 

corrente afirma que “as necessidades e expectativas dos consumidores são o ponto de 

partida para a melhoria da qualidade”. 

Também Juran (citado por Mezomo, 2001:72), refere que a “qualidade” é “adequação 

ao uso”; com isto ele entende tanto a confiabilidade do produto ou serviço para seus 

usuários como a sua adequação às necessidades deles. A “adequação ao uso” tem duas 

dimensões: a primeira é o perfil do produto ou serviço que atende às necessidades do 

cliente e a segunda é a ausência de defeitos, ou seja, a “conformidade e a satisfação do 

cliente. Juran (op. cit, 2001:72) reconhece que a finalidade da gestão é a de alcançar um 

melhor desempenho para a organização e não o de manter o nível actual. 

Outros autores, citados por Pires (2004), compartilham estas ideias mas vêm dar novos 

contributos. Crosby (1979) vem acrescentar um princípio fundamental ligado à 
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«conformidade», «qualidade não custa nada» e “zero defeitos”, enquanto Taguchi 

(1979) define a qualidade através dos “custos da não qualidade”. Ishikawa (1982) 

acentua os aspectos do “trabalho em grupo” e Feigenbaum (1983) cria o conceito de 

“controlo total da qualidade”.  

A evolução dos conceitos pode ser resumida do seguinte modo: 

Inspecção, que engloba a actividade de medição, comparação e verificação; Controlo da 

Qualidade, cujas actividades se concentram na análise dos desvios e reposição da 

condição desejada; Garantia da Qualidade, que abarca um conjunto de actividades, 

planeadas e realizadas de uma forma sistemática, para garantir a qualidade desejada; 

Gestão da Qualidade, actividades coincidentes com as da garantia, mas em que é 

enfatizada a integração na gestão global da empresa e Qualidade Total, uma abordagem 

mais coincidente com o pensamento da actualidade, que é entendida como uma cultura 

na organização capaz de assegurar a satisfação dos clientes. 

Na perspectiva da abordagem da Qualidade Total, a qualidade é vista, segundo Pires 

(2004), como uma cultura da empresa, indissociável de um sistema de crenças e valores, 

de normas de vivências, que permite fornecer produtos e serviços capazes de satisfazer 

as necessidades e expectativas dos clientes. Neste prisma a qualidade não é em função 

de alguém mas sim de todos o que o próprio conceito abrange. 

Assim, a qualidade total engloba cinco componentes essenciais: o envolvimento da 

gestão de topo; a definição de objectivos que visem a satisfação das necessidades e 

expectativas do cliente; a implementação do processo da melhoria contínua; a 

interiorização da qualidade como cultura de todos os envolvidos e a valorização, na 

gestão, dos resultados económicos da qualidade. O modelo de excelência criado e 

desenvolvido pela European Foundation for Quality Management, é um exemplo das 

metodologias de gestão pela qualidade total.  
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1.4.1 - QUALIDADE EM SAÚDE 
 

A qualidade é um conceito dinâmico em contínua evolução e permanente 

desenvolvimento, como resposta a alterações contínuas nas políticas sociais e 

económicas. 

Existem algumas razões que levaram ao desenvolvimento da qualidade na saúde, 

nomeadamente: razões sociais, tecnológicas, económicas e financeiras. Sociais porque 

os cidadãos e os profissionais são cada vez mais exigentes, tanto na qualidade de 

consumo como na produção; Tecnológicas, devido à constante inovação que nos obriga 

a actualizar procedimentos para melhorar o desempenho de acordo com as novas 

tecnologias; Económicas, porque sendo a concorrência uma constante e a oferta cada 

vez maior, a oportunidade de escolha depende da relação custo/benefício; Financeiras, 

porque é importante diminuir custos. Por isso há que fazer bem à primeira vez, evitando 

o supérfluo, a negligência e a omissão Imperatori (citado por Frederico, 2001). 

Considera Durval (1994), que existe um compromisso das instituições de saúde em 

garantir qualidade nos cuidados de saúde que prestam aos cidadãos e, como refere 

Salgueiro prefaciando Phaneuf (1999:7), “o nível de qualidade dos serviços prestados, 

marca a diferença das instituições de saúde”.  

Mezomo (2001:73), entende a qualidade como sendo “um conjunto de propriedades de 

um serviço (produto) que o tornam adequado à missão de uma organização (empresa) 

concebida como resposta às necessidades e legítimas expectativas de seus clientes.” 

Donabedian (citado por Mezomo, 2001:73), o grande mestre da qualidade em saúde 

afirma que a qualidade “é uma propriedade da atenção médica que pode ser obtida em 

diversos graus ou níveis. Esta propriedade pode ser definida como a obtenção dos 

maiores benefícios, com os menores riscos para o paciente, benefícios estes que, por 

sua vez, se definem em função do alcançável de acordo com os recursos disponíveis e 

os valores sociais existentes”. 

Donabedian, estabelece três dimensões para a qualidade: 
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A técnica - refere-se à aplicação de conhecimentos científicos e técnicos na solução da 

problemática de saúde do doente. 

A interpessoal - refere-se à relação que se estabelece entre o prestador de cuidados e o 

utente. 

A ambiental - refere-se às comodidades oferecidas ao utente em termos de conforto e 

bem estar. 

Tornar operacional estes conceitos supõe, evidentemente, uma constante avaliação das 

expectativas dos utentes, bem como uma comparação com os melhores prestadores de 

serviços, a criação de um ambiente de trabalho adequado e de um processo de melhoria 

contínua. 

A definição da qualidade na área da saúde segundo Mezomo (2001:73) implica a 

incorporação dos direitos fundamentais da pessoa humana que devem ser garantidos e 

preservados na integridade. 

Para que uma organização leve em frente a verdadeira definição da qualidade precisa 

de: 

1 – Liderar – ensinando, motivando, apoiando. 

2 – Criar Standards – de qualidade e produtividade. 

3 – Treinar o pessoal – para atender e exceder os standards de performance. 

4 – Criar equipes de melhoria – para melhorar os sistemas. 

5 – Desenvolver um sentido de compromisso e de propriedade pela ampla 

comunicação (participação) da missão, dos objectivos e das políticas da 

organização a todas as pessoas envolvidas. 

A organização de saúde que assim agir, criará a chamada “cultura da qualidade”. 

Qualidade que se transforma em compromisso pessoal de cada um dos seus 

trabalhadores, vector indispensável para a instauração do sistema de melhoria continua e 

duradoura. 
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Nesta linha de reflexão Mezomo (2001:74), afirma que a verdadeira e eficaz definição 

de “qualidade” é aquela que vem acompanhada dos valores e princípios que a 

organização se compromete a respeitar tais como: 

Valores  

�Agir com justiça e lealdade, 

�Dar efectiva primazia ao cliente, 

�Oferecer serviços competentes e atenciosos, 

�Promover a melhor condição possível do corpo, da mente e do espírito, 

�Mudar sempre para melhor servir os mais necessitados, 

�Criar um clima de produtividade crescente, 

�Incentivar a comunicação, a colaboração e o intercâmbio, 

�Cultivar um espírito comunitário. 

Princípios  

�A qualidade é conseguida através das pessoas, 

�A decisão deve fundamentar-se em factos, 

�Os clientes são a prioridade número um, 

�A qualidade exige melhoria continuada, 

�Todo trabalho é parte de um processo. 

Os valores e os princípios, assim como a própria definição de qualidade, variam de 

instituição para instituição, porém o importante é que todos entrem na “cultura da 

qualidade”, pois só assim se poderá entrar no dinamismo da melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados de saúde. 

Só na medida em que cada instituição, tiver para si bem clarificado a definição de 

“qualidade”, esta (definição de qualidade) ganhará sentido e a própria instituição 

beneficiará de muitos resultados: 

� Aumento de produtividade, 

� Redução de custos, 

� Eliminação do desperdício, 

� Maior participação no mercado, 

� Maior competitividade, 

� Maior garantia de sobrevivência. 
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Não devem ser só os resultados “económico-financeiros” que devem mover as 

instituições em busca da qualidade. Ela deve ser procurada porque: 

� Respeita quem presta serviço, 

� Respeita o utente que o utiliza, 

� Respeita (valoriza) a própria instituição que a produz. 

Uma instituição que busca o verdadeiro significado dos cuidados de qualidade e entra 

na dinâmica dos mesmos, presta um serviço de “excelência” e caminha no sentido 

global do desenvolvimento sustentável, que é sem dúvida o da sociedade da qualidade 

de vida. Precisamos de melhores produtos produzidos/fornecidos por melhores 

organizações compostas de melhores pessoas empenhadas em processos de melhoria. 

O modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processos, com vista à 

melhoria contínua, pode ser representado pela Figura 2, designado simplesmente como 

sistema de melhoria contínua da qualidade e pode ser aplicado à área da saúde. 

Figura 2 – Modelo de um sistema de gestão da qualidade2 
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Estrutura – as medidas de estrutura envolvem: 

���� Os recursos materiais, como as instalações e os equipamentos. 

���� Os recursos humanos, como sua qualidade, variedade e qualificação. 

���� As características organizacionais, como a organização do staff médico, 

de enfermagem e dos demais profissionais, a existência das funções de 

ensino e pesquisa, o tipo de supervisão exercida, os processos de revisão 

e métodos de pagamento pelos cuidados. 

Processo – entendido como: 

���� Todas as actividades relacionadas aos cuidados de serviço de saúde, como por 

exemplo o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a educação do doente. 

���� Todas as contribuições aos cuidados vindos da família. 

Aqui acrescentamos também todas as rotinas e os procedimentos administrativos que, 

embora, por si, possam fazer parte da estrutura, nos parece mais adequado considerá-los 

peças integrantes do processo. De facto, mais importante do que a sua simples 

existência é a forma como elas são cumpridas ou realizadas. Trata-se da qualidade da 

acção de quem as executa e não simplesmente de seu cumprimento mecânico e 

despersonalizado. 

É a permanente avaliação de todas estas actividades e o refazer constante das rotinas e 

procedimentos que garantem a qualidade dos resultados gerados e a sua contínua 

melhoria. 

Resultado – considera-se resultado: 

���� As mudanças (no indivíduo ou na população) que podem ser atribuídas aos cuidados 

de serviços de saúde realizados. Estas mudanças podem referir-se ao estado de 

serviços de saúde, ao conhecimento adquirido (pelo utente ou pelos familiares) que 

pode influir na saúde futura e ao comportamento (do utente ou família) que pode 

favorecer ou prejudicar a manutenção da saúde futura. 



ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

 

42 

���� A satisfação com os cuidados e com seus resultados por parte dos utentes e dos seus 

familiares. 

Quanto aos resultados podemos acrescentar que, embora eles devam ser considerados 

prioritariamente do ponto de vista dos que recebem os cuidados (directa ou 

indirectamente), porque esta é a missão da organização, não podemos esquecer que eles 

só serão garantidos na medida em que forem extensivos também às pessoas 

(profissionais) que os originam. Daí a necessidade de avaliá-los e medi-los 

considerando ao mesmo tempo os benefícios e a satisfação dos “clientes externos” 

(pacientes, familiares e sociedade) e dos “clientes internos” (administradores, 

profissionais e pessoal operacional). 

Convém recordar que a estrutura, os processos e os resultados não são elementos 

autónomos e dissociados. Pelo contrário eles estão intimamente relacionados e mantêm 

uma certa linha de causalidade e efeito que é preciso avaliar com cuidado. 

Pensamos que uma boa estrutura e a existência de processos adequados facilitam a 

obtenção dos resultados desejados, mas esta relação nem sempre existe. É possível que 

se obtenham resultados excelentes sem que a estrutura o seja ou que os processos 

tenham o padrão necessário. De igual modo é possível que uma estrutura excelente ou 

melhores processos não consigam resultados com a qualidade esperada. 

Dadas as relações existentes entre estrutura, processos e resultados, a avaliação da 

qualidade deve levar em conta os três componentes e deve tentar identificar o grau ou 

nível de causalidade e efeito existentes. Somente assim será possível tomar medidas que 

venham a impedir e repetição de resultados não desejados. 

 

1.4.2 - AVALIAÇÃO DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
 

Uma primeira dificuldade que se apresenta quando se deseja avaliar a qualidade é a sua 

definição conceptual. De acordo com Hesbeen (2001:160), “a avaliação da qualidade 

consiste em formar uma opinião sobre o nível da prática dos cuidados e, em termos 

mais amplos, sobre os serviços oferecidos pelos profissionais à população”. É um 
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assunto delicado porque leva a dizer o que está bem e o que não está. Por vezes surge 

alguma confusão entre a avaliação da prática dos cuidados e a utilização de 

determinados instrumentos de medida. É de todo conveniente não obrigar os 

instrumentos a transmitir aquilo que não podem exprimir. 

Portanto, avaliar a qualidade dos cuidados é um procedimento complexo, que exige 

conhecimentos que precisam de ser desenvolvidos. 

A primeira prova documentada sobre avaliação dos cuidados de enfermagem remota ao 

século XVIII, quando John Howard e Elizabeth Fry (citados por Sale, 1998) 

descreveram a qualidade dos cuidados prestados aos doentes nos hospitais que 

visitaram. 

Também Florence Nightingale, avaliou os cuidados quando na década de 1850, 

registava por escrito as suas observações e utilizava as informações recolhidas para 

avaliar o nível dos cuidados e melhorar os serviços prestados. 

Alcott (citada por Sale, 1998:13), em 1863 publicou uma obra sobre a qualidade dos 

cuidados de enfermagem comparando duas instituições diferentes. Posteriormente, 

Isabel Stewart (1919) definiu oito standards, baseados em opiniões profissionais, 

procurando avaliar também a qualidade dos cuidados de enfermagem. 

Cárter e Belme, (op. cit 1998:14), escreveram em 1936, sobre a importância da 

avaliação dos cuidados. Nessa obra era proposta uma equipa multidisciplinar que 

discutisse e avaliasse os cuidados prestados a todos os doentes, propondo para o efeito 

uma revisão mensal dos registos médicos e de enfermagem. 

Em 1958, nos Estados Unidos, as companhias de seguros procuraram encontrar uma 

norma que avaliasse a qualidade dos cuidados em função do pessoal. Assim Faye 

Abdelhah, referido por Sale (1998), desenvolveu um método que associa o nível dos 

recursos humanos à avaliação da qualidade dos cuidados no hospital. Para tal, avaliou o 

grau de insatisfação de doentes e profissionais através de uma escala, chegando à 

conclusão que não existia correlação entre o número de efectivos e a qualidade de 

cuidados e que o sistema não apontava formas para melhorar a qualidade desses 

cuidados ainda que houvesse insatisfação. 
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Na década de 50, Reiter (1963), define um sistema baseado na classificação de doentes 

em três categorias de acordo com o planeamento de cuidados feito pelas enfermeiras. E 

a partir destes estudos a avaliação passou a fazer parte das preocupações dos 

enfermeiros em todo mundo.  

Na Europa, só a partir de 1960 é que avaliação em enfermagem passou verdadeiramente 

a ser feita de forma estruturada e a produzir estudos sistemáticos. 

Nos anos 70, a relação custo/eficácia na prestação dos cuidados de saúde tornou-se de 

suma importância e conduziu ao desenvolvimento de sistemas que permitiram aos 

enfermeiros avaliar as suas práticas. 

O Processo de Enfermagem, vindo dos Estados Unidos da América e adaptado em 

maior ou menor grau em todo o Reino Unido, nos anos 70, assim como, a criação, neste 

país, do Serviço Nacional de Saúde e de Auditorias na Saúde, conduziram a um 

desenvolvimento muito grande na avaliação dos cuidados. 

Porém a maior parte da investigação sobre a qualidade dos cuidados tem sido efectuada 

nos Estados Unidos e no Canadá, a partir de instrumentos de avaliação desenvolvidos 

por enfermeiros e outros investigadores. Tais instrumentos incluem a Slater Nursing 

Competencies Rating Scale –escala destinada a medir o desempenho dos enfermeiros e 

a Quality Patient Care Scale –concebida para medir os cuidados de enfermagem 

recebidos pelos doentes. São outros exemplos, a Auditoria em Enfermagem de Phaneuf 

– que avalia a qualidade dos cuidados prestados aos doentes mediante análise do 

Processo de Enfermagem e o modo como aqueles a referem nos questionários após a 

alta e a abordagem de Donabedian – que dividiu a avaliação da qualidade de cuidados 

em: avaliação da estrutura, do processo e dos resultados (Sale, 1998). 

Nos Estados Unidos, defendeu-se que as auditorias, por si só, não conseguiam promover 

uma melhoria contínua dos cuidados de enfermagem. Assim a Joint Commission on 

Acreditation of Hospitals, em 1971, definiu normas para os cuidados de enfermagem, 

fornecendo uma abordagem mais objectiva e sistemática dos cuidados prestados aos 

doentes e do desempenho dos profissionais. 
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Mais recentemente, a prioridade que tem sido dada à acreditação das instituições de 

saúde obrigou ao desenvolvimento e implementação de sistemas de garantia e de 

melhoria contínua da qualidade. 

Foram desenvolvidos vários sistemas: o Rush Medicus (concluído em 1975) 

desenvolveu um método para avaliar a qualidade dos cuidados de enfermagem 

prestados a doentes do foro médico, cirúrgico e pediátrico, com base em pesquisa sobre 

a identificação de um quadro conceptual e de critérios para avaliação da qualidade dos 

cuidados. 

Ball et. al. Goldstone (citados por Sale, 1998), adoptaram a metodologia de Rush 

Medicus e desenvolveram um instrumento de monitorização – o MONITOR. Com uma 

abordagem centrada no cliente e baseado em cuidados individualizados e nas 

necessidades dos doentes, esse sistema adopta a metodologia do Processo de 

Enfermagem. 

O desenvolvimento e aperfeiçoamento destes sistemas, com a criação de normas e 

indicadores para a qualidade facilitou o desenvolvimento de programas, concebidos 

para medir e melhorar a qualidade. 

Existe hoje uma grande variedade de modelos conceptuais de avaliação. Nesses 

modelos o primeiro passo é descrever a filosofia que orienta a prestação dos cuidados. 

O passo seguinte é estabelecer objectivos, identificar normas e critérios e construir 

indicadores tendo em conta a estrutura, o processo e os resultados. 

Os instrumentos a utilizar na avaliação da qualidade dos cuidados, são seleccionados de 

acordo com aquilo que fundamentalmente se pretende avaliar, se a estrutura, se o 

processo ou se os resultados e devem ser utilizados correcta e adequadamente. 

Para se medir a qualidade dos cuidados, é necessário seleccionar a ferramenta correcta. 

Estas ferramentas são essencialmente sistemas de recolha de dados que quando obtidos 

e analisados dão uma indicação da qualidade dos cuidados prestados ao doente. 

Permitem, quando comparados, comprovar a melhoria desses cuidados num serviço, 

num departamento ou numa organização. Essa recolha é feita através de auditorias 

retrospectivas e auditivas concomitantes. 
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A Auditoria Retrospectiva, segundo Sale (1998:36) refere-se a todos os mecanismos de 

avaliação levados a cabo após a alta do doente e inclui: auditoria de close-chart que 

engloba a revisão do respectivo processo clínico, a entrevista do doente após a alta e o 

questionário pós-cuidados. 

A Auditoria Concomitante, segundo o autor acima citado, inclui todas as avaliações 

desenvolvidas enquanto o doente está hospitalizado e a receber cuidados, entre as quais 

se contam: auditoria open-chart, que se refere à avaliação desenvolvida enquanto o 

doente está internado e pode ser feita através da revisão do processo clínico, da 

observação ou entrevista ao doente, observação ou entrevista aos profissionais e 

reuniões de grupo. A avaliação de resultados implica sempre comparação, após a qual 

será necessário planear a acção que nos conduza à melhoria. Esta pode, por sua vez, 

implicar uma mudança na prática e o ciclo começa de novo. 

Actualmente a Organização Mundial de Saúde e o Conselho Internacional de 

Enfermeiros assumiram formalmente a necessidade de implementar sistemas de 

avaliação da qualidade. 

Em Portugal, esta necessidade foi assumida pelo Conselho Nacional da Qualidade 

(1998) e pelo Instituto Português da Qualidade (1999) e pela Ordem dos Enfermeiros 

(2001). 

Já antes, no nosso país, se desenvolveram alguns projectos nesta área. Em 1984, a 

implementação do Método de Avaliação da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem 

Hospitalares (MAQCEH) nalgumas instituições é prova disso. Esse método de 

avaliação do processo de cuidados viabilizou a introdução de melhorias, face à análise 

comparativa entre os cuidados prestados e as normas previamente estabelecidas. 

Todos estamos conscientes que a responsabilidade pela avaliação da qualidade dos 

cuidados de enfermagem é uma obrigação legal com implicações aos vários níveis da 

prestação (cuidados gerais e especializados) e da gestão (operacional, intermédia e 

estratégica). 

O decreto-lei nº 437/91 de 8 de Novembro da Carreira de Enfermagem, refere: 

Compete ao enfermeiro habilitado para a prestação de cuidados especializados “definir 
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e utilizar indicadores que lhe permitam, assim como à equipa de Enfermagem, avaliar, 

de uma forma sistemática, as mudanças verificadas na situação de saúde do utente e 

introduzir as medidas correctivas julgadas necessárias”. 

Compete aos enfermeiros aos vários níveis da gestão “responsabilizar-se pela garantia 

da qualidade dos cuidados de enfermagem prestados, planear e concretizar acções que 

visem essa melhoria, colaborar na avaliação da qualidade dos cuidados e definir 

padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem e indicadores de avaliação”. 

Tendo por base o enquadramento conceptual adoptado, em 2001 o Conselho de 

Enfermagem define e divulga as seis categorias de enunciados descritivos de qualidade 

que o enfermeiro deve perseguir, numa procura contínua da excelência no seu exercício 

profissional: 

“entende a Ordem dos Enfermeiros que a elaboração de indicadores da 

qualidade no exercício da enfermagem, independentemente da respectiva 

natureza ou finalidade, deverá subordinar-se às categorias dos enunciados 

descritos de qualidade do exercício profissional dos enfermeiros e que dizem 

respeito à satisfação do cliente, promoção da saúde, prevenção de 

complicações, ao bem-estar e autocuidado dos clientes, à readaptação 

funcional e organização dos serviços de enfermagem (Ordem Enfermeiros, 

2004:18). 

Estes enunciados, e os elementos que os compõem, constituem um enorme contributo 

para a qualidade, na medida em que proporcionam orientações na elaboração de 

indicadores de qualidade do exercício profissional dos enfermeiros. 

A elaboração desses indicadores, também segundo a OE, deverá incluir: 

���� a estrutura, que considera a organização, a infra-estrutura física, os 

profissionais e os utentes; 

���� o processo implicado na prestação de cuidados, que considera a interacção 

enfermeiro/utente/pessoa significativa, o conhecimento do utente/pessoa 
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significativa, a resolução de problemas, a intervenção, a avaliação de 

cuidados e a sua documentação; 

���� os resultados, que consideram os ganhos em saúde, sensíveis aos cuidados de 

Enfermagem ou outros ganhos não específicos da intervenção dos 

enfermeiros. 

A Ordem dos Enfermeiros aconselha ainda que definição de padrões de qualidade, para 

o exercício profissional dos enfermeiros em geral e para as organizações de saúde em 

particular, é um precioso instrumento capaz de lhes nortear o caminho na procura da 

excelência do exercício profissional. 

Por isso, dizemos nós, que a existência de um sistema de informação e documentação 

de enfermagem que traduza e documente, com rigor, o processo de cuidados, poderá 

proporcionar os dados necessários para a avaliação efectiva da qualidade dos cuidados 

de enfermagem. 
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CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fase metodológica, consiste  

em precisar como o fenómeno  

em estudo será integrado num plano de trabalho  

que ditará as actividades conducentes à realização da investigação. 

Fortin (2000) 
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2. - JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO 

 

A melhoria continuada da qualidade deve tornar-se uma filosofia de vida ainda antes de 

ser uma filosofia de acção. O Sistema de Qualidade em Serviços Públicos (SQSP), 

instituído a 13 de Maio pelo Decreto-Lei n.º 166-A/99, refere que a qualidade é hoje 

universalmente reconhecida e aceite “como satisfação do cliente a custos adequados”. 

Tal propósito tornou-se um imperativo para todas as organizações públicas e privadas, 

que anseiam a credibilidade e a utilidade social. 

A 27 de Abril, pela Portaria nº 288/99, foi instituído o Instituto da Qualidade de Saúde, 

que tem por missão: “promover a melhoria contínua do desempenho nos cuidados de 

saúde” (Pisco, 2001:35), através do desenvolvimento de políticas, de estratégias, de 

procedimentos e de instrumentos que apoiem os profissionais e as organizações de 

saúde, na melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde. 

A gestão da qualidade é, cada vez mais, importante e obrigatória nos contextos de 

prestação de cuidados. Muitos esforços têm sido desenvolvidos, aos mais variados 

níveis e em muitas instituições, no sentido de serem implementados programas para a 

sua avaliação com o objectivo de se conseguir a sua melhoria. 

Qualidade remete para um conceito multidimensional e, como tal, dinâmico. Assim, faz 

sentido falar da implementação de um sistema de melhoria contínua da qualidade que 

pressuponha a existência de actividades de monitorização e de acompanhamento 

sistemáticos, conducentes a mudanças nas práticas sustentadas pelos resultados obtidos 

com os cuidados prestados. 

Segundo a OE os resultados visam obter ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de 

enfermagem e outros ganhos não específicos da intervenção dos enfermeiros. 

Consideram-se ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem as evoluções 
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positivas ou modificações operadas no estado dos diagnósticos de enfermagem após as 

intervenções.  

Segundo Almeida (2003:40) os resultados são os objectivos que uma organização tenta 

alcançar. Sale (1998:66) refere que “os critérios de resultados descrevem o efeito dos 

cuidados – os resultados esperados no sentido de se alcançar a norma em termos de 

comportamentos, respostas, níveis de conhecimentos e estado de saúde. Noutras 

palavras, o que é esperado e desejado descrito de uma forma específica e mensurável”. 

Para que haja uma melhoria efectiva dos cuidados é essencial proceder-se à avaliação 

dos mesmos, através de indicadores de resultados previamente estabelecidos. Podemos 

assim chegar a dois tipos de resultados: resultados específicos que informam apenas 

sobre os resultados das intervenções de enfermagem, que são os que nos interessam 

neste momento e resultados genéricos que nos informam sobre os resultados das 

intervenções dos membros da equipa interdisciplinar. 

Os resultados, segundo Donabedian (1966) dependem, da mudança obtida no estado de 

saúde da pessoa. Hesbeen (2001), refere que a mudança permite avaliar a qualidade do 

serviço prestado. Temos vindo a assistir a um conjunto de iniciativas e de actividades, 

por parte das instituições, centradas sobretudo na avaliação da estrutura e do processo 

no sentido de se atingirem melhores resultados em saúde. No entanto, avaliar a 

qualidade dos cuidados de saúde através dos resultados tem-se revelado, até ao 

momento, uma tarefa complexa, sobretudo se nos reportamos aos cuidados de 

enfermagem. 

Pereira (2004) refere que existe, de facto, uma evidente carência de indicadores 

específicos relativos ao exercício profissional dos enfermeiros, em particular, no que 

respeita aos resultados. Tal evidência é justificada pela inexistência, até há bem pouco 

tempo, de um sistema de informação e documentação capaz de viabilizar a produção 

desses indicadores. 

A informação contida nos indicadores constitui um pretexto para uma permanente 

reflexão sobre as práticas, pelo questionamento a que conduz em torno dos objectivos 

dos cuidados de enfermagem. A análise sistemática desses dados pode ser facilitadora 
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da introdução de mudanças nas práticas, no sentido da melhoria contínua dos cuidados 

prestados. 

Torna-se, então, necessário definir e reflectir sobre os indicadores de resultados 

produzidos pelas intervenções dos enfermeiros, face às necessidades em cuidados que 

identificam no sentido da melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem 

(Figura 3). 

Figura 3 – Ciclo de melhoria contínua da qualidade dos cuidados 
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Mais ainda, a OE preconiza como critério de qualidade: “a existência de um sistema de 

registos de enfermagem que incorpore sistematicamente, entre outros dados, as 

necessidades de cuidados de enfermagem do cliente, as intervenções de enfermagem e 

os resultados sensíveis às intervenções de enfermagem obtidos pelo cliente” (2001:15). 

Assim, assume-se como relevante o desenvolvimento de estudos que pretendem 

implementar nos diferentes serviços um sistema de melhoria da qualidade dos cuidados 

de enfermagem, que englobe as dimensões definidas pela OE, através da criação de 

padrões de documentação dos cuidados de Enfermagem. A documentação produzida 

deve permitir a definição de um conjunto de indicadores. Pereira (2004) refere que os 

indicadores podem ser organizados em dois grupos: um primeiro, orientado para a 

tradução das necessidades em cuidados de enfermagem e dos ganhos em saúde sensíveis 

aos cuidados de enfermagem; e, um segundo, centrado no impacto e na utilização da 

informação que resulta dos indicadores produzidos. 
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Estas inquietações tem sido fruto de uma linha de investigação no âmbito da qualidade, 

para o qual muito têm contribuído investigadores de diversas áreas, assim como: a 

Organização Mundial da Saúde, o Conselho Internacional de Enfermeiros, a Ordem dos 

Enfermeiros, o Sistema de Qualidade em Serviços Públicos e o Instituto da Qualidade 

em Saúde. 

 

2.1 - FINALIDADE 
 

Segundo Collière (1989:208), a finalidade da investigação em enfermagem é: “a de 

contribuir para melhorar o serviço oferecido pelos profissionais, bem como, as 

condições que lhes permitem oferecê-lo”. Fortin (2000:62) refere que, “visa aumentar o 

campo de conhecimentos na disciplina, contribuindo para a saúde das populações, 

através da melhoria da qualidade, eficácia e eficiência dos cuidados de enfermagem no 

seio do sistema de saúde”, assim sendo, urge assumi-la como um instrumento de 

trabalho do dia a dia e contribuir para o aprofundar de conhecimentos, neste caso 

especifico na área da qualidade dos cuidados de enfermagem. 

Na actualidade, a qualidade dos cuidados de enfermagem, traduzida em indicadores de 

saúde, reveste-se de uma importância fundamental para o cliente dos cuidados, para o 

profissional, para a instituição de saúde e para a sociedade em geral. 

A reflexão e a discussão em torno desta temática impele para o desenvolvimento de um 

estudo que tem, como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados 

de enfermagem, através da introdução de um sistema de melhoria contínua da 

qualidade, baseado em ganhos sensíveis aos cuidados de enfermagem. 

 

2.1.1 – PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO 
 

As perguntas de investigação circunscrevem o estudo e ajudam a planear a sua 

operacionalização. Têm como finalidade segundo Strauss & Corbin (1990:118) 
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“identificar o fenómeno a ser estudado, delimitar e clarificar o fenómeno de interesse”. 

Na perspectiva de Fortin (1999:101) as perguntas de investigação são: “premissas sobre 

as quais se apoiam os resultados de uma investigação. São enunciados interrogativos 

precisos, escritos no presente e que incluem habitualmente uma ou duas variáveis, 

assim como a população a estudar, decorrem directamente do objectivo e especificam 

os aspectos a estudar”. 

Assim, ao longo do estudo procuramos respostas para as questões: 

• Quais são as principais necessidades em cuidados de enfermagem que apresentam 

as puérperas do Serviço de Obstetrícia da Casa de Saúde da Boavista? 

• Quais os ganhos em saúde verificados no Serviço de Obstetrícia da Casa de Saúde 

da Boavista? 

• Como podem ser usados os indicadores na gestão da qualidade no Serviço de 

Obstetrícia da Casa de Saúde da Boavista? 

 

2.2 – DO ESTUDO 
 

A questão que nos surgiu foi a de qual a metodologia de investigação mais adequada ao 

estudo da problemática em questão. Após revisão bibliográfica sobre metodologias de 

investigação e a consulta a trabalhas realizados no âmbito da qualidade dos cuidados e 

modelos conceptuais de enfermagem, consideramos ser a metodologia quantitativa a 

que melhor serve o propósito do estudo. 

Como refere Fortin (1996:41) para realizarmos um estudo de investigação, “as 

diferentes decisões metodológicas são importantes para assegurar a fiabilidade e a 

qualidade dos seus resultados”. 

O estudo que desenvolvemos é do tipo exploratório que orienta para a descoberta de 

relações entre factores, num processo de exploração de relações possíveis, para ver se 

essas relações existem efectivamente. É também um estudo correlacional já que se 

pretende examinar as relações entre as variáveis com vista a explorar as suas relações 

mútuas, em ordem a descrever essas relações (Fortin, 1999:174). 
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2.2.1 – CONTEXTO DO ESTUDO 
 

O estudo terá como contexto o Serviço de Obstetrícia da Casa de Saúde da Boavista. A 

justificação da escolha está relacionada com o facto de ser um serviço que abriu 

recentemente, direccionado particularmente para prestar cuidados de enfermagem à 

puérpera. Pesou também na escolha o facto da equipa de enfermagem ser jovem e 

motivada para a formação contínua. Após a entrega do pedido de autorização à Direcção 

Clínica da Casa de Saúde da Boavista foi concedida a autorização para a realização do 

estudo (Anexo I). 

O Serviço de Obstetrícia tem quinze quartos individuais, com duas camas cada (para 

doente e acompanhante) que se destinam em primeiro lugar à Obstetrícia, sendo as 

restantes vagas ocupadas com doentes de ginecologia, cirurgia geral, afecta a senhoras 

(cirurgia da mama) e pediatria. 

Sendo um serviço que abriu há cerca de dois anos, tem boas condições físicas: amplo, 

boa luminosidade natural, climatizado, com infra-estruturas de acordo com a legislação 

em vigor, com equipamento moderno e funcional. 

O facto de ser formado por quartos individuais, garante uma maior privacidade à 

puérpera e permite uma melhor comunicação entre a enfermeira e a puérpera. O número 

de partos no ano 2005 foi de 196, e de Janeiro a Julho de 2006 foram 168. 

A equipa de enfermagem cuja caracterização sócio-profissional apresentamos na 

Quadro 1, é constituída por 15 elementos. 

Quadro 1 – Caracterização sócio profissional da equipa de enfermagem 

Categorias Subcategorias Número 
Sexo  Feminino 15 

Idade  
20-29 
30-39 
40-49 

9 
5 
1 

Tempo de serviço na Profissão 
Menos de 5 anos  
5-9 
10-19 

5 
7 
3 

Categoria Profissional 

Enfermeiro 
Enfermeiro Graduado 
Enfermeiro Especialista 
Enfermeiro Chefe 

7 
6 
1 
1 
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Das enfermeiras, já que são todas do sexo feminino, 14 têm idade inferior a 40 anos, ou 

seja somente um dos elementos tem idade superior a 40 anos. Todas são licenciadas, 

uma está a frequentar o Mestrado em Bioética, duas a Pós-Licenciatura em Saúde 

Infantil e Pediátrica, outra a Pós-Licenciatura em Saúde Materna e Obstétrica, outra 

possui a especialidade Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica e uma outra é 

detentora de pós-graduação em Enfermagem Oncológica.  

O método de trabalho utilizado é o método individual, orientado por um modelo 

promotor da prestação de cuidados centrado na pessoa, sem afinidade a nenhum modelo 

teórico particular. 

 

2.2.2 – DESENHO DO ESTUDO 
 

Escolher o desenho de investigação apropriado, para obter respostas às questões 

colocadas, é fundamental em todo o processo de investigação. Daí que a escolha de um 

desenho tenha que estar intimamente relacionada com o que se pretende estudar. 

Efectivamente, “o desenho de investigação é o plano lógico que o investigador cria 

para obter respostas às sua questões de investigação” (Fortin 1999:144). A recolha de 

dados é guiada pelo desenho do estudo. O investigador “colhe, codifica e analisa os 

seus dados, e decide que dados colhe a seguir e onde encontrá-los” (Glaser & Strauss, 

1999:45). Por isso se torna relevante a escolha das técnicas de recolha de dados para 

aceder aos dados que ajudem a dar resposta às questões de investigação.  

O desenho do estudo que procuramos desenvolver, contempla a sua concretização em 

três fases principais (Figura 4). 
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Figura 4 – Desenho do estudo  
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Na primeira fase procura-se identificar as necessidades em cuidados das puérperas 

internadas no Serviço de Obstetrícia da Casa de Saúde da Boavista (Figura 5). 

Figura 5 – Desenho do estudo: Fase I  
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As necessidades em cuidados emergem da caracterização da condição clínica da 

puérpera e do seu filho – diagnósticos de enfermagem. A partir da identificação do 

diagnóstico a enfermeira decide e implementa as intervenções de enfermagem mais 

ajustadas. Para a identificação dos diagnósticos e intervenções houve necessidade de 

criar um modelo de registo que permitisse documentar sistematicamente as actividades 

desenvolvidas pelas enfermeiras. Na elaboração deste modelo tomou-se como 

linguagem classificada a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE®). A CIPE® constitui uma classificação usada pelos enfermeiros em Portugal para 

documentar os cuidados (Paiva e Silva, 2006; Sousa, 2006). Esta classificação fornece 

os termos e os conceitos necessários para que os enfermeiros, que trabalham nesta área 

de cuidados de enfermagem – saúde materna e obstetrícia, descrevam a sua prática 

(Cardoso, 2003). A criação do Padrão de Documentação de Enfermagem foi 
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desenvolvida em três etapas: (1) levantamento das necessidades em cuidados; (2) 

elaborar um modelo de registo – o modelo usado teve por base os modelos existentes, 

em diversas instituições de saúde, que resultaram de processos de investigação (Paiva e 

Silva, 2006); (3) implementar o Padrão de Documentação no serviço – as enfermeiras 

começaram, paulatinamente, a usar o modelo proposto a partir de Maio de 2005 

(ANEXO II).  

A fase dois do estudo teve como propósito central identificar os ganhos em saúde 

conseguidos pelas puérperas internadas no Serviço de Obstetrícia da Casa de saúde da 

Boavista (Figura 6). 

Figura 6 – Desenho do estudo: Fase II  
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Após a utilização durante aproximadamente um ano – de Maio de 2005 a Julho de 2006 

- procedemos à análise documental dos processos das puérperas internadas no Serviço. 

Após análise documental procedeu-se à análise estatística descritiva, pois: “sem a ajuda 

da estatística, os dados quantitativos colhidos num projecto de pesquisa constituiriam 

pouco mais de que uma massa caótica de números. Os procedimentos estatísticos 

capacitam o pesquisador a reduzir, resumir, orgamizar, avaliar, interpretar e 

comunicar a informação numérica” (Polit, et al., 1995:227). 

Na análise dos registos procurámos identificar os diagnósticos e as intervenções de 

enfermagem. Foram analisados 364 processos. A transcrição destes dados foi feita para 
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uma base de dados, criada para o efeito, no programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS).  

Na análise estatística dos dados procurou-se identificar os ganhos em saúde. Os ganhos 

em saúde são calculados pela apreciação do diagnóstico de enfermagem (que 

designamos de inicial) após as intervenções de enfermagem (diagnóstico de 

enfermagem final). Na fase três procurou-se discutir e interpretar, com as enfermeiras 

do serviço, os resultados conseguidos (Figura 7).  

Figura 7 – Desenho do estudo: Fase II 

3ª fase Discutir e interpretar, com as enfermeiras do serviço, os resultados conseguidos

Reunir com as enfermeiras

Análise dos dados

Entrevista semi-estruturada

Guião da entrevista:

- Os resultados estatísticos sobre a aquisição de conhecimentos e de capacidades da mãe/pai 
traduzem a vossa prática?

- Qual o contributo do Padrão de Documentação para a orientação e para a continuidade dos 
cuidados?

- Quais os objectivos, do ponto de vista da qualidade, para melhorar os cuidados prestados 
neste serviço? 

promover a reflexão sobre a prática: identificar as explicações das enfermeiras face aos 
resultados estatísticos e propor estratégias para a melhoria dos cuidados
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cuidados?
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neste serviço? 

promover a reflexão sobre a prática: identificar as explicações das enfermeiras face aos 
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Os resultados estatísticos constituíram os pretextos para reunir com as enfermeiras e 

inquirir sobre a sua opinião sobre tais resultados. Para isso, optámos por realizar uma 

entrevista em grupo. Esta entrevista teve como propósito promover a reflexão sobre a 

prática, pela confrontação das enfermeiras com resultados das suas acções. Dado o 

interesse em reconhecer estratégias para a melhoria contínua dos cuidados de 

enfermagem a entrevista foi orientada, isto é, optou-se por uma entrevista semi-

estruturada como método de recolha de dados. A entrevista, enquanto técnica de recolha 

de dados, permite a obtenção de informação acerca do que as pessoas sabem, crêem, 

sentem, desejam, bem como as explicações em relação a uma situação (Gil, 1991).  

A entrevista foi gravada, com o consentimento das enfermeiras, em suporte áudio. A 

transcrição da entrevista resultou num texto que foi submetido a análise de conteúdo. A 

análise de conteúdo corresponde a “um conjunto de técnicas de análises das 
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comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (varáveis 

inferidas) desta mensagem” (Bardin, 2004:37). 
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CAPITULO III – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade – O modo como os Serviços de Saúde, 

com o actual nível de conhecimentos, 

aumentam a possibilidade de obter os  

resultados desejados e reduzem a  

possibilidade de obtenção de resultados indesejados. 

 

JCAHCO (1993) 
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3. – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Segundo Strauss & Corbin (1998:13) a: “a análise de dados é a investigação entre o 

investigador e os dados. A criatividade revela-se pela capacidade do investigador dar 

nome às categorias, fazer perguntas estimulantes e comparações e extrair um inovador, 

integrado e realístico esquema a partir de grandes quantidade de dados 

desorganizados”. Por seu turno, Fortin (1999:269) refere que a “análise estatística é 

uma ciência que permite estruturar a informação numérica medida num determinado 

número de sujeitos”. 

Para Biklen & Bogdan (1994), análise de dados é um processo de busca e de 

organização sistemática de materiais que foram sendo acumulados, com o objectivo de 

aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir 

apresentar aos outros aquilo que encontrou.  

A tarefa analítica, ou seja, a tarefa de interpretar e tornar compreensíveis os dados 

recolhidos, tornou-se trabalho árduo e difícil. A informação recolhida visa facilitar a 

síntese dos dados, a procura de padrões ou aspectos relevantes, bem como, a tomada de 

decisão quanto à transmissão dos dados. Os resultados do estudo foram obtidos pela 

análise dos registos nos processos clínicos das puérperas, em particular os registos no 

Padrão de Documentação de Enfermagem. Os resultados serão apresentados, em 

tabelas, quadros e gráficos; será efectuada uma análise dos aspectos mais relevantes e a 

discussão dos dados obtidos. Os restantes dados encontram-se no Anexo III. 

A apresentação dos resultados está organizada em quatro partes. A primeira que aponta 

para as características sócio-demográficas e obstétricas das puérperas. A segunda que 

ilustra as necessidades em cuidados identificadas pelas enfermeiras nas puérperas e 

respectivo recém-nascido. A terceira parte incide sobre os contributos das enfermeiras 

para os ganhos em conhecimentos e em capacidades das puérperas. A quarta parte 
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procura descrever a influência de algumas variáveis na aquisição de conhecimentos e de 

capacidades das puérperas.  

 

3.1 – CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E OBSTÉTRICAS DAS 
PUÉRPERAS 

 

A análise dos dados permite “descrever as características da amostra e descrever os 

valores obtidos pela análise das variáveis” (Fortin, 1999:269). 

As puérperas – clientes dos cuidados das enfermeiras – que foram contempladas nos 

processos analisados, foram caracterizadas quanto aos dados: (1) Sócio-demográfiocos 

(idade, estado civil e profissão); (2) gravidez e parto (vigilância da gravidez, idade 

gestacional à data do parto, presença do acompanhante durante o parto, e tipo de parto); 

(3) preparação anterior para a maternidade (frequência de curso de aleitamento, curso de 

puericultura e curso de preparação para o parto) e (4) amamentação (experiência 

anterior, intenção de amamentar e condições do mamilo). 

 

Dados Demográficos  

O grupo etário mais representado é o de idade compreendida entre [30 a 34] anos. A 

idade das restantes puérperas distribuem-se pelos grupos etários [26 a 29] anos e [35 a 

39] anos. Nesta amostra não se verificou a existência de puérperas adolescentes. 

Verificou-se, todavia, uma percentagem de puérperas em idade tardia [40 a 44] anos 

(Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Representação gráfica percentual dos grupos etários. 
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No que se refere ao estado civil, 92% (334) das puérperas eram casadas, 6,04% (22) 

solteiras e as restantes 2,2% (8) divorciadas (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Representação gráfica percentual dos grupos por estado civil. 
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No que concerne à profissão, a classe de especialistas das profissões intelectuais e 

cientificas reúne praticamente metade do grupo das puérperas – 48,9%. As restantes 

puérperas distribuem-se pelos restantes grupos profissionais: técnicos e profissionais de 

nível intermédio (15,9); quadros superiores da administração pública, dirigentes e 

quadros superiores (12,9%); pessoal administrativo e similares (10,2%); pessoal dos 

serviços e vendedores (6,3%); trabalhadores não qualificados (5,5%) e sem profissão 

(0,3%) (Tabela 1). 

Tabela 1 – Distribuição numérica e percentual da actividade profissional 

Grupo Profissional3 Frequên
cia % 

Grupo 1 47 12,9 

Grupo 2 178 48,9 

Grupo 3 58 15,9 

Grupo 4 37 10,2 

Grupo 5 23 6,3 

Grupo 9 20 5,5 

Sem Profissão 1 0,3 

Total 364 100,0 

 

                                                
3  - Legenda: Instituto do Emprego e Formação Profissional 

Grupo 1 – Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores. 

Grupo 2 – Especialistas das Profissões Intelectuais e Cientificas. 

Grupo 3 – Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio. 

Grupo 4 – Pessoal Administrativo e Similares. 

Grupo 5 – Pessoal dos Serviços e Vendedores 

Grupo 6 – Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas. 

Grupo 7 – Operários, Artífices e Trabalhadores Similares. 

Grupo 8 – Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores de Montagem. 

Grupo 9 – Trabalhadores não Qualificados  
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Condição Obstétrica  

Segundo Entwistle & Doeing (1981) (citados por Bobak et al., 1999:116), planear uma 

gravidez não garante, obrigatoriamente a sua aceitação. Afirma que as mulheres 

preparadas para aceitarem a gravidez, mal se dá o aparecimento dos primeiros sintomas, 

procuram a confirmação médica. Pensamos que quem procura a confirmação médica 

deseja que a sua gravidez seja vigiada pelo obstetra escolhido. 

Pela análise dos dados verificamos que a gravidez foi vigiada em 99,5% (362). A 

percentagem de grávidas não vigiadas é nula, dado o facto de todas as grávidas terem o 

seu obstetra. Esta é uma condição para a admissão no Serviço de Obstetrícia, Casa de 

Saúde Boavista. 

A idade gestacional à altura do parto foi de 38 semanas, em 44,5% (162) das 

puérperas. Partos antes das 37 semanas foram 5 (1,4%) e partos com 37 semanas 

verificaram-se 26 (7,1%) (Tabela 2). 

Tabela 2 – Idade gestacional à data do parto 

Idade Gestacional Frequência % 

36 5 1,4 

37 26 7,1 

38 162 44,5 

39 128 35,2 

40 31 8,5 

41 3 ,8 

Total 355 97,5 

Não Respostas 9 2,5 

Total 364 100,0 

 

Cada gravidez envolve um mundo de medos e preocupações, mesmo para a mulher que 

já teve outros filhos. Medos e preocupações que ressaltam da forma como irá decorrer o 

parto, à recordação dos períodos difíceis e complicados por que passou, até ao constante 

temor de que o seu filho corra risco ou nasça com doenças ou deformidades. Para a 

primigesta, para além destes medos, encontra-se ainda o medo de enfrentar o 

desconhecido, recordando às mil e uma imagens com que familiares, amigas ou media, 

lhe têm dado do parto (Franco, 2003). Para a maioria das puérperas – 63,2% (230) –, 

este era o seu primeiro filho (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Gravidez Anterior 

Gravidez anterior Frequência % 

Não 230 63,2 

Sim 134 36,8 

Total 364 100,0 

 

Daqui a necessidade do cuidar se enquadrar numa perspectiva de ajuda à pessoa que se 

encontra numa situação singular, com a sua carga afectiva, vivências e experiências 

pessoais, que lhe podem permitir que o acto ser mãe se torne num momento único e 

marcante ou num período para não mais recordar. 

O facto de cada grávida ter sempre uma parteira junto de si e disponível só para ela, isso 

dá-lhe segurança e tranquilidade. A parteira acompanha a grávida desde o momento da 

admissão até duas horas após o parto. 

A preparação para o parto não uma actividade recente, já se vem realizando há algum 

tempo. Bobak et al. (1999) referem que já há vinte anos que se vem realizando a 

preparação para o nascimento da criança e promovendo a importância da presença do 

pai neste momento. Estas autoras referem que o papel ideal do pai era o de orientador 

do trabalho de parto. Esperava-se que o pai ajudasse activamente a mulher a cooperar 

no trabalho de parto. Esta expectativa pode tornar-se irrealista para muitos homens, 

dado que alguns homens têm preocupações acerca das suas capacidades de apoio no 

trabalho de parto (Berry, 1988). 

Chapman (1992) (citada por Bobak et al., 1999:302), apresentou três papéis adoptados 

pelo homem durante o trabalho de parto e nascimento: o de orientador, o de membro da 

equipa e o de observador. O de orientador, o pai ajuda activamente a mulher durante e 

após as contracções; o de membro da equipa, ajuda a mulher durante o trabalho de parto 

e nascimento, respondendo aos requisitos do físico e emocional de ambos e o de 

observador, o pai actua como companheiro e oferece suporte emocional e moral. Neste 

incentivo à participação do pai durante o trabalho de parto e o nascimento é importante 

respeitar a cultura e os princípios éticos de cada um. Também outros autores citados por 

Couto (2003), Macfarlanf, (1992); Henneborn e Cogan salientaram quanto é benéfico 

para a grávida a presença do pai da criança no momento do parto. 
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Acompanharam a mulher durante o parto 98,4% (358) dos pais e o seu papel foi o 

de observador, oferecendo suporte emocional e apoio psicológico. 

As puérperas tiveram na sua maioria parto por cesariana – 75,8% (276). Parto por via 

vaginal corresponde 24,1% (88), dos quais 12,6% (46) foram distócicos (ventosa) e 

11,5% (42) eutócicos. 

A taxa de cesarianas tem vindo a aumentar nas últimas décadas. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) defende que não há qualquer benefício para a saúde associado 

a uma taxa nacional de cesarianas superior a 15%.  

Bobak et al., (1999) citando (Taffel, Placek, Kosary, 1992) referem que desde os 

meados anos sessenta até ao fim da década de oitenta, a taxa de nascimentos por 

cesariana, nos EUA, aumentou de menos de 5% para quase 24%. As razões citadas 

segundo (Dunn et al., 1990) para este aumento incluem maior utilização da 

monitorização electrónica fetal, um aumento do número de gravidezes, nos extremos da 

idade reprodutora e a elevada incidências de cesarianas repetidas. (Public Citizen, 1994) 

refere que em 1992 esta incidência diminuiu ligeiramente para 22,6%. Este declínio 

pode ser atribuído, em parte, às tentativas de ter um parto vaginal após uma cesariana. 

Hoje em dia as cesarianas são realizadas para benefício do feto. Quatro categorias de 

diagnóstico são responsáveis por 75% a 90% das cesarianas: distocia, cesariana 

repetida, apresentação pélvica e sofrimento fetal (Bobak et al. 1999).  

Esta ideia é também partilhada por Aires Campos e Montenegro (2005) quando 

afirmam que parte significativa das puérperas, submetidas a cesariana, são 

condicionadas pela existência de uma cesariana prévia, razão pela qual várias 

organizações internacionais têm recomendado a promoção do parto vaginal após uma 

cesariana. A mesma fonte afirma que a taxa de sucesso do parto por via vaginal após 

cesariana anterior ronda, os 60 a 80%. O maior risco é de rotura uterina, a qual ocorre 

em 0,2-1,5% dos casos em que existe uma cicatriz uterina segmentar transversal. A 

opção pelo tipo de parto é feita pelo obstetra em conjunto com a grávida. 

O Índice de Apgar, permite uma avaliação rápida das necessidades de reanimação, 

baseada em cinco sinais que definem o estado fisiológico do recém-nascido: frequência 
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cardíaca; frequência respiratória; tónus muscular; irritabilidade reflexa e cor. Cada item 

obtém uma pontuação de 0, 1 ou 2. As avaliações são realizadas ao 1º e 5º minutos de 

vida. Pontuações entre 0 e 3 indicam dificuldade grave, pontuações entre 4 e 6 indicam 

dificuldade moderada, e pontuações de 7 a 10 indicam que a criança não terá qualquer 

dificuldade na sua adaptação à vida extra-uterina (Bobak et al., 1999:379) 

O Índice de Apgar, ao primeiro minuto foi em 92,1% (325) de 9. Como se pode 

constatar pela Tabela 4, apenas um recém-nascido apresentou um índice de Apgar ao 

primeiro minuto de seis. O que significa que somente um recém-nascido apresentou 

dificuldade moderada na adaptação à vida extra-uterina. 

Tabela 4 – Apgar ao 1º minuto 
 

Apagar 1º min. Frequência % 

6 1 0,3 

7 3 0,8 

8 19 5,4 

9 325 92,1 

10 5 1,4 

Total 353 100,0 

Não Respostas 11  

Total 364  

 

Preparação anterior para a maternidade 

Bobak et al. (1999) refere que os cuidados obstétricos mudaram drasticamente. As 

enfermeiras obstetras desempenharam um papel activo na consção dos sistema dos 

cuidados de saúde, no sentido de responder às necessidades da mulher moderna (Boeke, 

1991). As aulas pré-natais tornaram-se uma situação comum e até mesmo uma 

necessidade. Actualmente é encorajada a participação do pai da criança na preparação 

para o parto, e no momento do parto.  

Porém apesar da amostra ser maioritariamente primíparas, verificou-se que poucas 

frequentaram sessões de preparação para a maternidade/paternidade. Do total de 

puérperas (364), somente 1,4% frequentou um Curso de Puericultura; 3,8% 

frequentaram um Curso de Aleitamento; e, 4,9% o Curso de Preparação para o 

Parto. Aqui convém ressalvar que a maioria das puérperas têm um curso superior. O 
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que significa que têm acesso a outros meios de se prepararem para a maternidade, como 

seja a leitura e a pesquisa na Internet. 

Amamentar: experiência anterior 

Sanhes (2002), citando Almeida (1999), afirma que a amamentação, além de 

biologicamente determinada, está relacionada a condicionantes sociais. Earle (2002) 

acrescenta os factores económicos, políticos e culturais, tratando-se de um acto 

impregnado de ideologias e determinantes sócio-culturais. Machado et al. (1999) citam 

a OMS/UNICEF que definem a amamentação um acto não totalmente instintivo no ser 

humano, logo tem que ser aprendida e, para ser prolongada com êxito, a maioria precisa 

de reforço e apoio constante. 

Barro (1991), citado por Franco (2003), refere que a grávida deve ser preparada para 

amamentar. Bobak et al., (1999), também citado por Franco, explica que “o 

aconselhamento sobre a alimentação do bebé deve iniciar-se no primeiro trimestre da 

gravidez”, salientando que “as grávidas manifestam normalmente muito interesse por 

abordar a conversar sobre aspectos e planos relativos à alimentação do recém-

nascido”. 

Do total das puérperas, 79,1% (106) tem experiência anterior de amamentar o filho e 

94% (327) pretende amamentar. Destas 6% (22) não pretendem amamentar o filho 

(Tabela 5). 

Tabela 5 – Amamentou filhos anteriores  
 

Segundo Franco (2003), a mulher pode mostrar-se indecisa quanto ao aleitamento 

materno. Neste caso a enfermeira deverá prestar os esclarecimentos que entender 

adequados, mas deverá deixar que a decisão seja tomada livre e exclusivamente pela 

mulher, devendo estimular a discussão do assunto no casal. A decisão de algumas 

puérperas em não amamentar é porque foram submetidas a cirurgia à mama; outras têm 

Amamentou 
anteriormente 

Frequência % Pretende 
Amamentar 

Frequência % 

Não 28 20,9 Não 22 6,0 

Sim 106 79,1 Sim 342 94,0 

Total 134 100,0 Total 364 100,0 

Não Respostas 230  

Total 364  



APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

70 

experiências negativas e não admitem nem sequer iniciar a amamentação. A decisão da 

mulher de não querer amamentar deve ser aceite e respeitada. 

Na observação de algumas características físicas que favorecem o início da 

amamentação, nomeadamente a forma do mamilo, verificámos que 90,3% (327) tem 

mamilos bem formados, as restantes 8,2% (30) mamilos rasos e 1,4 (5) mamilos 

umbilicados. Verifica-se que a grande maioria tem características físicas próprias para 

amamentar, se assim o desejar 

A leitura dos dados demonstra-nos que 4,9% (18) das puérperas apresentaram fissura 

do mamilo. Apresentam o mamilo macerado 6,6% (24). Apresentam Mamilo 

lacerado 0,3% (1). Não se apresentam valores elevados, referentes a estes aspectos, 

dado a enfermagem estar bastante atenta sobre este tipo de complicações. A intervenção 

de enfermagem “vigiar a mama” é realizada em 94,7% das puérperas. 

 

3. 2. – NECESSIDADES EM CUIDADOS: OS DIAGNÓSTICOS DE 
ENFERMAGEM 

 

As necessidades em cuidados identificadas relacionam-se com aspectos de saúde 

relevantes para a prática de cuidados. Os focos de atenção que emergem estão 

relacionados com: (1) as respostas fisiológicas esperadas no pós-parto; (2) o 

autocuidado, isto é, com aspectos relacionados com as acções que cada puérpera tem 

para cuidar de si mesma durante o período pós-parto; (3) os conhecimentos e as 

capacidades para assumir os cuidados ao filho.  

 

3.2.1 – NECESSIDADES EM CUIDADOS RELACIONADAS COM AS 
RESPOSTAS FISIOLÓGICAS 

 

As principais necessidades em cuidados identificadas pertencem ao domínio 

Eliminação e ao domínio Circulação. 

Os diagnósticos mais frequentes pertencentes ao domínio da eliminação identificados 

foram risco de obstipação (97,3%, n=354) e risco de retenção urinária (74,2%, n=270). 
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Os diagnósticos pertencentes ao domínio da circulação mais frequentes foram o risco de 

hemorragia (95,5%, n=362) e em 6,6% (24) das puérperas foi identificado o risco de 

hipotensão.  

As identificações destas situações de risco estão relacionadas com a recuperação no pós-

parto. Bobak et al. (1999:612), refere que a hemorragia pós-parto é a principal causa de 

mortalidade e morbilidade maternas, representando 10% das mortes maternas não 

causadas por aborto. Aproximadamente cerca de 8% de todos os partos são complicados 

por hemorragia pós-parto (Murahata, 1991). 

O número de intervenções de enfermagem demonstra como as enfermeiras estão atentas 

para o despiste de complicações pós-parto: “vigiar perda sanguínea” 99,7; “vigiar globo 

de segurança de Pinard” (99,7%); “vigiar involução uterina” (99,7%); e “monitorizar 

tensão arterial” (99,7%). 

As enfermeiras também tomam por foco da sua atenção a Lactação que é definida 

como: “processo de síntese e secreção do leite materno pelas glândulas mamárias da 

mulher; o leite humano, que contem hidratos de carbono, proteínas, gordura em 

suspensão, vitaminas e minerais, é o alimento base para recém nascidos e lactentes” 

(CIPE®, Versão ßeta, 2000:29). Efectivamente a produção e libertação do leite materno 

é uma função biológica relevante dado que o leite materno é alimento base do recém-

nascido e suficiente em termos nutricionais até aos seis meses de vida da criança. 

Porém em 28,3% das puérperas foi identificado – Lactação insuficiente (Tabela 6). 

Tabela 6 – Lactação Insuficiente 

Lactação 
Insuficiente 

Frequência % 

Não 261 71,7 

Sim 103 28,3 

Total 364 100,0 

 
A lactação traduz a produção e libertação de leite pelas glândulas mamárias da mulher; 

inicia-se, normalmente, depois do parto e pode perdurar dois ou três anos, desde que a 

sucção se mantenha frequente e regular. 
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Depende de múltiplos e complexos factores neuroendócrinos, os quais estão 

relacionados com a maturação fisiológica das glândulas mamárias, secreção e ejecção 

do leite e a manutenção da amamentação. 

A prolactina, produzida pela adeno-hipófise (lobo anterior da hipófise) é a responsável 

pela produção do leite. Antes do parto, os níveis elevados de estrogénios estimulam um 

aumento da produção de prolactina; no entanto, a produção de leite, é inibida durante a 

gestação porque os níveis elevados de estrogénios e de progestona inibem o efeito da 

prolactina sobre a glândula mamária. No momento do parto, com a expulsão da 

placenta, a diminuição de estrogénios e da progestona libertam a acção da prolactina, 

que vai actuar sobre as células secretoras da glândula mamária. A ocitocina produzida 

pela neuro-hipófise (lobo posterior da hipófise), por ocasião da estimulação do mamilo 

vai excitar as células mioepiteliais e favorecer a expulsão do leite pelas glândulas 

mamárias. Durante a sucção, a resposta mecânica das mamas inicia os impulsos 

nervosos que atinge o hipotálamo, provocando a secreção do factor libertador da 

prolactina e inibindo o factor inibidor da prolactina, deste modo, os níveis de prolactina 

aumentam e estimulam a produção de leite. Assim, a lactogénese: corresponde ao início 

da produção de leite, que tem início durante a última fase da gravidez. O colostro é 

formado como resultado da estimulação das células alveolares mamárias pela hormona 

lactogénica placentar. Após o parto, a produção de leite continua como um processo 

automático, à medida que o leite é removido da mama. A continuidade da secreção de 

leite está relacionado com: a produção suficiente de prolactina e a remoção suficiente de 

leite. 

Considera-se produção e libertação de leite insuficiente, após o recém-nascido ter sido 

amamentado correctamente e continuar a evidenciar sinais de fome: choro, não 

adormecer, reflexos de sucção e eructação facilmente activados. Neste contexto, é 

importante a puérpera possuir conhecimentos sobre as formas de estimulação da 

lactação. 

A estimulação da lactação é também uma das intervenções a que a enfermagem dedica 

bastante tempo “instrui sobre estimulação da lactação” 55,7%. A lactação pode ser 

insuficiente durante o período de internamento mas pode tornar-se suficiente aquando 

da subida de leite. A subida de leite ocorre entre o terceiro e quinto dia pós-parto. Daqui 
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a necessidade de incentivar a puérpera a estimular a lactação. O melhor método de 

estimular é colocar o recém-nascido à mama, com regularidade e de forma correcta, 

“colaborar na técnica da amamentação”. 

 

3.2.2 – NECESSIDADES EM CUIDADOS RELACIONADAS COM O 
AUTOCUIDADO 

 
As enfermeiras detectaram necessidades em cuidados do âmbito do autocuidado, ou 

seja, nos aspectos que referem o “tomar conta do necessário para se manter, manter-se 

operacional e lidar com as necessidades individuais básicas e intimas e as actividades 

de vida” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:59). Constituem tipos específicos de autocuidado o 

autocuidado: higiene4; autocuidado: vestuário5; autocuidado: transferir-se6; autocuidado: 

ir ao sanitário7; e autocuidado: alimentar-se8. As enfermeiras estão atentas aos défices 

no autocuidado. Segundo Carpenito (1997:536) precisa de ajuda “o indivíduo que 

apresenta capacidade prejudicada para realizar ou completar as actividades de vida”, 

nomeadamente no autocuidado lavar-se, vestir-se/despir-se, pôr-se de pé e no sentar-se. 

Constatou-se que 99,7% das puérperas apresentavam dependência, a nível moderado ou 

reduzido, no autocuidado higiene; 98,9% no autocuidado: vestuário; 99,2% 

autocuidado: transferir-se; 98,6% no autocuidado ir ao sanitário; e 89,3% no 

autocuidado: alimentar-se. 

A necessidade de cuidados de enfermagem do tipo assistir, emerge então, como 

essencial para o desenrolar do puérperio. Segundo Collière (2003:182) são os chamados 

cuidados de manutenção á vida “esses cuidados sustentam e por isso mantêm as 

                                                
4 - Corresponde a um Foco da Prática que se caracteriza por “encarregar-se de manter um padrão contínuo de higiene, 

conservando o corpo limpo e bem arranjado, sem odor corporal, lavando regularmente as mãos, limpando as orelhas, nariz e zona 

perineal e mantendo a hidratação da pele, de acordo com os princípios de preservação e manutenção da higiene” (CIPE®, Versão 
ßeta, 2000:59). 
5  - Corresponde a um Foco da Prática que se caracteriza por “encarregar-se de vestir e despir as roupas de acordo com a situação 

e o clima, tendo em conta as convenções e códigos normais do vestir e despir a roupa pela ordem adequada, apertá-la 

convenientemente” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:60). 
6  - Corresponde a um Foco da Prática que se caracteriza por “mover o corpo, deslocando-o entre a cama e a cadeira” (CIPE®, 
Versão ßeta, 2000:61). 
7  - Corresponde a um Foco da Prática que se caracteriza por “levar a cabo as actividades de eliminação fazendo a sua própria 

higiene íntima” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:60). 
8  - Corresponde a um Foco da Prática que se caracteriza por “encarregar-se de organizar a ingestão de alimentos sob a forma de 

refeições saudáveis” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:60). 



APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

74 

capacidades adquiridas para fazer face às necessidades da vida quotidiana”. Esta 

necessidade de ajuda e conforto é indispensável, para ajudar a puérpera na recuperação.  

 

3.2.3 – NECESSIDADES EM CUIDADOS RELACIONADAS COM OS 
CONHECIMENTOS E AS CAPACIDADES PARA ASSUMIR OS 
CUIDADOS AO FILHO 

 

Segundo Bobak et al. (1999:396), os cuidados ao recém-nascido são divididos entre a 

enfermeira e os pais. A enfermeira tem o papel de professora e apoiante. Assim logo 

que a mãe se sinta fisicamente recuperada deve participar nos cuidados ao recém-

nascido. Enquanto isto não acontece esta tarefa pode e deve ser desempenhada pelo pai. 

As necessidades de informação e de aprendizagem são identificadas pela avaliação do 

diagnóstico de enfermagem. 

Dado o tempo de internamento ser muito reduzido (máximo 3 dias), Bobak et al. (1999) 

aconselham a que seja dada prioridade aos cuidados ao recém-nascido e ao mesmo 

tempo se faça um plano de ensino sistemático de cuidados a ter com o recém-nascido. 

Plano este que deve ser entregue aos pais. A capacidade dos pais para cuidar do recém-

nascido deve ser observada em todas as oportunidades. Sempre que se identifiquem 

necessidades específicas deve-se realizar os ensinos específicos e supervisionar o 

desempenho dos pais. 

A responsabilidade de cuidar de um filho exige aos pais um processo de aquisição de 

conhecimentos e de capacidades. Os enfermeiros podem contribuir para esse processo. 

Das necessidades de aprendizagem das tarefas parentais destacam-se as de alimentação, 

em particular a amamentação, e as de higiene, conforto e segurança. 

 

3.2.3.1 – AMAMENTAR  
 

Amamentar aponta para o “estabelecimento de uma relação maternal adequada com a 

criança enquanto a alimenta, dando-lhe leite do peito, ao mesmo tempo que a encoraja, 

estabelece contacto e vai compreendendo o temperamento da criança e os sinais 

precoces da fome” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:71). 
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Segundo Oliva (2005:12), “amamentar é um processo que garante a sobrevivência de 

mais de 4200 espécies de mamíferos. Na espécie humana, esta capacidade inata é 

fortalecida por uma aprendizagem essencialmente familiar, geralmente de mãe para 

filho”. 

A amamentação experimenta, actualmente, um ressurgimento tanto nos países mais 

avançados como nos menos desenvolvidos, embora a sua incidência esteja ainda longe 

de ser a desejável. Por este motivo, existem várias organizações mundiais, 

nomeadamente a OMS, a UNICEF, entre outras, que consideram a promoção da 

amamentação uma medida prioritária de saúde pública. 

Em sintonia com estas indicações estão as orientações estratégicas do Ministério da 

Saúde – “Mais Saúde para Todos”, para 2004-2010, que preconiza a importância do 

aleitamento materno “como um critério de qualidade dos cuidados de saúde 

perinatais”. 

A OMS / UNICEF, declaram um conjunto de medidas para o sucesso do aleitamento 

materno, que deveriam ser implementadas nos serviços de saúde, vocacionados para a 

assistência à puérpera e recém-nascido, definindo objectivos e estratégias que, a serem 

cumpridos, lhes conferia a categoria de “Hospitais Amigos dos Bebés”. São dez as 

medidas propostas: 

1 – Ter uma política de promoção do aleitamento materno, afixada, a transmitir regularmente a 
toda a equipe de cuidados de saúde. 

2 – Dar formação à equipa de cuidados de saúde para que implemente esta política. 

3 – Informar todas as grávidas sobre as vantagens e a prática do aleitamento materno. 

4 – Ajudar as mães a iniciarem o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento. 

5 – Mostrar às mães como amamentar e manter a lactação, mesmo que tenham de ser separadas dos 
seus filhos temporariamente. 

6 – Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou líquido além do leite materno, a não ser 
que seja segundo indicação médica. 

7 – Praticar o alojamento conjunto: permitir que as mães e os bebés permaneçam juntos 24 horas 
por dia. 

8 – Dar de mamar sempre que o bebé queira. 

9 – Não dar tetinas ou chupetas às crianças amamentadas ao peito, até que esteja bem estabelecida 
a lactação. 

10 – Encorajar a criação de grupos de apoio ao aleitamento materno, encaminhando a mãe para 
estes, após a alta do hospital ou da maternidade.  
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Martins (citado por Carvalho, 2002:298), “em Portugal, a amamentação é uma prática 

corrente à nascença (cerca de 95%), mas diminui nos restantes meses de vida. Ao fim 

de um mês, só 50% das crianças são amamentadas; aos 3 meses, este valor situa-se nos 

33%, chegando a atingir os 11% aos 6 meses. 

Não há dúvida que para que haja efectivamente sucesso na amamentação, é necessário 

que a mãe queira amamentar o seu filho. Applebaum (citado por Galvão, 2002: 49) 

refere que mesmo que “uma mãe motivada para amamentar antes do filho nascer tem 

habitualmente mais autoconfiança e descontracção a seguir ao nascimento, sendo a 

possibilidade de sucesso muito maior se a decisão de amamentar for tomada antes do 

nascimento”. A motivação da mãe aliada à assistência por parte dos profissionais de 

saúde constitui os elementos chave para o sucesso efectivo da amamentação. 

Segundo Sanches (2002), diversos estudos indicam que a educação sobre aleitamento 

materno na fase pré-natal (e também na fase do puerpério), funcionam como prática 

preventiva para diminuir as dificuldades iniciais da amamentação, facto também 

apoiado por Laufer (1990), Novy (1994), Earle (2002) e Carter (1995), citado por Earle 

(2002). Esta ideia é reforçada por diversos autores quando referem que algumas 

mulheres decidem sobre a alimentação do recém-nascido, durante a gravidez. Earle 

(2002), num estudo não generalizável, com o intuito de saber quais os factores que 

afectam a amamentação e implicações na promoção da mesma, reparou que 6 mulheres 

primigestas (em 19) decidiram sobre a alimentação dos seus filhos mesmo antes da 

concepção. Desta forma é imprescindível que os profissionais de saúde estejam atentos 

para todos os aspectos que envolvem esse momento tão importante.  

Apostar e incentivar ao aleitamento materno é o grande objectivo deste Serviço de 

Obstetrícia. Para tal traçamos alguns objectivos: colocar o recém-nascido o mais 

precocemente à mama, ajudar a mãe na técnica da amamentação, optimizar o ambiente 

para que o momento de amamentar o recém-nascido seja uma oportunidade para mãe e 

filho crescerem no vínculo afectivo. 

Contribuir para a formação e informação das mães, desmistificando falsos conceitos 

acerca da amamentação, esclarecer dúvidas acerca da correcta técnica de amamentação, 

informando sobre a importância do aleitamento materno para deste modo contribuir 
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para o sucesso da amamentação é o trabalho que diariamente procuram realizar as 

enfermeiras do Serviço de Obstetrícia. 

Para o sucesso deste processo contribuem: os conhecimentos sobre amamentação e 

sobre a técnica de amamentação, sobre hábitos alimentares durante a lactação, sobre 

como prevenir complicações – ingurgitamento mamário e capacidade para amamentar o 

filho. 

 

3.2.3.2 – HIGIENE E SEGURANÇA DO RECÉM-NASCIDO 
 

O banho ao recém-nascido tem várias finalidades: (1) permite a lavagem completa; (2) a 

observação física do recém-nascido; (3) a promoção e o conforto do recém-nascido e 

por último (4) a socialização dos pais e da família com o recém-nascido, (Bobak et al., 

1999). Dar banho ao recém-nascido por vezes é uma enorme dificuldade para os pais: a 

temperatura da água, o tamanho do bebé, o coto umbilical, segurá-lo dentro da água, 

etc. O período de internamento da mãe e a permanência do pai no Serviço de Obstetrícia 

deve ser um momento de aprendizagem que implica adquirir conhecimentos e 

desenvolver capacidades, que permitem aos pais cuidar do seu bebé com segurança e 

confiança de quem sabe o que está a fazer.  

Para a realização destes cuidados os pais necessitam ter conhecimentos e capacidades: 

conhecimento do material a usar – desde os critérios para a escolha do material ao seu 

uso; conhecimentos sobre a preparação da água; desde a temperatura, quantidade de 

água; capacidade para segurar o recém-nascido e manipulá-lo dentro da banheira; 

conhecimento sobre a sequencia de lavagem; capacidade para despir e vestir o recém-

nascido; conhecimento e capacidade para prevenir o maceração da pele do recém-

nascido. 

Os pais necessitam também adquirir conhecimentos e capacidades para garantir a 

segurança do filho, como por exemplo, prevenir a aspiração e garantir vigilância e 

promoção da saúde do filho. 
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3.3. – GANHOS EM CONHECIMENTOS E EM CAPACIDADES DAS 
PUÉRPERAS 

 

Para discutir os ganhos em conhecimentos e em capacidades dos pais importa antes de 

mais, clarificar os conceitos. Conhecimento é definido como: “conteúdo especifico do 

pensamento com base em sabedoria adquirida ou em informação e competências 

aprendidas; domínio e reconhecimento da informação” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:49). 

Ganhos em conhecimentos são entendidos como as melhorias mensuráveis no conteúdo 

de informação específica após a intervenção do enfermeiro, face ao défice inicial 

demonstrado. Considera-se que se obteve ganhos em conhecimento quando após dar 

informação sistematizada à mãe/pai, estes demonstram conhecimentos relativamente ao 

contudo específico da informação. 

Donabedian (citado por Mezono 2001) salienta que os resultados dependem da mudança 

obtida na saúde de cada pessoa. Segundo Hesbeen (2002) esta é, de facto, a única 

vertente que permite, verdadeiramente, avaliar a qualidade do serviço prestado, visto 

que a prática está directamente relacionada com a mudança de saúde da pessoa. 

Aprendizagem de Capacidades é definida como a “aquisição do domínio de actividades 

práticas associadas a treino, prática e exercício” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:50). 

Consideramos que a mãe e o pai demonstram capacidades quando desempenham a 

tarefa de acordo com o ensinado. Considera-se que se obteve ganhos em capacidades 

quando após instrução e treino a mãe/pai, desempenham com destreza manual e 

domínio das actividades práticas a tarefa. 

Dos resultados conseguidos verificamos que houve ganhos em conhecimento: sobre a 

amamentação (87,2%), sobre a técnica de amamentação (96,2%9; sobre hábitos 

alimentares durante a lactação (85,5%); sobre prevenção de ingurgitamento mamário 

(94,1%); sobre prevenção da aspiração (98,8%); sobre prevenção de maceração (95,8); 

sobre prevenção de obstipação do recém-nascido (98%); sobre cuidados de saúde a ter 

com o recém-nascido (95,3) e em capacidades: para amamentar filho (97,9%); para 

realizar a higiene do recém-nascido (94,9%); para prevenir a aspiração no recém-

nascido (98,5%); para prevenir a maceração do recém-nascido (99%). 
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Os ganhos em conhecimentos e em capacidades foram obtidos pela avaliação da 

eficácia das intervenções a partir da identificação da ausência ou insuficiência em 

conhecimento – não demonstra -. A partir da avaliação inicial de “não demonstra 

conhecimentos sobre….”, as enfermeiras desenvolveram intervenções de enfermagem e 

a avaliação da sua eficácia permitiu verificar se “demonstra conhecimentos sobre…”, ou 

não. Para a obtenção dos ganhos foi considerada a última avaliação sobre a aquisição 

nos conhecimentos e/ou capacidades (Figura 8).  

Figura 8 – Processo de cuidados – avaliação dos cuidados 
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Ganho em saúde

 

Assim, das 54,1% das puérperas que apresentavam “amamentar ineficaz”, verificou-se 

um ganho em conhecimentos sobre amamentação em 87,2%. Todavia em 12,8% das 

puérperas não se verificou qualquer ganho (Tabela 7).  

Tabela 7 – Amamentar  

Amamentar Frequência % Ganho - Amamentar Frequência % 

Eficaz 166 45,9 Não 25 12,8 

Não Eficaz 196 54,1 Sim 171 87,2 

Total 362 100,0 Total 196 100,0 

Não Respostas 2  Não Respostas 168  

Total 364  Total 364  

Analisando os ganhos em “amamentar” 12,8% com os 6% (22) das puérperas que não 

pretendem amamentar, conclui-se que somente em 6,8% das puérperas não se obteve 

qualquer ganho, ou seja o amamentar permaneceu ineficaz. 

Nestes 6% das puérperas que apresentavam amamentar “não eficaz” podem estar 

incluídas algumas das puérperas que apresentavam lactação insuficiente (Tabela 22). 
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Outras não colaboravam na técnica da amamentação pois diziam “estou cansada…fica 

para mais tarde”. Cloherty et al. (2003), elaboraram um estudo cuja hipótese foi saber se 

alimentar o recém-nascido com suplementos é uma forma de proteger as mães do 

cansaço e do stress, confirmando a sua hipótese. Estes investigadores constataram que 

muitas vezes as mães solicitam o leite adaptado, porque se sentem cansadas. 

Porém outras puérperas não colaboravam na amamentação porque possuírem uma 

experiência negativa. Segundo Sanches (2002), existem vários estudos que apontam que 

mulheres que vivenciaram experiências positivas anteriores em relação à amamentação 

durante os primeiros meses de vida, apresentam-se disponíveis para amamentar o novo 

recém-nascido e geralmente amamentam por mais tempo. As mulheres que vivenciam 

experiências negativas na amamentação, como dor ou outras dificuldades, geralmente 

não demonstram o mesmo interesse. Com o objectivo de aumentar a eficácia da 

amamentação as enfermeiras colaboravam na técnica da amamentação, em 87% das 

puérperas. 

Relativamente aos ganhos em conhecimentos sobre técnica de amamentação, das 

44,9% das puérperas que não demonstravam conhecimentos sobre técnica de 

amamentação, após as intervenções, em 96,2% houve mudança no status diagnóstico – 

de “não demonstra” para “demonstra” (Tabela 8). 

Tabela 8 – Conhecimentos sobre técnica da amamentação 

Conhecimento Frequência % Ganho  Frequência % 

Demonstra 193 55,1 Não 6 3,8 

Não Demonstra 157 44,9 Sim 151 96,2 

Total 350 100,0 Total 157 100,0 

Não Respostas 14  Não Respostas 207  

Total 364  Total 364  

Apostar na amamentação é o mesmo que desenvolver a técnica da amamentação, pois o 

amamentar só se torna eficaz se existir uma boa técnica. King (2002) e Murahovschi 

(1998), citados por Sanches (2002), afirmam que, durante o período puerperal, estudos 

científicos indicam aspectos críticos relacionados com as dificuldades iniciais no 

estabelecimento da amamentação, tanto para a mãe como para o recém-nascido. 

Winnicott (1993), também citado por Sanches (2002), assinala o período puerperal 

como sendo uma fase que requer especial atenção, uma vez que o recém-nascido inicia 
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o relacionamento com a mãe, num período em que a mãe apresenta um estado de 

sensibilidade aumentada. A mãe está especialmente receptiva para a aprendizagem 

quanto aos cuidados do seu filho e este por sua vez pode demonstrar as suas 

preferências, comportamentos e até dificuldades, que podem tornar a amamentação um 

momento propício para a interacção entre mãe-filho. 

Promover a amamentação e desenvolver a técnica da amamentação nas mães são 

objectivos dos serviços de obstetrícia, em particular do da Casa de Saúde da Boavista. 

Talvez por isso se constate uma percentagem de realização da intervenção “colaborar na 

técnica de amamentação de recém-nascido” de 87%, “instruir sobre estimulação da 

lactação” de 55,7% por mulher.  

Dos resultados obtidos constatou-se que, das 18,5% das puérperas que não 

demonstravam conhecimentos sobre hábitos alimentares durante a lactação, 85,2% 

adquiriram conhecimentos sobre hábitos alimentares. Todavia em 14% das puérperas 

não se verificou qualquer ganho (Tabela 9). 

Tabela 9 – Conhecimentos sobre hábitos alimentares durante a lactação 

Conhecimento Frequência % Ganho  Frequência % 

Demonstra 268 81,5 Não 9 14,8 

Não Demonstra 61 18,5 Sim 52 85,2 

Total 329 100,0 Total 61 100,0 

Não Respostas 35  Não Respostas 303  

Total 364  Total 364  
 

A puérpera, nesta fase da vida, a sua principal preocupação não é com a alimentação, 

mas sim com os cuidados a prestar ao recém-nascido. Todavia, tendo por ideia que a sua 

alimentação pode condicionar a saúde do filho, se amamentar, o conhecimento sobre 

hábitos alimentares torna-se relevante. Por isso, as enfermeiras procuram informar a 

mãe sobre hábitos alimentares saudáveis como por exemplo: efectuar uma refeição 

variada e equilibrada; realizar 5 a 6 refeições por dia; evitar alguns alimentos como: 

alho, couve-flor, couve-de-bruxelas, cebola, malaguetas, espargos, pratos muito 

condimentados, algas, chocolate, feijão, etc. evitar alimentos que deixem passar o seu 

sabor para o leite e ingerir 1,5 a 2 litros de líquidos por dia. 
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Procuram também ensinar sobre consumo de substâncias nocivas como: evitar consumo 

de álcool, café, tabaco e medicamentos porque são substâncias que passam para o leite, 

causando mau sabor e podendo ter repercussões nocivas e tóxicas no recém-nascido. 

Em relação aos conhecimentos sobre prevenção do ingurgitamento mamário, 77,5% 

das puérperas que não demonstravam conhecimento sobre como prevenir o 

ingurgitamento mamário. Após intervenção de enfermagem foi verificado um ganho de 

94,1% na aquisição de tal conhecimento (Tabela 10). 

Tabela 10 – Conhecimentos sobre prevenção do ingurgitamento mamário 

Conhecimento Frequência % Ganho Frequência % 

Demonstra 74 22,5 Não 15 5,9 

Não Demonstra 255 77,5 Sim 240 94,1 

Total 329 100,0 Total 255 100,0 

Não Respostas 35  Não Respostas 109  

Total 364  Total 364  

Ingurgitamento mamário é definido com a: “tumefacção e aumento do peso da mama, 

acompanhadas de leite nos canais secretores da mama, associado ao nascimento de 

uma criança” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:34). Motter (1992) e Vinha (1994), citados 

por Sanches (2002), destacaram que o ingurgitamento mamário e as fissuras nos 

mamilos, dificultam a continuidade do aleitamento materno, caso não sejam 

devidamente tratados, visto que provocam bastante dor e desconforto. Malformações da 

mama ou mamilos (planos, invertidos, cirurgia redutiva da mama, mamilo pouco 

retráctil) poderão ocasionar dificuldades no processo de extracção de leite ou de sucção 

do recém-nascido. 

Um posicionamento incorrecto assumido na amamentação gera um posicionamento 

incorrecto da boca do recém-nascido à mama, principalmente quando o recém-nascido 

fica muito afastado do corpo da mãe, sem apoio no quadril, com a cabeça solta, boca 

muita distante da aréola, sugando só o mamilo ou com a mãe segurando 

inadequadamente a mama, comprimindo os ductos lactíferos (King 1991, Leão, 1992, 

OMS/UNICEF, 1995, Vinha, 1994 e Murahovschi, 1998, citados por Sanches, 2002). 

O ingurgitamento mamário resulta da acumulação de leite e com consequente distensão 

mamária. Esta distensão é provocada pelo congestionamento das veias e vasos 
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linfáticos. A estase láctea pode ocorrer por vários factores, nomeadamente, o início 

tardio da amamentação, mamadas pouco frequentes, restrição da duração e frequência 

das mamadas, sucção ineficaz do recém-nascido. O motivo mais frequente deste 

problema é a extracção inadequada do leite por parte do bebé. Daqui a necessidade de 

prevenir ou melhor evitar o ingurgitamento, para isso: as mães, logo após o parto, 

devem amamentar e colocar o bebé a mamar em posição adequada, com os sinais de 

pega correcta bem visíveis. 

O ingurgitamento mamário ocorre com maior frequência no segundo ou quinto dia após 

o nascimento ou em qualquer época durante a amamentação. Os cuidados a ter com a 

mama são: oferecer mama ao bebé iniciando a mamada pela mama mais tensa; aplicar 

compressas mornas nas mamas ou tomar banho de chuveiro de água morna, antes das 

mamadas durante 5 a 10 minutos, (na região distal da mama); aplicar compressas frias 

ou gelo nas mamas após as mamadas, durante pelo menos 20 minutos; massajar 

levemente a mama com a ponta dos dedos ou com a mão fechada na direcção do 

mamilo; extrair o leite manualmente ou com bomba, antes das mamadas (se estiverem 

demasiados tensas) e na mama que o recém-nascido não mamou; ensinar sobre a 

importância de um esvaziamento eficaz.  

A condição essencial para uma amamentação bem sucedida consiste na extracção de 

leite e não na produção do leite. O sucesso da amamentação reside no equilíbrio entre a 

produção e a extracção do leite. 

Durante a primeira semana pós parto, a lactante produz demasiado leite num espaço de 

tempo muito curto. A mama funciona como um recipiente fechado por isso o volume 

em expansão provoca a elevação de tensão do leite. 

O ingurgitamento mamário constitui, por isso, um foco de atenção das enfermeiras e 

justificam diversas intervenções. No domínio do Observar – “vigiar a mama”, 94,7%; 

no domínio do Atender – “colaborar no esvaziamento mamário”, 22,8%; “colaborar na 

técnica de alimentação do recém-nascido”, 87%; e, no domínio do Informar “instruir 

sobre técnicas de extracção de leite”, 24,4% e “instruir sobre técnica de posicionamento 

para amamentação”, 43,6%. Estes dados revelam o empenho que as enfermeiras 

colocam na prevenção e gestão do ingurgitamento mamário. 
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Relativamente à aquisição de conhecimentos sobre prevenção de aspiração verificou-

se um ganho de 98,8%, nas 45,6% das puérperas que não demonstravam conhecimento 

(Tabela 11).  

Tabela 11 – Conhecimentos sobre prevenção de aspiração 

Conhecimento Frequência % Ganho Frequência % 

Demonstra 193 54,4 Não 2 1,2 

Não Demonstra 162 45,6 Sim 160 98,8 

Total 355 100,0 Total 162 100,0 

Não Respostas 9  Não Respostas 202  

Total 364  Total 364  

Aspiração é definida como a “inalação de substâncias provenientes do exterior ou do 

estômago para as vias aéreas inferiores” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:22). A 

importância da prevenção de aspiração no recém-nascido está relacionada com 

permeabilidade das vias aéreas. A criança que tosse e está sufocada com secreções, deve 

ser colocada com a cabeça para baixo, mas nunca suspensa pelos tornozelos (Bobak et 

al., 1999). A preocupação da enfermagem vai em habilitar os pais a saber como agir em 

casa, dado que no internamento se dispõe de meios de aspiração rápidos e eficazes.  

O retorno de pequenas quantidades de alimentos após a refeição, ou seja, a regurgitação, 

é um acontecimento vulgar no primeiro ano de vida da criança e a causa mais comum 

deste acontecimento é o refluxo gastro-esofágico fisiológico. A frequência dos sintomas 

diminui no segundo semestre, coincidindo com uma postura mais erecta e a transição 

para uma dieta mais sólida (Silva, 2002). Regra geral, apenas a regurgitação persistente 

requer avaliação médica para descartar a hipótese de refluxo gastro-esofágico 

patológico. Esta situação deve-se à imaturidade funcional do cárdia. A zona de contacto 

entre o esófago e o estômago tem como propriedade impedir que o conteúdo gástrico 

ascenda pelo esófago (refluxo). Ao contrair-se, o estômago aumenta a pressão 

intragástrica, o ângulo de His encosta à outra parede e impede o refluxo gastro-

esofágico (efeito de válvula). Porém, na maioria dos bebés esta válvula não funciona 

adequadamente e permanece aberta, ou abre-se com facilidade quando a criança tem o 

estômago cheio, deixando o conteúdo gástrico invadir livremente o esófago devido à 

maior flexibilidade dos músculos. Quando o leite se encontra no esófago podem ocorrer 

três situações: pode ser lançado para fora da boca; pode ser aspirado no pulmão; pode 
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retornar temporariamente ao estômago e voltar posteriormente ao esófago. A situação 

mais frequente é a primeira. 

Em resultado disto, quando a criança se deita ou quando a pressão abdominal aumenta, 

a criança pode regurgitar uma pequena quantidade de conteúdo gástrico, sem que se dê 

qualquer esforço. O refluxo normal acontece em bebés saudáveis, após a mamada, e 

varia de acordo com a criança. 

Normalmente, a regurgitação não causa grandes problemas sendo que na maior parte 

dos casos desaparece espontaneamente nos primeiros meses de vida. Apenas merece 

atenção especial quando é aspirada para os pulmões ou quando o conteúdo gástrico se 

movimenta entre o estômago e o esófago várias vezes, podendo causar dor ou perda de 

apetite, tornando-se necessária uma intervenção médica cuidadosa. 

Na avaliação inicial relativa ao conhecimento sobre a prevenção da maceração no 

recém-nascido verificou-se que 27% das puérperas não demonstram o conhecimento. 

Após as intervenções de enfermagem constatou-se um ganho em conhecimento sobre a 

prevenção da maceração no recém-nascido de 95,8% (Tabela 12). 

Tabela 12 – Conhecimento sobre a prevenção da maceração no recém-nascido 

Conhecimento Frequência % Ganho  Frequência % 

Demonstra 259 73,0 Não 4 4,2 

Não Demonstra 96 27,0 Sim 92 95,8 

Total 355 100,0 Total 96 100,0 

Não Respostas 9  Não Respostas 268  

Total 364  Total 364  

Maceração é definida como a “abrasão extensa do tecido de revestimento da superfície 

do corpo associado à presença contínua de humidade e de pele molhada” (CIPE®, 

Versão ßeta, 2000:32). A pele é um órgão com uma função de barreira de protecção do 

corpo e também sensorial possibilitando ao bebé reagir ao toque quer seja para acalmar, 

alertar e despertar (Cramer, 1989). 

A pele do recém-nascido é fina e frágil e está sujeita a agressões a nível da epiderme da 

zona da fralda, cujas causas são múltiplas: causas mecânicas: devido à fricção da fralda 

que está em contacto permanente com a pele; causas químicas: devido à presença na 
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fralda de urina e sais que contêm enzimas que podem irritar a pele e outras causas: que 

podem estar relacionadas com o estado do bebé (aparecimento dos primeiros dentes, 

diarreia, etc.). 

Habitualmente, nas primeiras horas é a enfermeira que muda a fralda ao recém-nascido, 

substituindo temporariamente a mãe. Este momento é aproveitado para “ensinar sobre 

eliminação intestinal e vesical do recém-nascido”, tendo sido realizada em 59,8% das 

puérperas. Outra intervenção é “instruir sobre higiene do recém-nascido” (24,1%), em 

particular da pele perineal pois uma pele limpa, seca e hidratada constitui o principal 

modo de prevenir a maceração. 

Em relação aos conhecimentos dos pais sobre os cuidados de saúde a ter com o 

recém-nascido verificou-se que parte significativa dos pais demonstraram conhecimento 

– 95%. Dos 5% que não demonstraram, 4,7% revelaram aquisição de conhecimento 

relativamente aos conteúdos de informação referentes a esta temática após as 

intervenções dos enfermeiros (Tabela 13). 

Tabela 13 – Conhecimentos dos pais sobre os cuidados de saúde do recém-nascido 

Conhecimento Frequência % Ganho  Frequência % 

Demonstra 322 95,0 Sim 17 100,0 

Não Demonstra 17 5,0 Não Respostas 347  

Total 339 100,0    

Não Respostas 25     

Total 364  Total 364  

Dada uma percentagem elevada de pais demonstrarem conhecimentos sobre cuidados de 

saúde a ter com o recém-nascido, pensamos que resulta de alguns factores: (1) 36,8% 

(143) das mães já tinham tido uma gravidez anteriormente e 79,1% (106) já tinham 

amamentado filhos anteriormente.  

As enfermeiras dedicam parte do seu tempo a promover os processos de aprendizagem 

dos pais – em particular da mãe dado que esta é que permanece vinte e quatro horas no 

internamento. Para além de datar os pais de conhecimento as enfermeiras procuram 

promover a aprendizagem de capacidades para o desempenho de tarefas particulares, 

nomeadamente a capacidade para amamentar, para realizar a higiene do recém-nascido 

e para prevenir a maceração do recém-nascido. 
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Relativamente à capacidade para amamentar verificou-se que 41,7% das puérperas 

não demonstravam tal capacidade. Após intervenção das enfermeiras houve ganhos 

significativos – ganho em 97,9% das puérperas em capacidade para amamentar (Tabela 

14). 

Tabela 14 – Capacidade para amamentar 

Capacidade Frequência % Ganho  Frequência % 

Demonstra 201 58,3 Não 3 2,1 

Não Demonstra 144 41,7 Sim 141 97,9 

Total 345 100,0 Total 144 100,0 

Não Respostas 19  
Não 

Respostas 220  

Total 364  Total 364  

Instruir é entendido como a acção de “dar a alguém informação sistemática sobre 

alguma coisa” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:32). As enfermeiras procuram realizar 

intervenções que ajudem a puérpera a desenvolver capacidade para dar de mamar ao seu 

filho. Por isso, se justifica as intervenções “instruir sobre a técnica de amamentar o 

recém-nascido” – 40,6% e “colaborar na técnica de amamentação” – 87%. 

Giugliani (1994, citada por Machado et al., 1999), refere que o apoio do 

marido/companheiro é provavelmente a fonte mais significativa de estímulos para 

amamentar que uma mulher pode receber. Giugliani (1992, citada por Sanches, 2002), 

aponta que o auxílio de uma pessoa em casa (familiar, amiga ou empregada) pode ser 

positivo no estímulo do aleitamento. A autora refere que alguns estudos indicam que as 

avós, em especial, podem interferir negativamente, mas podem beneficiar com 

orientação, ganhando papel relevante no período puérperal. Nakano (1996, citado por 

Machado et al., 1999) aponta que é no ambiente doméstico e feminino que as mulheres 

adoptam estratégias para solucionarem situações que lhes geram desconforto. Machado 

et al. (1999) verificaram que mães, primas e irmãs mais velhas podem constituir 

referências positivas na decisão de amamentar.  

Durante o internamento é esperado que os pais desenvolvam a capacidade para 

assegurar a higiene do filho. Da avaliação inicial verificou-se que somente 43,8% dos 

pais não demonstravam capacidade para realizar a higiene do recém-nascido. Após as 

intervenções constatou-se que houve um ganho em 94,9% dos pais em capacidades para 

realizar a higiene do recém-nascido (Tabela 15). 
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Tabela 15 – Capacidade para assegurar a higiene do filho 
 

Capacidade Frequência % Ganho Frequência % 

Demonstra 150 56,2 Não 6 5,1 

Não Demonstra 117 43,8 Sim 111 94,9 

Total 267 100,0 Total 117 100,0 

Não Respostas 97  Não Respostas 247  

Total 364  Total 364  

À mãe/pai, irmãos, avós e até mesmo a quem irá cuidar do bebé é explicado o 

procedimento sobre o banho ao recém-nascido. Cada enfermeira, em particular a 

enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, aproveita o momento do banho 

para instrui sobre o banho do recém-nascido. Esta intervenção é depois reforçada pelas 

enfermeiras do serviço, durante cuidados ao recém-nascido. Treinar o banho do recém-

nascido é realizada, pelo menos uma vez durante o tempo de internamento. 

As enfermeiras também contribuem para a aprendizagem de capacidades para 

prevenir a aspiração do recém-nascido. O ganho neste aspecto de saúde foi de 98%, 

face a 43,4% que inicialmente não demonstravam capacidade para prevenir a aspiração 

do recém-nascido (Tabela 16). 

Tabela 16 – Capacidades para prevenir a aspiração do recém-nascido 

Capacidade Frequência % Ganho Frequência % 

Demonstra 202 56,6 Não 3 1,9 

Não Demonstra 155 43,4 Sim 152 98,1 

Total 357 100,0 Total 155 100,0 

Não Respostas 7  Não Respostas 209  

Total 364  Total 364  

A aspiração de substâncias do estômago ou do exterior é um risco para a vida da 

criança. Uma das condições que contribui para que se verifique regurgitação nos recém-

nascidos é a imaturidade do controlo neuromuscular da cárdia. Existem outros factores 

predisponentes a esta situação, nomeadamente excesso de ar deglutido durante a 

mamada; excessiva mobilização da criança após a mamada; pressão no abdómen ao 

trocar as fraldas; alimentação forçada; choro excessivo da criança. Para além destes 

factores, também o peristaltismo é mais rápido durante o primeiro ano de vida e, 

algumas vezes, as ondas peristálticas revertem e causam o retorno do conteúdo gástrico 

que, associado aos factores anteriores, vai contribuir para um maior risco de 
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regurgitação, possibilitando a aspiração do conteúdo regurgitado (Whaley & Wong, 

1989). 

Ensinar como segurar, posicionar e alimentar o recém-nascido, observando depois como 

a mãe desempenha cada tarefa, com o propósito desenvolver capacidades para prevenir 

a aspiração. As enfermeiras devem explicar aos pais que a regurgitação é normal, 

tranquilizando especialmente aqueles que estiverem excessivamente preocupados. 

Torna-se necessário esclarecê-los de que há medidas simples que permitem reduzi-la: 

eructação frequente durante e após as mamadas; movimentação mínima da criança 

durante e após a mamada; posicioná-lo em decúbito lateral direito, deitado com a cabeça 

ligeiramente elevada após a refeição. Por isso, as enfermeiras desenvolvem intervenções 

do tipo: “instruir sobre medidas de segurança do recém-nascido” - 42% e “instrui sobre 

técnica de posicionamento do recém-nascido” - 43,6%.  

A aprendizagem de capacidades para prevenir a maceração do recém-nascido é, 

também, estimulada. Dos 27,4% das puérperas que não demonstravam capacidades para 

prevenir a maceração do recém-nascido, após intervenção das enfermeiras, verificou-se 

um ganho em capacidades em praticamente todas as puérperas (99%). 

Informar e esclarecer os pais sobre como prevenir a maceração no recém-nascido e 

como se pode manter integra a epiderme, são intentos das enfermeiras do Serviço de 

Obstetrícia da Casa de Saúde da Boavista que têm como missão – ajudar a vida a 

crescer sempre com mais vida. 

 

3.4 – A INFLUÊNCIA DE ALGUMAS VARIÁVEIS NA AQUISIÇÃO DE 

CONHECIMENTO E DE CAPACIDADE DAS PUÉRPERAS 

 

A educação para a saúde é uma parte essencial de todos os profissionais de saúde. 

Segundo Redman (2003:3) a educação para a saúde “baseia-se num conjunto de teorias, 

em resultados de investigação e em competências que devem ser aprendidas e 

praticadas”. A educação para a saúde deve ser efectuada segundo um processo de 

diagnóstico e intervenção. A intervenção é constituída para estimular o ensino face às 
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necessidades de aprendizagem por parte da puérpera. A avaliação das necessidades 

determina a natureza das mesmas e a motivação para aprender. O processo de avaliação 

está presente em todo o percurso ensino/aprendizagem.  

Hoje, torna-se cada vez mais relevante procurar na prática quotidiana os elementos de 

reflexão e as ferramentas que permitam desenvolver os conhecimentos e as capacidades. 

Segundo Slavin (1994, citado por Redman, 2003:21) a “aprendizagem é definida como 

uma mudança provocada num indivíduo por uma experiência e não inclui mudanças 

advindas do desenvolvimento”.  

Assim, tomando por base as dimensões conhecimento e capacidade procedeu-se a uma 

a análise dos resultados do estudo fez emergir algumas questões: quais as variáveis do 

sujeito que influenciam a aquisição de conhecimentos e de capacidades da puérpera?  

Procurou-se analisar a influência das variáveis sócio-demográficas: (1) idade; (2) 

gravidez anterior; (3) formação – preparação para o parto e para a maternidade; (4) 

intenção de amamentar/experiência anterior de amamentar sobre: 

- conhecimentos sobre: (1) puerpério; (2) cuidados ao recém-nascido; (3) prevenção de 

maceração do recém-nascido; (4) prevenção de aspiração no recém-nascido; (5) técnica 

de amamentação; (6) hábitos alimentares durante a lactação; (7) prevenção do 

ingurgitamento mamário; (8) hábitos de saudáveis durante a amamentação; (9) 

prevenção de acidentes com a criança; (10) vacinação; (11) amamentar.  

- capacidades para: (1) técnica de amamentação do recém-nascido, (2) prevenção de 

aspiração no recém-nascido; (3) prevenção de maceração; (4) técnica do banho. 

Neste capítulo apresentam-se alguns resultados e os restantes resultados podem ser 

consultados no Anexo IV.  
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3.4 1 – A INFLUÊNCIA DA IDADE DAS PUÉRPERAS NA AQUISIÇÃO DE 
CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

 

O conhecimento é definido “como um conteúdo específico do pensamento” (CIPE®, 

Versão ßeta, 2000:49). Analisando a variável idade conclui-se que a idade influência o 

conhecimento. As puérperas que demonstram mais conhecimentos e capacidades têm 

uma média de idade superior das que não demonstram conhecimentos.  

Segundo um estudo realizado por Couto (2003), a média idade escolhida para 

engravidar pela primeira vez na área urbana é superior à da média de idade da área 

rural. Outra diferença é as habilitações académicas e a actividade profissional. 

Transpondo isto para a realidade das puérperas deste serviço ousamos pensar que um 

dos factores que lhes proporciona mais conhecimentos é a grande maioria possuir um 

curso superior e o estarem inseridas do mundo do trabalho. Estes factores, associados ao 

processo de autoformação, permite às puérperas aumentar os conhecimentos e 

desenvolver as capacidades (Quadro 2). 

Quadro 2 – A influência da idade das puérperas na aquisição de conhecimentos e capacidades 

Idade  Conhecimentos sobre... 
Demonstra 

(média) 
Não demonstra 

(média) 

t=6,054 p<0,001 Puerpério  33 anos 30,5 anos  
t=2,038    p=0,042 Cuidados ao recém-nascido 32 anos  30,6 anos 
t=2,985 p=0,003 Prevenção da maceração do recém-nascido 32 anos  30,8 anos 
t=3,923 p=0,001 Prevenção da aspiração no recém-nascido 32,5 anos 31anos 
t=2,972 p=0,003 Técnica da amamentação do recém-nascido 32 anos 31 anos 
t=2,284 p=0,023 Hábitos alimentares durante a lactação  32 anos 31 anos 
t=3,970 p=0,001 Prevenção ingurgitamento mamário 33 anos 31 anos 

Idade  Capacidades sobre... 
Demonstra 

(média) 
Não demonstra 

(média) 

t=3,580 p<0,001 Técnica da amamentação do recém-nascido 32 anos 31 anos 
t=3,738 p<0,001 Prevenção da aspiração no recém-nascido 32 anos 31 anos 
t=2,757 p=0,005 Prevenção da maceração do recém-nascido 32 anos  31anos 

 

3.4 2 – A INFLUÊNCIA DA GRAVIDEZ ANTERIOR DAS PUÉRPERAS NA 
AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

 

A aprendizagem é um processo dinâmico e contínuo, como diz o velho ditado “estamos 

sempre a aprender e morre-se sem saber”. O facto das puérperas já terem tido uma 

gravidez anterior não significa que possuem todos os conhecimentos necessários para 

cuidar do filho recém-nascido. Algumas pedem que se lhes explique tudo de novo “eu 

já me esqueci de muitas coisas…esta fase de bebé assim tão pequenino passa muito 
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depressa…”. Jones (1991, citado por Redman, 2003) afirma que os pais que 

participaram em educações para a saúde durante o período pré-natal, colaboram e 

participam mais activamente nos cuidados ao recém-nascido e passam mais tempo a 

brincar e a estimular os seus bebés do que as que não tinham participado em nenhum 

curso de preparação para a maternidade. 

Relativamente à gravidez anterior podemos concluir que a gravidez anterior contribui 

significativamente para que a puérpera aumente os conhecimentos para cuidar do 

recém-nascido e aumente também a capacidade de prevenção. As puérperas que não 

tiveram filhos anteriormente apresentam uma percentagem de “não demonstra” 

conhecimentos e “não demonstra” capacidades mais elevada do que as que já tinham 

tido filhos anteriormente (Quadro 3). 

Quadro 3 – A influência da gravidez anterior das puérperas na aquisição de conhecimentos e 
capacidades 

 Gravidez anterior 
 Sim Não 

Conhecimentos sobre... 
Demonstra 

(%) 
Não demonstra 

(%) 
Demonstra 

(%) 
Não demonstra 

(%) 

Puerpério 90,1% 9,9% 36,6% 63,4% 

Cuidados ao recém-nascido 97,0% 3,0% 79,1% 20,9% 

Prevenção da maceração no recém-nascido 95,4% 4,6% 59,8% 40,2% 

Prevenção da aspiração do recém-nascido 83,3% 16,7% 37,2% 62,8% 

Técnica da amamentação do recém-nascido 82,7% 17,3% 39,5% 60,5% 

Hábitos alimentares durante a lactação  95,2% 4,8% 73,0% 27% 

Prevenção ingurgitamento mamário 49,1% 50,9% 8,4% 91,6% 

Prevenção de obstipação no recém-nascido 78% 22,0% 22,9% 77,1% 

Prevenção de acidentes do recém-nascido 94,5% 5,5% 60% 40% 

Vacinação 93,1% 6,9% 34,7% 65,3% 

Capacidades sobre …….     

Prevenção da maceração no recém-nascido 96,9% 3,1% 58,6% 41,4% 

Prevenção da aspiração do recém-nascido 88,6% 11,4% 37,8% 62,2% 

Técnica da amamentação do recém-nascido 87,4% 12,6% 41,3% 58,7% 

Técnica do banho 92,9% 7,1% 23,4% 76,6% 

 

3.4.3 – A INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE 
CONHECIMENTOS E CAPACIDADES DAS PUÉRPERAS 

 

A gravidez, assumir a responsabilidade de ser mãe e pai e o desenvolvimento das 

crianças oferece muitas oportunidades de ensino que farão uma diferença real na vida 

das pessoas. Aos profissionais de saúde cabe a missão de formar para a maternidade e 

aos pais a motivação para a aprendizagem contínua. Bobak et al. (1999) refere que a 

educação pré-parto ajuda os pais na sua transição de pais expectantes para pais 

responsáveis pelo recém-nascido. Esta definição implica que a educação pré-parto seja 
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uma preparação para a maternidade e não uma mera preparação para o parto. 

Actualmente, defende-se que a preparação para a maternidade se deve iniciar nas 

consultas de aconselhamento pré-concepcional incluídas nos cuidados de saúde a prestar 

à mulher. 

Hoje os pais sentem-se inseguros e receosos da sua nova missão e muitos procuram 

superar esta dificuldade participando em acções de formação tais como: curso de 

puericultura; curso de preparação para o aleitamento e preparação para o parto Estes 

itens estão todos envolvidos num só a que chamamos Formação ou seja preparação para 

a maternidade. 

Analisando a relação existente entre a variável formação e a demonstração de 

conhecimentos verifica-se que quem participou na formação possui mais conhecimento 

do que quem não participou (Quadro 4). 

Quadro 4 – A influência da formação na aquisição de conhecimentos e capacidades das puérperas 

 Formação 
 Sim Não 

Conhecimentos sobre... 
Demonstra 

(%) 
Não demonstra 

(%) 
Demonstra 

(%) 
Não demonstra 

(%) 

Puerpério 89,5% 10,5% 54,3% 45,7% 

Prevenção da aspiração do recém-nascido 94,7% 5,3% 52,9% 47,1% 

Hábitos alimentares durante a lactação  100% ,0% 80,3% 19,7% 

Prevenção ingurgitamento mamário 62,5% 37,5% 20,4% 79,6% 

Prevenção de obstipação no recém-nascido 94,1% 5,9% 40,8% 59,2% 

Vacinação 89,5%% 10,5% 55,1% 44,9% 

Capacidades sobre …….     

Prevenção da aspiração do recém-nascido 89,5% 10,5% 56,4% 43,6% 
 

Hoje em dia é consensual a ideia de que a sociedade, na qual estamos inseridos, tem 

sido palco de grandes e profundas alterações a nível científico e técnico, verificadas 

sobretudo durante as últimas décadas. Também no processo de tornar-se mãe/pai, sente 

tais alterações. No passado ser pai, ser mãe, era natural, era intrínseco ao próprio ser 

humano, a escola que formava para a paternidade e para a maternidade era a própria 

família.  

Segundo Redman (2003), as motivações e as teorias de aprendizagem proporcionam a 

base necessária para planear e ter sucesso no ensino. Os pais ficam motivados se forem 

ajudados a estabelecer as suas metas, expressando feedback claro do que fizeram bem, 

fornecendo elogio eficaz e removendo as barreiras que impedem a acção.  
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CAPITULO IV – DA REFLEXÃO À MELHORIA CONTÍNUA DA 

QUALIDADE DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade – conjunto integrado de actividades planeadas, 

baseado na definição de metas explícitas  

e na avaliação do desempenho, abrangendo todos 

os níveis de cuidados, tendo como objectivo a  

melhoria contínua da qualidade dos cuidados. 

 

José Luís Biscaia (2000) 
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4.1 – OS RESULTADOS EM DISCUSSÃO  
 
Defensores da qualidade referem que uma instituição que procura promover os cuidados 

de qualidade e entra na dinâmica dos mesmos, presta um serviço de “excelência” e 

caminha no sentido global do desenvolvimento sustentável. A promoção da qualidade 

dos cuidados é, também, um desiderato dos enfermeiros em geral e em particular das 

enfermeiras do Serviço de Obstetrícia da Casa de Saúde da Boavista. O registo das 

necessidades em cuidados identificados e das intervenções para lhe dar resposta e a 

disponibilidade de discutir os resultados dos cuidados desenvolvidos são disso reflexo. 

Assim, após análise estatística dos 364 processos clínicos das puérperas os resultados 

foram apresentados às enfermeiras em reunião de serviço. A cada elemento foi um 

documento com duas tabelas: a Tabela 17 – intervenções de enfermagem e a quantidade 

de realizações e a Tabela 18 – ganhos em conhecimentos e capacidades produzidas. 

Tabela 17 - Distribuição das categorias de análise relativas às intervenções de enfermagem 

 
Categorias  

Intervenções de Enfermagem n % total 
% por 
mulher 

Monitorizar a tensão arterial  363 2,75% 99,73% 

Monitorizar a temperatura corporal 363 2,75% 99,73% 

Vigiar o [globo de segurança de Pinard] 363 2,75% 99,73% 

Vigiar a perda sanguínea 363 2,75% 99,73% 

Vigiar [involução] uterina 363 2,75% 99,73% 

Vigiar a eliminação intestinal 362 2,74% 99,45% 

Vigiar a ferida 357 2,70% 98,08% 

Vigiar a mama 345 2,61% 94,78% 

Vigiar o amamentar  344 2,60% 94,51% 

Vigiar a dor 342 2,59% 93,96% 

Vigiar o edema 328 2,48% 90,11% 

Vigiar sinais de retenção urinária  292 2,21% 80,22% 

Vigiar a eliminação vesical 283 2,14% 77,75% 

Vigiar penso 273 2,07% 75,00% 

Monitorizar os líquidos inseridos/eliminados 138 1,04% 37,91% 

Vigiar o vómito 36 0,27% 9,89% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observar 

Monitorizar a (glicemia capilar]  8 0,06% 2,20% 

Sub total   4923 37,3%  

Optimizar o ambiente fisíco  348 2,63% 95,60% 

Optimizar o cateter venoso periférico 318 2,41% 87,36% 

Optimizar o cateter epidural 280 2,12% 76,92% 

Optimizar o cateter urinário 293 2,22% 80,49% 

Providenciar a arrastadeira  358 2,71% 98,35% 

Providenciar [bomba de extracção de leite] 74 0,56% 20,33% 

Providenciar saco de gelo  78 0,59% 21,43% 

 
 
 
 
Gerir  

Providenciar reforço hídrico  10 0,08% 2,75% 

Sub total  1759 13,3%  

Inserir catéter venoso periférico 26 0,20% 7,14% 

Drenar a urina com algália 32 0,24% 8,79% 

Executar tratamento à ferida cirúrgica  339 2,57% 93,13
% 

Executar tratamento ao local de inserção do 
cateter venoso periférico  

290 2,19% 79,67
% 

Executar tratamento ao local de inserção do 
cateter epidural 

271 2,05% 74,45
% 

Lavar as costas 280 2,12% 76,92
% 

Lavar o períneo 360 2,72% 98,90
% 

 
 
 
 
 
 
Executar 

Lavar os membros inferiores 277 2,10% 76,10
% 

Sub total  1875 14,2%   

 
Categorias  

Intervenções de Enfermagem n % total 
% por 
mulher 

Assistir no autocuidado lavar-se 358 2,71% 98,35% 

Assistir no autocuidado vestir-se/despir-se 312 2,36% 85,71% 

Assistir no autocuidado pôr-se de pé 307 2,32% 84,34% 

Assistir no autocuidado sentar-se 304 2,30% 83,52% 

Colaborar na técnica de alimentação do r.n. 317 2,40% 87,09% 

Incentivar para a utilização de cinta abdominal 130 0,98% 35,71% 

Incentivar para a deambulação 111 0,84% 30,49% 

Promover o repouso 165 1,25% 45,33% 

 
 
 
 
Atender 

Colaborar no esvaziamento mamário 83 0,63% 22,80% 

Ensinar sobre eliminação intestinal/vesical do R.N. 218 1,65% 59,89% 

Ensinar sobre a [coloração] da pele do R.N. 133 1,01% 36,54% 

Ensinar sobre a [vigilância neonatal], por procedimento 148 1,12% 40,66% 

Ensinar sobre a nutrição do R.N. 150 1,14% 41,21% 

Informar para a [pausa] alimentar 139 1,05% 38,19% 

Instruir sobre as medidas de segurança do RN, por 
procedimento 

153 1,16% 42,03% 

Instruir sobre técnica de amamentação do r.n, por procedimento 148 1,12% 40,66% 

Instruir sobre as técnicas [de extracção de leite] 89 0,67% 24,45% 

Instruir sobre o uso de [bomba para exteriorização] do mamilo 19 0,14% 5,22% 

Instruir sobre o uso de mamilos [artificiais] 59 0,45% 16,21% 

Instruir sobre a técnica de [preparação de leite adaptado] 71 0,54% 19,51% 

Instruir sobre a [estimulação] da lactação 203 1,54% 55,77% 

Instruir sobre a técnica de posicionamento 135 1,02% 37,09% 

Instruir sobre a técnica de posicionamento do R.N. 159 1,20% 43,68% 

Instruir sobre hábitos de exercício 46 0,35% 12,64% 

Instruir sobre a [higiene] do R.N. 88 0,67% 24,18% 

Instruir sobre o [puerpério], por procedimento 197 1,49% 54,12% 

Instruir sobre [1º levante] 195 1,48% 53,57% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informar 

Instruir sobre o posicionamento dos membros inferiores 213 1,61% 58,52% 

 Instruir sobre [complicações] da hipertensão 5 0,04% 1,37% 

Sub total  2568 19,4%  

Total  13212 100%   
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A qualidade dos cuidados só pode ser medida através da lidação que se estabelece entre 

a estrutura ou o processo, por um lado, e os resultados, pelo outro. Para que haja uma 

melhoria efectiva dos cuidados é essencial proceder-se a uma avaliação sobre os 

mesmos, através de indicadores de resultado (Leprohon, 2002).  

Tabela 18 – Ganhos em saúde 

 Ganhos obtidos 
Amamentar 87% 

Técnica amamentação do recém-nascido 96% 

Hábitos alimentares durante a lactação 85,2% 

Benefícios da amamentação materna                            82,4% 

Hábitos de saúde saudável durante a amamentação      78,4% 

Prevenção do risco de ingurgitamento mamário           94,1% 

Puerpério 94,9% 

Complicações da hipertensão                                        83,3% 

Cuidados ao Recém-nascido                                         98,0% 

Prevenção de maceração recém-nascido                       95,8% 

Prevenção de aspiração no recém-nascido                    98,8% 

Prevenção da obstipação no recém-nascido                  98.0% 

Conhecimentos 

Vacinação 97,3% 
 

  

Executar a técnica do banho recém-nascido                 94,9% 

Técnica amamentação do recém-nascido                      97,9% 

Prevenir a aspiração no recém-nascido                         98,1% 
Capacidades 

Prevenir a maceração no recém-nascido                       99,0% 

 

4.2 – OS PRETEXTOS PARA A REFLEXÃO 
 

Se muitos avanços se têm verificado na profissão daqueles que se dedicam à “arte” de 

cuidar, muito há ainda que realizar. Implementar sistemas de melhoria contínua da 

qualidade nos serviços/instituições prestadoras de cuidados é hoje uma prioridade. 

Actualmente os enfermeiros têm as portas abertas a essa possibilidade. A definição dos 

Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, pelo Conselho de Enfermagem, 

vem traduzir as prioridades face ao desenvolvimento profissional de enfermagem e tem 

em vista a criação de uma dinâmica de Melhoria Contínua da Qualidade dos Cuidados 

de Enfermagem. 

A apropriação destes padrões pelos enfermeiros e a utilização de sistemas de 

informação com uma linguagem classificada vêm viabilizar a criação dessa dinâmica 

através da definição de um conjunto de indicadores que avaliam a qualidade dos 

cuidados de enfermagem e permitem monitorizar a sua melhoria contínua. 
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A melhoria contínua constitui um dos princípios fundamentais da gestão da qualidade e 

é crucial para a sobrevivência e desenvolvimento das organizações. No âmbito de uma 

cultura de qualidade em enfermagem, o serviço de enfermagem deve aspirar à 

excelência no desempenho. Há que evidenciar nos serviços todo o trajecto a percorrer 

nesse sentido. 

Este foi o caminho que nos propusemos percorrer implementar no local de trabalho 

sistemas de melhoria contínua da qualidade e, com frequência avaliar, através de 

indicadores a qualidade dos cuidados de enfermagem prestados. 

 

4.2 1 – AS INTERVENÇÕES COMO PRETEXTO PARA A REFLEXÃO SOBRE 
OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

As questões lançadas e a análise dos dados despertaram diversas reacções nas 

enfermeiras. Da análise dos discursos produzidos dessa discussão emergiram algumas 

ideias que ajudaram por um lado, a interpretação dos resultados e por outro a rever as 

práticas no sentido da sua melhoria contínua. 

Organizamos a apresentação da análise dos discursos em torno das questões lançadas: 

(1) os dados estatísticos sobre os conhecimentos e as capacidades das mães, assim como 

os ganhos obtidos, representam, traduzem a nossa realidade?; (2) o Padrão de 

Documentação em Enfermagem ajudou na orientação e continuidade dos cuidados? e 

(3) quais são os objectivos do ponto de vista da qualidade para melhorar os cuidados 

prestados neste serviço? 

Acção de Enfermagem corresponde a um “comportamento das enfermeiras na prática” 

(CIPE®, Versão ßeta, 2000:XVII). Intervenção de Enfermagem é “acção realizada em 

resposta a um diagnóstico de enfermagem, com a finalidade de produzir um resultado 

de enfermagem.” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:XVII. Os diversos Tipos de acção, por 

exemplo ensinar, instruir, executar, colaborar, etc., fornecem os “verbos” para o 

enunciado da intervenção (ICN, 1999; 2002; 2006). Os Tipos de acção estão 

organizados em cinco principais tipos de acção: Observar, Atender, Gerir, Executar e 
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Informar. Uma das primeiras constatações das enfermeiras foi a percentagem de 

intervenções dos diversos tipo da acção da CIPE® - Observar (37,3%); informar 

(19,4%); atender (15,8%); executar (14,2%) e gerir (13,3%). Como se pode verificar, 

parte significativa das intervenções realizadas pelas enfermeiras correspondem a 

intervenção domínio Observar (Gráfico 3).  

Gráfico 3 – Distribuição percentual das intervenções de enfermagem por de Tipo de Acção 

 

Observar corresponde a um Tipo de Acção que se caracteriza por “ver e observar 

cuidadosamente alguém ou alguma coisa” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:152). Do 

domínio do Observar, são usados especificamente: o Monitorizar e o Vigiar. Constituem 

exemplos: as intervenções de enfermagem do Tipo de Acção monitorizar tensão arterial, 

monitorizar temperatura corporal e vigiar perde sanguínea, vigiar a ferida e vigiar dor. 

Monitorizar consiste em “observar alguém ou alguma coisa em ocasiões repetidas e 

regulares” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:153). Vigiar como a própria definição refere é: 

“manter o escrutínio de alguém ou de alguma coisa de forma repetida e regular ao 

longo do tempo” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:153). Ou seja implica supervisionar, 

inspeccionar e estar atento. 

Segundo Carpenito (1997), a monitorização envolve uma constante recolha de dados 

seleccionados para avaliar as condições da puérpera. A monitorização não melhora o 

estado de saúde da puérpera ou evita um problema, proporciona, isso sim, informações 

necessárias para determinar se ou que tipo de intervenções são necessárias.  

Estas intervenções constituem por isso actividades de vigilância que permitem a recolha 

de dados: uns relevantes para o diagnóstico de enfermagem e outros para documentar a 

evolução da situação de acordo com o padrão de normalidade esperada para a condição 

de saúde. 
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Uma das formas de detectar precocemente as complicações pós-parto é realizar uma 

vigilância cuidadosa e eficiente. Daqui a importância fundamental do monitorizar ou 

seja de ver e observar com regularidade, os parâmetros relevantes para a vigilância do 

estado da puérpera. A valorização e interpretação destes parâmetros permitem 

reconhecer os padrões de normalidade e de anormalidade. Assim, constituem 

actividades de vigilância geral que são realizadas praticamente em todas as puérperas. A 

decisão pela frequência da realização da intervenção depende, então, da normalidade 

versus anormalidade dos dados recolhidos. Por isso, constata-se uma percentagem, por 

mulher, que varia entre 99,7% e 75%. De facto, existe a preocupação no registo assíduo, 

assumido pelas próprias, quando afirmam: “as vigilâncias são registadas” (E3;E6). As 

enfermeiras revêem-se nos resultados. Referem que estes dados “…correspondem mais 

ao menos à realidade…” (E2;E3;E4); “… porque preenchemos estes itens com mais 

facilidade”. (E3); “…são questões iniciais que colocamos e registamos de imediato” 

(E5). Por isso, a significativa quantidade de intervenções do domínio Observar. O 

registo sistemático dos dados de vigilância é facilitado pela existência do Padrão de 

Documentação de Enfermagem senão, e tal como refere Honoré (2004), a atenção 

colocada na vigilância constitui um dos aspectos dos cuidados ocultos na sombra.  

Do total das intervenções documentadas pelas enfermeiras, 13,3% foram do Tipo de 

Acção Gerir. Gerir é uma um Tipo de acção relacionada com “estar encarregado de, ou 

enquadrar, alguém ou alguma coisa” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:153). 

Os tipos de acção usados para designar as intervenções são: Optimizar e Providenciar. 

Constituem exemplos: optimizar nomeadamente o ambiente físico, optimizar o cateter 

venoso periférico, optimizar cateter epidural, e providenciar concretamente a 

arrastadeira, providenciar o saco de gelo e providenciar o reforço hídrico. 

Os cuidados de enfermagem são compostos de pequenas coisas que, para a puérpera, 

têm significado e são formas de ajuda. Ajuda por vezes discreta mas crucial, como seja 

por exemplo o gerir o ambiente físico, com o objectivo de ajudar a puérpera a atingir 

níveis mais elevados de bem-estar e facilitar o processo de recuperação durante o 

puérperio. O sentido é contribuir para que a puérpera se sinta confortável. Assim as 

enfermeiras contribuem para tornar “mais confortável, mais suave e mais calorosa a 

situação vivida” (Hesbeen, 2000:70). Por isso as enfermeiras tem a preocupação em 
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satisfazer algumas necessidades, nomeadamente optimizar o ambiente físico (95,6%). 

Esta noção é corroborada pela opinião das enfermeiras quando afirmam que: “…aqui os 

dados estatísticos traduzem a realidade” (E5;E4;E3;E2). 

Do domínio do Executar temos uma percentagem de 14,2% de intervenções de 

enfermagem. Este Tipo de acção é definido como “desempenhar uma tarefa uma tarefa 

técnica ” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:156). Os Tipos de Acção usados para enunciar as 

intervenções são: Executar, Inserir, Drenar e Lavar. Executar tratamento à ferida 

(93,13%), lavar o períneo (98,35%), constituem exemplos de intervenção de 

enfermagem deste domínio. 

Efectivamente estas intervenções são reconhecidas pelas enfermeiras como frequentes e 

de registo sistemático. Tradicionalmente as enfermeiras auxiliam as puérperas no seu 

autocuidado: higiene em particular enquanto não conseguem realizá-lo sozinhas. Por 

isso afirmam que “…traduzem bem a realidade das acções efectuadas…” 

(E2;E3;E4;E5). 

As intervenções de enfermagem às puérperas têm pequenas diferenças, que estão 

relacionadas com o tipo de parto. Assim uma puérpera que tenha tido um parto vaginal 

pode fazer levante seis horas após e uma puérpera que tido um parto por cesariana, só é 

aconselhável a realizar o primeiro levante doze horas após. Dado que não conseguem 

cuidar da sua higiene de modo independente e apresentam perda sanguínea durante as 

primeiras horas, as enfermeiras realizam em 98,9% dos casos – lavar o períneo. 

Do total de intervenções, 15,58% constituem intervenções cujo Tipo de Acção é do 

domínio Atender, representando a acção de “estar atento a, de serviço a ou a tomar 

conta de alguém ou alguma coisa” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:160). Os Tipos de acção 

do domínio Atender usados para enunciar as intervenções são: Assistir, Colaborar, 

Incentivar e Promover. Neste domínio destacam-se intervenções como assistir no 

autocuidado, assistir no lavar-se (98,35%) e assistir no vestir-se/despir-se (85,7%).  

Assistir aponta para as acções relacionadas com “fazer parte do trabalho de alguém ou 

ajudar alguém nas suas funções naturais” (CIPE®, Versão ßeta, 2000:160). Segundo 

Carpenito (1997:536) refere que precisa de ajuda “o indivíduo que apresenta 
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capacidade prejudicada para realizar ou completar as actividades de vida”. 

Efectivamente após o parto a puérpera apresenta compromisso na realização de algumas 

actividades nomeadamente lavar-se, vestir-se/despir-se e pôr-se de pé. 

A necessidade de cuidados de enfermagem do tipo assistir, emerge então, como 

essencial para o desenrolar do puérperio. Segundo Collière (2003:182) são os cuidados 

de manutenção à vida “ esses cuidados sustentam e por isso mantêm as capacidades 

adquiridas para fazer face às necessidades da vida quotidiana”. Esta necessidade de 

ajuda e conforto é indispensável, para a recuperação da puérpera. Não se trata de 

substituir a puérpera no cuidar de si própria mas sim ajudá-la nesta fase do puérperio. 

Todavia, na análise dos resultados algumas enfermeiras referiram que dos dados obtidos 

nas intervenções realizadas: “…correspondem mais ao menos à realidade…” (E2;E3). 

A percentagem de intervenções do domínio do executar e do atender documentadas 

ficam aquém das realizadas, segundo as observações das enfermeiras. Tal discrepância 

pode ser explicada por um lado pela falta sistemática na documentação destas 

intervenções e, por outro, pela rápida evolução da condição clínica da puérpera. 

Colaborar na técnica de alimentação do recém-nascido constitui uma intervenção 

frequentemente realizada (87%). De facto, auxiliar a puérpera no desenvolvimento de 

capacidades para alimentar o seu filho é uma actividade relevante, praticamente para 

todas as puérperas. Segundo Pechevis, (1981, citado por Pereira, 2006:64-65), “o 

sucesso da promoção do aleitamento depende não só da aquisição de conhecimentos e 

práticas sobre a amamentação, mas também das atitudes dos profissionais de saúde”. 

Talvez porque todas as puérperas, de modo mais ou menos intenso, necessitam de 

colaboração para alimentar o filho as enfermeiras referem que face a estas intervenções 

o número documentado: “…não traduz a realidade…” (E2;E3;E4;E5). 

Promover o repouso da puérpera (45,33%) é uma das intervenções que as enfermeiras 

realizam, substituindo-a nos cuidados ao filho para que a mãe possa repousar. Também 

face a esta intervenção as enfermeiras manifestam que o documento: “…não 

corresponde ao que fazemos… “ (E3), “…realidade é superior…” (E2;E3), “…porque 

não preenchemos estes itens … ”(E2). 



DA REFLEXÃO À MELHORÍA CONTÍNUA DA QUALIDADE DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

103 

Das intervenções documentadas 19,4% são do domínio Informar. Informar é definido 

como acção de enfermagem que traduz: “falar com alguém acerca de alguma coisa” 

(CIPE®, Versão ßeta, 2000:162). 

Os Tipos de Acção do domínio Informar usados para enunciar as intervenções são: 

Ensinar e Instruir. 

Ensinar corresponde a uma Acção para constituírem tipos de Ensinar – o Instruir e o 

Treinar9. Instruir constitui um tipo de Ensinar, que se caracteriza por corresponder a 

“dar a alguém informação sistematizada sobre temas relacionados com a saúde” 

(CIPE®, Versão ßeta, 2000:162). 

São exemplos do ensino efectuado: ensinar sobre eliminação intestinal/vesical do 

recém-nascido (59,8%), ensinar sobre a vigilância neonatal (40,6%), ensinar sobre 

nutrição do recém-nascido (41,2%). Instruir sobre técnica de amamentação (40,6%), 

instruir sobre técnica de posicionamento (43,6%), instruir sobre o puérperio (54,1%), 

instruir sobre estimulação da lactação (55,7%) e instruir sobre a higiene do recém-

nascido (54,1%). 

Dotar a puérpera de conhecimentos e capacidades para cuidar de si e do seu filho 

promovendo a sua independência para um regresso a casa seguro é parte determinante 

da missão das enfermeiras, durante este período. Parte significa tempo dedicado aos 

cuidados directos que é gasto na promoção da aprendizagem das puérperas. 

Efectivamente, as enfermeiras tomam como foco de atenção os conhecimentos e as 

capacidades que a mãe necessita sobre o seu autocuidado pós-parto e os cuidados com o 

filho. Esta ideia é corroborada pelas enfermeiras quando afirmam que: “…pelas 

questões que lhes colocamos vemos o que eles sabem ou não…” (E1;E2); “… antes de 

iniciarmos os ensinos fazemos sempre a avaliação dos seus conhecimentos…das 

necessidades que apresentavam…” (E1; E3) e para avaliar que necessidade de cuidados 

de enfermagem têm os pais: “…a avaliação é feita pelos conhecimentos que os pais 

demonstram na prestação dos cuidados…” (E6; E4). 

                                                
9 Treinar é um tipo de instruir com as seguintes características específicas: desenvolver as competências de alguém ou o 
funcionamento de alguma coisa (CIPE®, Versão ßeta, 2000:162). 
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Da avaliação dos conhecimentos e das capacidades das puérperas emergem as 

intervenções: “…fazemos ensinos adequados ás mães…toda a gente de uma maneira 

geral é exímia…” (E6). 

Todavia, quando confrontados com os registos produzidos afirmam: “…não registamos 

no papel…” (E2;E4;E5) e ainda “…eu acho que não corresponde à realidade….os 

ensinos foram muitos mais…” (E3;E4;E5;E6). 

Desta análise surge a questão: porquê? Porque será que as enfermeiras não 

documentam, com sistemática, este tipo de intervenções? As próprias afirmam: 

“…fazemos os ensinos às mães, mas não registamos no papel” (E5;E2;E4); “…. o 

informar não traduz a realidade dos ensinos realizados …” (E2). 

A constatação desta realidade remete-nos para a discrepância entre o modelo em uso e o 

modelo exposto. Paiva e Silva (2001: 33) refere que “há um modelo em uso nos 

contextos de acção”. Acrescenta ainda que a prática dos enfermeiros evidenciada pela 

documentação produzida, expõe o modelo em uso: “frequentemente negligenciando a 

documentação respeitante à tomada de decisão”. Efectivamente, os elementos que 

caracterizam a prática dos enfermeiros: os diagnósticos, as intervenções e os resultados 

obtidos são muitas vezes relevados para segundo plano, face à valorização atribuída às 

intervenções que decorrem de prescrição. Esta noção é constatada pelas próprias: 

“…esquecemo-nos de registar as nossas intervenções de enfermagem autónoma e 

cingimo-nos muitas vezes às intervenções de enfermagem decorrentes da prescrição 

médica” (E5). 

O confronto entre o que “dizem fazer” com o que “fica por escrito” revela-se como uma 

estratégia interessante para a reflexão sobre os cuidados. Esta ideia é confirmada pelas 

próprias enfermeiras quando reconhecem que os dados obtidos “traduzem o nosso 

deficit de registo…” (E6;E2). Mais ainda, a constatação da realidade parece constituir 

um pretexto para melhorar: “…a nossa falha nos registos deve ser, concerteza, 

corrigida” (E3;E6); “…se tivéssemos feito um preenchimento melhor, …tínhamos uma 

resposta mais elevada” (E2; E1). Efectivamente, reflectir sobre o que fazemos de modo 

a podermos fazê-lo melhor é um motor pertinente para a melhoria contínua dos 

cuidados de enfermagem. 
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4.2 2 – OS GANHOS OBTIDOS COMO PRETEXTO PARA REFLEXÃO 
 

Os ganhos em saúde correspondem ao que Donabedian (1988, citado por Mezomo, 

2001) considera resultado. Este autor refere que os resultados dependem da mudança 

obtida na saúde de cada pessoa. Segundo Hesbeen (2001), esta é, de facto, a única 

vertente que permite, verdadeiramente, avaliar a qualidade do serviço prestado, visto 

que a prática está directamente relacionada com a mudança de saúde da pessoa. 

Segundo o Ministério da Saúde (1999:103) os ganhos em saúde são “as melhorias 

mensuráveis do estado de saúde de um indivíduo ou de uma população, a partir de uma 

situação de base, e que pode abranger desde aspectos quantitativos de duração de vida 

a medidas de qualidade de vida”  

Os ganhos em saúde representam a mudança no diagnóstico (inicial) após as 

intervenções de enfermagem (Figura 9) e resultam da avaliação da eficácia da 

intervenção.  

Figura 9 – Processo de cuidados 
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Os ganhos em saúde (apresentados na Tabela 18) representam os ganhos em 

conhecimento e em capacidades em determinados temas de saúde após as intervenções 

das enfermeiras, face às necessidades em cuidados identificadas. Isto é, quando as 

puérperas não demonstram conhecimentos e/ou capacidades era implementada a 

intervenção; oportunamente era avaliada a eficácia da intervenção, a mudança no 

diagnóstico traduzia o resultado. 



DA REFLEXÃO À MELHORÍA CONTÍNUA DA QUALIDADE DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

106 

Dos resultados obtidos destacam-se os ganhos em conhecimentos: sobre técnica 

amamentação do recém-nascido (96%); sobre cuidados ao recém-nascido (98%); sobre 

prevenção de aspiração no recém-nascido (98,8%); e, ganhos em capacidades relativas 

à técnica de amamentação do recém-nascido (97,9%); prevenção da aspiração no recém-

nascido (98,1%) e maceração no recém-nascido (99%). Os ganhos são válidos na 

medida em que são indicadores que ajudam a traduzir para números e assim podermos 

avaliar a qualidade dos cuidados prestados. 

Na reflexão sobre os resultados, as enfermeiras constatavam que: “… os dados não 

corresponde à realidade…se preenchêssemos tudo….os ganhos seriam maiores….” 

(E2; E3; E4). 

A tomada de consciência desta realidade parece ter contribuído para as enfermeiras 

assumirem a si a responsabilidade de demonstrar os seus contributos para os ganhos em 

saúde das suas clientes. 

 

4.3 – O MODELO DE DOCUMENTAÇÃO 
 

Na análise do contributo do Padrão de Documentação construído na orientação e 

continuidade dos cuidados importa referir dois aspectos: 1) a lógica do documento e 2) 

a linguagem utilizada. 

O padrão de documentação está organizado em três partes: uma destinada aos 

diagnósticos de enfermagem, outra destinada ao registo das intervenções e uma outra ao 

registo de dados relativos aos parâmetros de vigilância. A linguagem usada na 

concepção do Padrão de Documentação em Enfermagem é a CIPE®. 

O desenvolvimento da Enfermagem passa pela utilização de uma linguagem comum 

para descrever os cuidados. Segundo Paiva e Silva (2001:116), “na última década tem 

vindo a ser enfatizada a necessidade duma nomenclatura comum em enfermagem”. A 

sua importância está relacionada com a necessidade de: melhorar a comunicação entre 

os enfermeiros, bem como, entre os enfermeiros e os outros; descrever o cuidado de 

enfermagem ao longo do contínuo dos cuidados; promover a continuidade dos cuidados; 
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estimular a investigação em enfermagem através dos dados disponíveis nos sistemas de 

informação da saúde; proporcionar a observação da prática de enfermagem através dos 

sistemas de informação e, assim, influenciar as decisões políticas na área da saúde. 

Na análise do contributo do Padrão de Documentação em Enfermagem as enfermeiras 

referiram que este constituía uma mais valia, pois: “....ajudou a lembrar e a reforçar 

algumas ideias…” (E6); “…é uma ajuda na prestação dos cuidados…” (E5); “…uma 

ajuda na orientação dos cuidados e dos ensinos…e nos registos” (E1;E2;E4). 

Mais ainda as enfermeiras atribuíram ao Padrão de Documentação em Enfermagem, a 

ideia de guia: “…funcionou como guia, porque nós tínhamos uma orientação para os 

ensinos...para as questões a abordar…” (E1;E2); “…é um guia completo….e inclui os 

parâmetros dos conhecimentos que achamos pertinentes para os pais…” (E1); 

“…ajudou na orientação….porque eu sabia quais os parâmetros a abordar…” 

(E2;E3). Acresce ainda que o Padrão de Documentação em Enfermagem ajuda 

“descrever o cuidado de enfermagem ao longo do contínuo dos cuidados” (Paiva e 

Silva, 2001:116). Efectivamente, a promoção da continuidade na prestação de cuidados 

é uma finalidade da documentação em enfermagem. Todavia, só será conseguida se 

existir uma linguagem comum, ou seja a comunicação entre profissionais deverá ser 

compreensível por todos e para todos ter significado comum. Em síntese, e na opinião 

das enfermeiras, o Padrão de Documentação em Enfermagem revela-se como um guia 

orientador, que ajuda a recorda informação esquecida, ajuda na orientação dos cuidados 

e ajuda nos registos a realizar.  

Os estudos realizados em torno da documentação de cuidados têm vindo a demonstrar 

que a sistematização dos itens a documentar e a utilização da CIPE® como linguagem 

classificada potencia o julgamento clínico do enfermeiro, na medida em que por um 

lado organiza o pensamento e conhecimento do processo de cuidados, e por outro, dá 

termos para descrever a realidade (Paiva e Silva, 1995, 2001, 2006; Sousa, 2006).  

A sistematização do processo de cuidados, por via da documentação, revela-se uma 

mais valia para a introdução de maior rigor e consequentemente mais qualidade – pela 

avaliação sistemática das intervenções realizadas. As enfermeiras confirmam esta ideia 

ao afirmarem que o Padrão de Documentação em Enfermagem serviu como um guia de 
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avaliação dos conhecimentos e das capacidades pois: “…procuro ver se na verdade os 

pais interiorizaram ou não o ensino realizado anteriormente…” (E1) e “…não estamos 

sempre a repetir a mesmas informação à mãe…” (E3).  

Avaliação que conduz a uma correcção ou a um reforço da intervenção: “…se há 

alguma coisa que falhou quando vamos registar apercebemo-nos e corrigimos….ou se 

alguma coisa não foi feita voltamos atrás para fazer….” (E3). Estas noções ilustram a 

evidência da continuidade dos cuidados “…permite dar continuidade aos cuidados 

iniciados” (E1;E3); “…ajudou na continuidade e a dar continuidade” (E1;E2;E3;E4). 

A reflexão em torno desatas questões impele, inevitavelmente, para a interiorização das 

suas vantagens e, por essa via, para a melhoria contínua da qualidade. 

A existência de um sistema de informação e documentação de enfermagem que, 

respeitando a natureza dos cuidados e reflectindo a sua filosofia, utilize uma 

classificação capaz de fornecer a estrutura adequada para nomear as intervenções de 

enfermagem, documentando as necessidades de cuidados de enfermagem e os 

resultados desses cuidados vem constituir-se numa mais valia para a implementação de 

cuidados de enfermagem de qualidade. Assim o registo de todas as intervenções de 

enfermagem torna-se fundamental como as próprias enfermeiras referiram: “…ter essa 

folhinha, assim tudo por itens, dá-nos uma ideia do que temos de escrever” 

(E2;E4;E5;E6);“…ajuda também no registo…pois tem todas as informações 

necessárias para o conhecimento do puérperio e do recém-nascido…” (E3;E4). 

A qualidade é uma exigência em qualquer unidade de prestação de serviços de saúde. É 

considerada como um imperativo no desempenho de todos os profissionais de saúde. 

Urge portanto criar nas instituições de saúde a cultura da qualidade que como refere 

Kaoru Ishikawa (citado por Mezomo, 2001:57) “a qualidade começa e termina com a 

educação”. Uma educação voltada ao mesmo tempo, para o conhecimento e para a 

acção; uma educação que capacite as pessoas para a análise correcta dos problemas, 

para a tomada de decisões, para o desenvolvimento das habilidades pessoais, do 

trabalho em equipa, da busca da melhoria contínua, da racionalização dos processos e 

correcto para a avaliação dos resultados. 
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4.4 – E AGORA … COMO MELHORAR OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM? 
 

A utilidade do confronto e da análise dos resultados por parte das enfermeiras está 

relacionada com as respostas às questões: como melhorar? Quais os objectivos para 

melhorar a qualidade dos cuidados prestados? 

A esta questão as enfermeiras foram respondendo que a melhoria dos cuidados pode ser 

conseguida pela introdução de mais rigor nos cuidados através de (1) uniformização dos 

conceitos, dos procedimentos e dos conteúdos de informação; (2) protocolar o sentido 

de acção; (3) articular os cuidados inter e intra profissionais e (4) detectar as 

necessidades de formação contínua. 

A uniformização dos conceitos, dos procedimentos e dos conteúdos de informação é 

apontado como um modo de procurar a qualidade de cuidados. Uma das enfermeiras 

verbalizou que: “…uniformizar os conceitos que temos, o modo de trabalhar…acho 

muitíssimo importante para melhorar a qualidade…” (E5), propondo para tal: “…criar 

um manual, …um guia de procedimentos” (E6). Outras enfermeiras sugeriram: 

“…uniformizar os procedimentos por escrito....” (E2;E2;E3;E4). 

A formalização destes aspectos desencadeia, inevitavelmente, a sistematização dos 

conteúdos de informação associados às intervenções do domínio Informar. Por isso, as 

enfermeiras referem que a lógica de documentar os cuidados patrocina o “…uniformizar 

os ensinos nas várias vertentes do puérperio” (E5). 

A organização e sistematização dos cuidados pode constituir uma mais valia na criação 

de percursos clínicos – pathways – que auxiliem e orientem as decisões em torno da 

dose e momento da intervenção face à necessidade de cuidados identificados, baseados 

na evidência. Todas as enfermeiras referem como importante para a melhoria contínua 

dos cuidados de enfermagem: “…criar protocolos para que toda a gente fale a mesma 

linguagem….” (E3;E4;E5;E6). 

A articulação dos cuidados inter e intra profissionais será uma consequência natural de 

toda a organização. A discussão em torno dos conteúdos de informação e das estratégias 
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para promover os processos de aprendizagem das clientes ajudará, por exemplo, 

“…articulação entre os ensinos efectuados pelas parteiras e por nós” (E1;E2;E5). 

A reflexão sobre as práticas, a partir dos registos produzidos, permite, também, 

identificar as necessidades de formação dos próprios enfermeiros. As questões que 

emergem referem: como podemos melhorar os resultados obtidos? Será necessário rever 

as intervenções? Será que a concretização da intervenção está adequado? Será que o 

timing de execução da intervenção é oportuno?  

A discussão e a reflexão em torno de como pensam e realizam os cuidados conduzem à 

procura de respostas mais ajustadas e, por essa via, à identificação das necessidades de 

formação e de actualização das enfermeiras, pois “…a formação contínua é 

fundamental para prestamos cuidados de qualidade” (E1;E2). A necessidade de 

reflectir sobre as práticas no próprio local de acção é apontada pelas enfermeiras como 

muito útil e pertinente: mais, sugerem que tais reuniões tenham carácter obrigatório: 

“…fazermos reuniões de formação com carácter de obrigatoriedade…” (E6). 

A formação é, ao mesmo tempo, um processo de transformação individual e um 

processo de transformação institucional e em qualquer das perspectivas tem sempre um 

cariz estratégico, ou seja produzir uma mudança. Uma mudança que visa obter uma 

melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados. A formação é a condição 

essencial para a exigência de uma política de cuidados de enfermagem assente nas 

necessidades específicas das puérperas. A qualidade exige reflexão sobre a prática. Essa 

reflexão, que a própria evolução da profissão de enfermagem tem exigido, tem trazido 

contributos inegáveis aos enfermeiros. A ênfase anteriormente dada à execução no 

desempenho é hoje posta no processo de cuidados global, onde a tomada de decisão 

orientada para o Cuidar é o seu núcleo central, o que pressupõe uma enorme 

responsabilidade do enfermeiro face à pessoa que é alvo dos seus cuidados.  
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CONCLUSÃO 

 
A qualidade é não só uma exigência em qualquer unidade de prestação de serviços de 

saúde como também um imperativo no desempenho de todos os profissionais de saúde. 

Os enfermeiros têm presente que bons cuidados significam coisas diferentes para 

diferentes pessoas, daqui o desafio, para que no exercício profissional saibamos lidar 

com as diferenças e responder com qualidade aos mais elevados níveis de satisfação das 

puérperas. A opção por ganhos em saúde, em detrimento de outros elementos da prática, 

tem a ver com a vontade de introduzir na prática dos profissionais a dinâmica da 

melhoria contínua dos cuidados. 

A multiplicidade de teorias em torno da Enfermagem, não chega para melhorar a sua 

imagem, a sua prática e o seu reconhecimento, é necessário pensar a profissão a partir 

da prática dos cuidados, cuja a riqueza é pertinente revelar, de modo a aumentar a 

visibilidade junto dos restantes membros da equipa, bem como da sociedade em geral 

(Hesbeen, 2000). 

Implementar hoje sistemas de melhoria contínua da qualidade nos serviços/instituições 

prestadoras de cuidados é uma prioridade. E actualmente os enfermeiros têm as portas 

abertas a essa possibilidade. A definição dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de 

Enfermagem, pelo Conselho de Enfermagem, vem traduzir as prioridades face ao 

desenvolvimento profissional de enfermagem e tem em vista a criação de uma dinâmica 

de Melhoria Contínua da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. 

A apropriação destes padrões pelos enfermeiros e a utilização de sistemas de 

informação com uma linguagem classificada vêm viabilizar a criação dessa dinâmica 

através da definição de um conjunto de indicadores que avaliam a qualidade dos 

cuidados de enfermagem e permitem monitorizar a sua melhoria contínua. A 
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documentação dos cuidados de enfermagem tem preocupado, particularmente os 

enfermeiros e, por isso, é consensual a necessidade de utilizarem, na sua prática clínica, 

um sistema de informação em enfermagem, que além de os documentar, traduza a 

realidade de todo o processo de cuidados, permita a sua continuidade, contribua para a 

investigação e permita a avaliação da sua qualidade. 

O estudo que desenvolvemos enveredou por Implementarmos no Serviço de Obstetrícia 

da Casa de Saúde sistemas de melhoria contínua da qualidade que assume os resultados 

dos cuidados de enfermagem, conseguidos pela sua documentação sistemática, como 

pretexto de análise e como ponto de partida para proposta de melhorias.  

Os indicadores de resultado têm uma importância fundamental pois possibilitam a 

criação de metas, viabilizam o diagnóstico da necessidade de cuidados de enfermagem, 

fornecem dados para a elaboração do plano de actividades do serviço, permitem elevar o 

nível da equipa e constituem um instrumento para avaliação dos cuidados prestados. A 

partilha da missão, das estratégias, dos objectivos e das responsabilidades por todas as 

enfermeiras é uma prioridade deste Serviço de Obstetrícia, para que os cuidados de 

enfermagem tenham um elevado nível de qualidade, em que a eficiência e a efectividade 

estejam presentes. 

As metodologias para implementar sistemas de melhoria contínua da qualidade 

recorrem directa ou indirectamente à documentação. A existência de sistemas de 

informação nas instituições de saúde é imprescindível para uma prática de qualidade. 

Analisados, definidos e implementadas as condições que permitem a produção de 

indicadores, sugerimos que este estudo seja alargado a outros serviços. 

Os cuidados de enfermagem contribuem, efectivamente, para elevar os níveis de 

conhecimentos e de capacidades das puérperas relativamente ao seu autocuidado e 

cuidados ao filho. O estudo tornou mais claro que as intervenções das enfermeiras 

contam. De facto, da análise da eficácia das intervenções face às necessidades em 

cuidados identificadas foram verificados ganhos significativos. Os resultados tornaram 

evidente que ainda há necessidade de “fazer melhor” os elementos dos cuidados 

relacionados com a amamentação.  
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Os resultados deste estudo também permitem concluir que a sistematização da 

documentação dos cuidados de enfermagem é essencial para a melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados. De facto, somente com recurso ao registo sistemático dos 

cuidados se pode afirmar que há continuidade dos cuidados. O processo de cuidados é 

nutrido pela avaliação rigorosa das necessidades em cuidados e da eficácia das 

intervenções realizadas, e actualização permanente do plano de cuidados.  

A qualidade exige reflexão sobre a prática. Essa reflexão, que a própria evolução da 

profissão de enfermagem tem exigido, tem trazido contributos inegáveis aos 

enfermeiros. A ênfase anteriormente dada à execução no desempenho é hoje posta no 

processo de cuidados globais, onde a tomada de decisão orientada para o Cuidar é o seu 

núcleo central, o que pressupõe uma enorme responsabilidade do enfermeiro face à 

pessoa que é alvo dos seus cuidados. 

Estamos convictos de quão longo e trabalhoso será o caminho a percorrer, no entanto a 

vontade em analisar e reflectir sobre os ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de 

enfermagem, impelem para a continuidade deste projecto de forma convicta e decidida. 

Em síntese diremos que a enfermagem não pode parar no tempo. Deve saber 

perspectivar o futuro abrindo-se a novas ideias, novas filosofias e novas finalidades da 

educação e da formação profissional. Só através de um processo de investigação 

contínua é que a enfermagem será capaz de responder com competência e 

profissionalismo às exigências crescentes que a sociedade lhe coloca. Esperamos que a 

análise e a comparação periódica dos indicadores, pela equipa de enfermagem, se torne 

uma rotina tão importante quanto todas as outras que fazem parte do exercício da 

profissão, e assim, venham a constituir um sistema de melhoria contínua da qualidade 

dos cuidados de enfermagem. 

Na realização deste estudo as dificuldades surgidas foram sendo ultrapassadas, não só 

com a formação obtida no XI Mestrado em Ciências de Enfermagem, no qual esta 

dissertação se insere, como também com o apoio do orientador. Estas dificuldades não 

foram para nós um obstáculo, mas sim um desafio que permitiu um crescimento pessoal 

e profissional, capaz de concretizar, da melhor forma possível, o projecto iniciado. 
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ANEXO I – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – PADRÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – ANÁLISE DOS DADOS ESTATÍSTICOS  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Statistics 

  Idade Idade Gestacional Apgar1m 

N Valid 364 355 353 

  Missing 0 9 11 

Mean 31,88 38,46 8,93 

Mode 31 38 9 

Std. Deviation 3,755 ,841 ,352 

Skewness ,405 ,058 -3,709 

Std. Error of Skewness ,128 ,129 ,130 

Kurtosis ,490 ,534 22,931 

Std. Error of Kurtosis ,255 ,258 ,259 

Minimum 20 36 6 

Maximum 43 41 10 

 
 Tabela 2 - Estado civil 

Estado Civil Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Casada 334 91,8 91,8 91,8 

Solteira 22 6,0 6,0 97,8 

Divorciada 8 2,2 2,2 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
 Tabela 3 - Motivo 

Motivo Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Parto 360 98,9 99,2 99,2 

Parto (Gemelar) 3 0,8 0,8 100,0 

Total 363 99,7 100,0  

Não Respostas 1 0,3   

Total 364 100,0   

 
 Tabela 4 – Gestação Vigiada 

Gestação 
Vigiada Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Acumulada 

Não 2 0,5 0,5 0,5 

Sim 362 99,5 99,5 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
Tabela 5 – Feto Único 

Feto único Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 6 1,6 1,6 1,6 

Sim 358 98,4 98,4 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
 

Tabela 6 - Acompanhamento 

Acompanhamento Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 6 1,6 1,6 1,6 

Sim 358 98,4 98,4 100,0 

Total 364 100,0 100,0  



 

 

 
 Tabela 7 – Tipo Parto 

Tipo de Parto Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Eutócico 42 11,5 11,5 11,5 

Ventosa 46 12,6 12,6 24,2 

Cesariana 276 75,8 75,8 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
 Tabela 8 – Recém-nascido  

Sexo Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Masculino 174 47,8 47,8 47,8 

Feminino 190 52,2 52,2 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
 Tabela 9 – Recém-nascido Termo 

Termo Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Termo 327 89,8 91,9 91,9 

Pré-termo 29 8,0 8,1 100,0 

Total 356 97,8 100,0  

Não Respostas 8 2,2   

Total 364 100,0   

 
 Tabela 10 - Hemorróides 

Hemorróides Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 353 97,0 97,0 97,0 

Sim 11 3,0 3,0 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
 Tabela 11 - Varizes vaginais 

Varizes 
Vaginais Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Acumulada 

Não 362 99,5 99,5 99,5 

Sim 2 0,5 0,5 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
 Tabela 12 - Dor 

Dor Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 7 1,9 1,9 1,9 

Sim 357 98,1 98,1 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
 Tabela 13 – Ferida Cirúrgica 

Ferida Cirúrgica Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 15 4,1 4,1 4,1 

Sim 349 95,9 95,9 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 



 

 

 Tabela 14 – Fissura Mamilo 

Fissura do 
Mamilo Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Acumulada 

Não 346 95,1 95,1 95,1 

Sim 18 4,9 4,9 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
 Tabela 15 – Maceração Mamilo 

Maceração do 
Mamilo Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Acumulada 

Não 340 93,4 93,4 93,4 

Sim 24 6,6 6,6 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
 Tabela 16 - Laceração 

Laceração Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 363 99,7 99,7 99,7 

Sim 1 0,3 0,3 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
 
 Tabela 17 – Risco Obstipação 

Risco Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 10 2,7 2,7 2,7 

Sim 354 97,3 97,3 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
 Tabela 18 – Risco Retenção Urinaria 

Risco de 
Retenção 
Urinária 

Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 94 25,8 25,8 25,8 

Sim 270 74,2 74,2 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
 Tabela 19 - Mamilos 

Mamilos Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Formados 327 89,8 90,3 90,3 

Rasos 30 8,2 8,3 98,6 

Umbilicados 5 1,4 1,4 100,0 

Total 362 99,5 100,0  

Não Respostas 2 ,5   

Total 364 100,0   

 



 

 

 
Tabela 20 - Conhecimentos sobre os benefícios da amamentação materna 

CSBAM Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Demonstra 344 94,5 95,3 95,3 

Não Demonstra 17 4,7 4,7 100,0 

Total 361 99,2 100,0  

Não Respostas 3 ,8   

Total 364 100,0   

 
Tabela 21 - Conhecimentos sobre os benefícios da amamentação materna - Ganho 

Ganho - CSBAM Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 3 0,8 17,6 17,6 

Sim 14 3,8 82,4 100,0 

Total 17 4,7 100,0  

Não Respostas 347 95,3   

Total 364 100,0   

 
Tabela 22 - Conhecimentos sobre hábitos de saúde saudável durante de amamentação 

CSHSSDA Frequência Percentag
em 

Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Demonstra 296 81,3 88,9 88,9 

Não Demonstra 37 10,2 11,1 100,0 

Total 333 91,5 100,0  

Não Respostas 31 8,5   

Total 364 100,0   

 
Tabela 23 - Conhecimentos sobre hábitos de saúde saudável durante de amamentação - Ganho 

Ganho - CSHSSDA Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 8 2,2 21,6 21,6 

Sim 29 8,0 78,4 100,0 

Total 37 10,2 100,0  

Não Respostas 327 89,8   

Total 364 100,0   

 
Tabela 24 - Vínculo afectivo 

Vinculo Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Demonstra 353 97,0 98,3 98,3 

Não Demonstra 6 1,6 1,7 100,0 

Total 359 98,6 100,0  

Não Respostas 5 1,4   

Total 364 100,0   

 



 

 

 
Tabela 25 - Vínculo afectivo - Ganho 

Ganho - Vinculo Frequência Percentage
m 

Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 1 0,3 16,7 16,7 

Sim 5 1,4 83,3 100,0 

Total 6 1,6 100,0  

Não Respostas 358 98,4   

Total 364 100,0   

 
Tabela 26 - Risco de Ingurgitamento mamário 

Risco Ing. 
Mamário 

Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 278 76,4 76,4 76,4 

Sim 86 23,6 23,6 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
Tabela 27 - Curso de puericultura 

Curso de 
Puericultura Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Acumulada 

Não 359 98,6 98,6 98,6 

Sim 5 1,4 1,4 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
Tabela 28 - Curso de preparação para o aleitamento materno 

Curso de 
Aleitamento 

Maternal 
Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Acumulada 

Não 350 96,2 96,2 96,2 

Sim 14 3,8 3,8 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
Tabela 29 - Preparação para o parto 

Preparação 
Parto 

Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 346 95,1 95,1 95,1 

Sim 18 4,9 4,9 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
Tabela 30 - Conhecimentos sobre Puerpério 

CSP Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Demonstra 201 55,2 56,1 56,1 

Não Demonstra 157 43,1 43,9 100,0 

Total 358 98,4 100,0  

Não Respostas 6 1,6   

Total 364 100,0   

 



 

 

 
Tabela 31 - Conhecimentos sobre Puerpério - Ganho 

Ganho - CSP Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 8 2,2 5,1 5,1 

Sim 149 40,9 94,9 100,0 

Total 157 43,1 100,0  

Não Respostas 207 56,9   

Total 364 100,0   

 
Tabela 32 - Conhecimentos sobre complicações da hipertensão 

CSCH Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Demonstra 16 4,4 72,7 72,7 

Não Demonstra 6 1,6 27,3 100,0 

Total 22 6,0 100,0  

Não Respostas 342 94,0   

Total 364 100,0   

 
Tabela 33 - Conhecimentos sobre complicações da hipertensão - Ganho 

Ganho - CSCH Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 1 0,3 16,7 16,7 

Sim 5 1,4 83,3 100,0 

Total 6 1,6 100,0  

Não Respostas 358 98,4   

Total 364 100,0   

 
Tabela 34 - Conhecimentos sobre a prevenção da obstipação no recém-nascido 

CSPORN Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Demonstra 154 42,3 43,4 43,4 

Não Demonstra 201 55,2 56,6 100,0 

Total 355 97,5 100,0  

Não Respostas 9 2,5   

Total 364 100,0   

 
Tabela 35 - Conhecimentos sobre a prevenção da obstipação no recém-nascido - Ganho 

Ganho - CSPORN Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 4 1,1 2,0 2,0 

Sim 197 54,1 98,0 100,0 

Total 201 55,2 100,0  

Não Respostas 163 44,8   

Total 364 100,0   

 



 

 

 
Tabela 36 - Conhecimentos sobre a prevenção de acidentes com a criança 

CSPAC Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Demonstra 240 65,9 73,4 73,4 

Não Demonstra 87 23,9 26,6 100,0 

Total 327 89,8 100,0  

Não Respostas 37 10,2   

Total 364 100,0   

 
Tabela 37 - Conhecimentos sobre a prevenção de acidentes com a criança - Ganho 

Ganho - CSPAC Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 1 0,3 1,1 1,1 

Sim 86 23,6 98,9 100,0 

Total 87 23,9 100,0  

Não Respostas 277 76,1   

Total 364 100,0   

 
Tabela 38 - Conhecimentos sobre a vacinação 

CSV Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentage
m 

Acumulada 

Demonstra 196 53,8 57,0 57,0 

Não Demonstra 148 40,7 43,0 100,0 

Total 344 94,5 100,0  

Não Respostas 20 5,5   

Total 364 100,0   

 
Tabela 40 - Conhecimentos sobre a vacinação - Ganho 

Ganho - CSV Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 4 1,1 2,7 2,7 

Sim 144 39,6 97,3 100,0 

Total 148 40,7 100,0  

Não Respostas 216 59,3   

Total 364 100,0   

 
Tabela 41 - Autocuidado higiene 

ACH Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Dependente 363 99,7 100,0 100,0 

Não Respostas 1 0,3   

Total 364 100,0   

 
Tabela 42 - Autocuidado higiene - Ganho 

Ganho - ACH Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 7 1,9 1,9 1,9 

Sim 356 97,8 98,1 100,0 

Total 363 99,7 100,0  

Não Respostas 1 ,3   

Total 364 100,0   



 

 

 
Tabela 43 - Autocuidado vestuário 

ACV Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Dependente 356 97,8 98,9 98,9 

Independente 4 1,1 1,1 100,0 

Total 360 98,9 100,0  

Não Respostas 4 1,1   

Total 364 100,0   

 
Tabela 44 - Autocuidado vestuário - Ganho 

Ganho - ACV Frequência Percentagem Percentage
m Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 9 2,5 2,5 2,5 

Sim 347 95,3 97,5 100,0 

Total 356 97,8 100,0  

Não Respostas 8 2,2   

Total 364 100,0   

 
Tabela 45 - Autocuidado transferir-se 

ACT Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Dependente 356 97,8 99,2 99,2 

Independente 3 0,8 0,8 100,0 

Total 359 98,6 100,0  

Não Respostas 5 1,4   

Total 364 100,0   

 
Tabela 46 - Autocuidado transferir-se - Ganho 

Ganho - ACT Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 8 2,2 2,2 2,2 

Sim 348 95,6 97,8 100,0 

Total 356 97,8 100,0  

Não Respostas 8 2,2   

Total 364 100,0   

 
Tabela 47 - Autocuidado ir ao sanitário 

ACWC Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Dependente 356 97,8 98,6 98,6 

Independente 5 1,4 1,4 100,0 

Total 361 99,2 100,0  

Não Respostas 3 ,8   

Total 364 100,0   

 



 

 

 
Tabela 48 - Autocuidado ir ao sanitário - Ganho 

Ganho - ACWC Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 3 0,8 0,8 0,8 

Sim 353 97,0 99,2 100,0 

Total 356 97,8 100,0  

Não Respostas 8 2,2   

Total 364 100,0   

 
Tabela 49 - Autocuidado alimentar-se 

ACA Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Dependente 317 87,1 89,3 89,3 

Independente 38 10,4 10,7 100,0 

Total 355 97,5 100,0  

Não Respostas 9 2,5   

Total 364 100,0   

 
Tabela 50 - Autocuidado alimentar-se - Ganho 

Ganho - ACA Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 7 1,9 2,2 2,2 

Sim 310 85,2 97,8 100,0 

Total 317 87,1 100,0  

Não Respostas 47 12,9   

Total 364 100,0   

 
Tabela 51 - Hiper/hipoglicémia 

PS - Glicemia Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 360 98,9 98,9 98,9 

Sim 4 1,1 1,1 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
Tabela 52 - Cateter venoso periférico 

PS - CVP Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 38 10,4 10,4 10,4 

Sim 326 89,6 89,6 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
Tabela 53 - Cateter epidural 

PS - CEpid Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 81 22,3 22,3 22,3 

Sim 283 77,7 77,7 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 



 

 

 
Tabela 54 - Cateter urinário 

PS - CUrinário Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 70 19,2 19,2 19,2 

Sim 294 80,8 80,8 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
Tabela 55 - Vomito 

Vomito Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 338 92,9 92,9 92,9 

Sim 26 7,1 7,1 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
Tabela 56 - Edema 

Edema Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 76 20,9 20,9 20,9 

Sim 288 79,1 79,1 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
Tabela 57 - Hipertensão 

Hipertensão Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 352 96,7 96,7 96,7 

Sim 12 3,3 3,3 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
Tabela 58 – Risco Hipotensão 

Risco de 
Hipotensão Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Acumulada 

Não 340 93,4 93,4 93,4 

Sim 24 6,6 6,6 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 
Tabela 59 – Perda Sanguínea 

Perda 
Sanguínea Frequência Percentagem Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Acumulada 

Sim 364 100,0 100,0 100,0 

 
Tabela 60 – Risco Hemorragia 

Risco de 
Hemorragia 

Frequência Percentagem Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Acumulada 

Não 2 0,5 0,5 0,5 

Sim 362 99,5 99,5 100,0 

Total 364 100,0 100,0  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – ANÁLISE DAS VARIÁVEIS  

 

 

 



 

 

 

T-Test 
 

Conhecimentos sobre o puérperio 

  CSP N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Demonstra 201 32,88 3,605 ,254 Idade 

Não Demonstra 157 30,57 3,525 ,281 

 
Conhecimentos sobre o puérperio 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 

Idade Equal variances 
assumed ,773 ,380 6,054 356 ,000 2,302 ,380 1,554 3,050 

  Equal variances 
not assumed     6,071 338,709 ,000 2,302 ,379 1,556 3,048 

 
Conhecimentos sobre cuidados ao recém-nascido 

  CSCRN N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Demonstra 307 32,01 3,602 ,206 Idade 

Não Demonstra 51 30,86 4,382 ,614 

 
Conhecimentos sobre cuidados ao recém-nascido 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 

Idade Equal variances 
assumed 1,634 ,202 2,038 356 ,042 1,147 ,563 ,040 2,254 

  Equal variances 
not assumed     1,773 61,731 ,081 1,147 ,647 -,147 2,441 

 
Conhecimentos sobre prevenção de maceração do recém-nascido 

  CSPMRN N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Demonstra 259 32,17 3,627 ,225 Idade 

Não Demonstra 96 30,85 3,850 ,393 

 
Conhecimentos sobre prevenção de maceração do recém-nascido 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 

Idade Equal variances 
assumed 

,063 ,802 2,985 353 ,003 1,316 ,441 ,449 2,183 

  Equal variances not 
assumed 

    2,905 161,372 ,004 1,316 ,453 ,421 2,210 

 



 

 

 
Conhecimentos sobre aspiração no recém-nascido 

  CSARN N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Demonstra 193 32,56 3,470 ,250 Idade 

Não Demonstra 162 31,02 3,899 ,306 

 
Conhecimentos sobre aspiração no recém-nascido 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 

Idade Equal variances 
assumed ,781 ,377 3,923 353 ,000 1,535 ,391 ,765 2,304 

  Equal variances not 
assumed     3,883 325,547 ,000 1,535 ,395 ,757 2,312 

 
Amamentar 

  Amamentar N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Eficaz 166 32,53 3,458 ,268 Idade 

Não Eficaz 196 31,28 3,881 ,277 

 
Amamentar 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 

Idade Equal variances 
assumed ,801 ,371 3,221 360 ,001 1,255 ,390 ,488 2,021 

  Equal variances 
not assumed     3,251 359,056 ,001 1,255 ,386 ,496 2,013 

 
Conhecimentos sobre a técnica da amamentação do recém-nascido 

  CTARN N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Demonstra 193 32,39 3,388 ,244 Idade 

Não Demonstra 157 31,21 4,029 ,322 

 
Conhecimentos sobre a técnica da amamentação do recém-nascido 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 

Idade Equal variances 
assumed 2,361 ,125 2,972 348 ,003 1,178 ,396 ,399 1,958 

  Equal variances 
not assumed     2,920 305,079 ,004 1,178 ,404 ,384 1,973 

 
 



 

 

Conhecimentos sobre hábitos alimentares durante a lactação 

  CSHADL N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Demonstra 268 32,06 3,404 ,208 Idade 

Não Demonstra 61 30,87 4,745 ,608 

 
Conhecimentos sobre hábitos alimentares durante a lactação 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 

Idade Equal variances 
assumed 9,501 ,002 2,284 327 ,023 1,195 ,523 ,166 2,223 

  Equal variances 
not assumed     1,860 74,650 ,067 1,195 ,642 -,085 2,474 

 
 

Conhecimentos sobre prevenção de ingurgitamento mamário 

  CSPIM N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Demonstra 74 33,24 3,367 ,391 Idade 
Não Demonstra 255 31,33 3,728 ,233 

 
Conhecimentos sobre prevenção de ingurgitamento mamário 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower 
Uppe

r 

Idade Equal variances 
assumed 

,567 ,452 3,970 327 ,000 1,914 ,482 ,966 2,862 

  Equal variances 
not assumed     4,199 129,472 ,000 1,914 ,456 1,012 2,816 

 
Idade e a capacidade sobre a técnica da amamentação do recém-nascido 

  CapSTARN N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Demonstra 201 32,48 3,507 ,247 Idade 
Não Demonstra 144 31,04 3,924 ,327 

 
Idade e a capacidade sobre a técnica da amamentação do recém-nascido 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 

Idade Equal variances 
assumed 

,662 ,417 3,580 343 ,000 1,441 ,403 ,649 2,233 

  Equal variances 
not assumed 

    3,514 286,447 ,001 1,441 ,410 ,634 2,248 

 
 

Idade e a capacidade para prevenir a aspiração do recém-nascido 

  CapPARN N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Demonstra 202 32,47 3,542 ,249 Idade 
Não Demonstra 155 31,01 3,825 ,307 

 



 

 

 
Idade e a capacidade para prevenir a aspiração do recém-nascido 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 

Idade Equal variances 
assumed 

,164 ,686 3,738 355 ,000 1,464 ,392 ,694 2,234 

  Equal variances 
not assumed 

    3,700 317,915 ,000 1,464 ,396 ,685 2,242 

 
Idade e a capacidade para prevenir a maceração no recém-nascido 

  CapPMRN N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Demonstra 255 32,15 3,575 ,224 Idade 

Não Demonstra 96 30,91 4,013 ,410 

 
Idade e acapacidade para prevenir a maceração no recém-nascido 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                Lower Upper 

Idade Equal variances 
assumed 

,192 ,662 2,797 349 ,005 1,239 ,443 ,368 2,110 

  Equal variances 
not assumed     2,654 155,048 ,009 1,239 ,467 ,317 2,161 

 
Crosstabs 

 
Gravidez Anterior * Amamentar 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * Amamentar 362 99,5% 2 ,5% 364 100,0% 

 
GravidezAnterior * Amamentar 

Amamentar 
  Eficaz Não Eficaz Total 

N 74 155 229 

% GravidezAnt 32,3% 67,7% 100,0% 

Não 

% Amamentar 44,6% 79,1% 63,3% 

N 92 41 133 

% GravidezAnt 69,2% 30,8% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% Amamentar 55,4% 20,9% 36,7% 

N 166 196 362 

% GravidezAnt 45,9% 54,1% 100,0% 

Total 

% Amamentar 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 46,037(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 44,564 1 ,000     

Likelihood Ratio 46,857 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 45,910 1 ,000     

N of Valid Cases 362         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 60,99. 



 

 

 
Crosstabs 

Gravidez anterior e os conhecimentos sobre a técnica de alimentação 
 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CTARN 350 96,2% 14 3,8% 364 100,0% 

 
Gravidez anterior e os conhecimentos sobre a técnica de alimentação 

CTARN 
  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 88 135 223 

% GravidezAnt 39,5% 60,5% 100,0% 

Não 

% CTARN 45,6% 86,0% 63,7% 

Count 105 22 127 

% GravidezAnt 82,7% 17,3% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% CTARN 54,4% 14,0% 36,3% 

Count 193 157 350 

% GravidezAnt 55,1% 44,9% 100,0% 

Total 

% CTARN 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 61,093(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 59,359 1 ,000     

Likelihood Ratio 65,244 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 60,919 1 ,000     

N of Valid Cases 350         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,97. 
 
 

Crosstabs 
 

Gravidez anterior conhecimentos sobre hábitos durante a lactação 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CSHADL 329 90,4% 35 9,6% 364 100,0% 

 
 

Gravidez anterior conhecimentos sobre hábitos durante a lactação 
CSHADL 

  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 149 55 204 

% within GravidezAnt 73,0% 27,0% 100,0% 

Não 

% within CSHADL 55,6% 90,2% 62,0% 
Count 119 6 125 
% within GravidezAnt 95,2% 4,8% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% within CSHADL 44,4% 9,8% 38,0% 
Count 268 61 329 
% within GravidezAnt 81,5% 18,5% 100,0% 

Total 

% within CSHADL 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

 

 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,202(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 23,756 1 ,000     

Likelihood Ratio 29,554 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 
25,126 1 ,000     

N of Valid Cases 329         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,18. 
 
 

Crosstabs 
 

Gravidez anterior e conhecimentos sobre hábitos saúde saudáveis durante amamentação 
Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CSHSSDA 333 91,5% 31 8,5% 364 100,0% 

 
Gravidez anterior e conhecimentos sobre hábitos saúde saudáveis durante amamentação 

CSHSSDA 
  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 174 31 205 

% within GravidezAnt 84,9% 15,1% 100,0% 

Não 

% within CSHSSDA 58,8% 83,8% 61,6% 

Count 122 6 128 

% within GravidezAnt 95,3% 4,7% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% within CSHSSDA 41,2% 16,2% 38,4% 

Count 296 37 333 

% within GravidezAnt 88,9% 11,1% 100,0% 

Total 

% within CSHSSDA 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,687(b) 1 ,003     

Continuity Correction(a) 7,662 1 ,006     

Likelihood Ratio 9,709 1 ,002     

Fisher's Exact Test       ,004 ,002 

Linear-by-Linear Association 8,661 1 ,003     

N of Valid Cases 333         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,22. 
 

Crosstabs 
 

Gravidez anterior conhecimentos sobre prevenção do ingurgitamento mamário 
Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CSPML 329 90,4% 35 9,6% 364 100,0% 

 



 

 

 
Gravidez anterior conhecimentos sobre prevenção do ingurgitamento mamário 

CSPML 
  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 18 197 215 

% GravidezAnt 8,4% 91,6% 100,0% 

Não 

% CSPML 24,3% 77,3% 65,3% 

Count 56 58 114 

% GravidezAnt 49,1% 50,9% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% CSPML 75,7% 22,7% 34,7% 

Count 74 255 329 

% GravidezAnt 22,5% 77,5% 100,0% 

Total 

% CSPML 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 70,964(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 68,646 1 ,000     

Likelihood Ratio 69,019 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 70,748 1 ,000     
N of Valid Cases 329         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,64. 
 
 

Crosstabs 
 

Gravidez anterior conhecimentos sobre puérperio 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CSP 358 98,4% 6 1,6% 364 100,0% 

 
Gravidez anterior conhecimentos sobre puérperio 

CSP 
  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 83 144 227 
% GravidezAnt 36,6% 63,4% 100,0% 

Não 

% CSP 41,3% 91,7% 63,4% 
Count 118 13 131 

% GravidezAnt 90,1% 9,9% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% CSP 58,7% 8,3% 36,6% 
Count 201 157 358 
% GravidezAnt 56,1% 43,9% 100,0% 

Total 

% CSP 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabela 40 - Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 96,604(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 94,443 1 ,000     

Likelihood Ratio 108,047 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 
96,334 1 ,000     

N of Valid Cases 358         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 57,45. 



 

 

 
Crosstabs 

  
Gravidez anterior conhecimentos sobre cuidados ao recém-nascido 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CSCRN 358 98,4% 6 1,6% 364 100,0% 

 
 

Gravidez anterior conhecimentos sobre cuidados ao recém-nascido 
CSCRN 

  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 178 47 225 

% within GravidezAnt 79,1% 20,9% 100,0% 

Não 

% within CSCRN 58,0% 92,2% 62,8% 

Count 129 4 133 

% within GravidezAnt 97,0% 3,0% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% within CSCRN 42,0% 7,8% 37,2% 

Count 307 51 358 

% within GravidezAnt 85,8% 14,2% 100,0% 

Total 

% within CSCRN 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,878(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 20,439 1 ,000     

Likelihood Ratio 26,604 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 21,817 1 ,000     

N of Valid Cases 358         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,95. 
 

Crosstabs 
 

Gravidez anterior conhecimentos sobre prevenção de maceração no recém-nascido 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CSPMRN 355 97,5% 9 2,5% 364 100,0% 

 
 

Gravidez anterior conhecimentos sobre prevenção de maceração no recém-nascido 
CSPMRN 

  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 134 90 224 

% within GravidezAnt 59,8% 40,2% 100,0% 

Não 

% within CSPMRN 51,7% 93,8% 63,1% 

Count 125 6 131 

% within GravidezAnt 95,4% 4,6% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% within CSPMRN 48,3% 6,3% 36,9% 

Count 259 96 355 

% within GravidezAnt 73,0% 27,0% 100,0% 

Total 

% within CSPMRN 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 53,093(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 51,304 1 ,000     

Likelihood Ratio 63,859 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 52,944 1 ,000     

N of Valid Cases 355         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35,43. 
 

Crosstabs 
 

Gravidez anterior e conhecimentos sobre a aspiração no recém-nascido 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CSARN 355 97,5% 9 2,5% 364 100,0% 

 
Gravidez anterior e conhecimentos sobre a aspiração no recém-nascido 

CSARN 
  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 83 140 223 

% GravidezAnt 37,2% 62,8% 100,0% 

Não 

% CSARN 43,0% 86,4% 62,8% 

Count 110 22 132 

% GravidezAnt 83,3% 16,7% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% CSARN 57,0% 13,6% 37,2% 

Count 193 162 355 

% GravidezAnt 54,4% 45,6% 100,0% 

Total 

% CSARN 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 71,071(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 69,225 1 ,000     

Likelihood Ratio 76,065 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 
70,871 1 ,000     

N of Valid Cases 355         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 60,24. 
 

Crosstabs 
 

Gravidez anterior e conhecimentos sobre a prevenção de obstipação no recém-nascido 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CSPORN 355 97,5% 9 2,5% 364 100,0% 

 



 

 

 
Gravidez anterior e conhecimentos sobre a prevenção de obstipação no recém-nascido 

CSPORN 
  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 51 172 223 

% GravidezAnt 22,9% 77,1% 100,0% 

Não 

% CSPORN 33,1% 85,6% 62,8% 

Count 103 29 132 

% GravidezAnt 78,0% 22,0% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% CSPORN 66,9% 14,4% 37,2% 

Count 154 201 355 

% GravidezAnt 43,4% 56,6% 100,0% 

Total 

% CSPORN 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 102,717(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 100,484 1 ,000     

Likelihood Ratio 107,077 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 102,428 1 ,000     

N of Valid Cases 355         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 57,26. 
 

Crosstabs 
 

Gravidez anterior e conhecimentos sobre prevenção de acidentes com a criança 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CSPAC 327 89,8% 37 10,2% 364 100,0% 

 
 

Gravidez anterior e conhecimentos sobre prevenção de acidentes com a criança 

CSPAC 
  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 120 80 200 
% within GravidezAnt 60,0% 40,0% 100,0% 

Não 

% within CSPAC 50,0% 92,0% 61,2% 
Count 120 7 127 
% within GravidezAnt 94,5% 5,5% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% within CSPAC 50,0% 8,0% 38,8% 
Count 240 87 327 

% within GravidezAnt 73,4% 26,6% 100,0% 

Total 

% within CSPAC 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 47,314(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 45,565 1 ,000     

Likelihood Ratio 55,472 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 
47,170 1 ,000     

N of Valid Cases 327         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,79. 



 

 

 
Crosstabs 

 
Gravidez anterior e conhecimentos sobre vacinação 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CSV 344 94,5% 20 5,5% 364 100,0% 

 
Gravidez anterior e conhecimentos sobre vacinação 

CSV 
  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 74 139 213 
% GravidezAnt 34,7% 65,3% 100,0% 

Não 

% CSV 37,8% 93,9% 61,9% 
Count 122 9 131 

% GravidezAnt 93,1% 6,9% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% CSV 62,2% 6,1% 38,1% 
Count 196 148 344 
% GravidezAnt 57,0% 43,0% 100,0% 

Total 

% CSV 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 112,808(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 110,438 1 ,000     

Likelihood Ratio 129,470 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 112,480 1 ,000     
N of Valid Cases 344         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,36. 
 

Crosstabs 
Gravidez anterior e conhecimentos sobre cuidados de saúde com o recém-nascido 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CSCSRN 339 93,1% 25 6,9% 364 100,0% 

 
Gravidez anterior e conhecimentos sobre cuidados de saúde com o recém-nascido 

CSCSRN 
  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 191 17 208 
% within GravidezAnt 91,8% 8,2% 100,0% 

Não 

% within CSCSRN 59,3% 100,0% 61,4% 
Count 131 0 131 

% within GravidezAnt 100,0% ,0% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% within CSCSRN 40,7% ,0% 38,6% 

Count 322 17 339 
% within GravidezAnt 95,0% 5,0% 100,0% 

Total 

% within CSCSRN 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,272(b) 1 ,001     

Continuity Correction(a) 9,621 1 ,002     

Likelihood Ratio 17,169 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 11,239 1 ,001     

N of Valid Cases 339         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,57. 



 

 

 
Crosstabs 

 
Gravidez anterior e capacidade para executar a técnica do banho do recém-nascido 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CapETBRN 267 73,4% 97 26,6% 364 100,0% 

 
 

Gravidez anterior e capacidade para executar a técnica do banho do recém-nascido 
CapETBRN 

  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 33 108 141 

% GravidezAnt 23,4% 76,6% 100,0% 

Não 

% CapETBRN 22,0% 92,3% 52,8% 

Count 117 9 126 

% GravidezAnt 92,9% 7,1% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% CapETBRN 78,0% 7,7% 47,2% 

Count 150 117 267 

% GravidezAnt 56,2% 43,8% 100,0% 

Total 

% CapETBRN 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 130,378(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 127,572 1 ,000     

Likelihood Ratio 147,767 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 129,890 1 ,000     

N of Valid Cases 267         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 55,21. 
 
 

Crosstabs 
 

Gravidez anterior e  da capacidade sobre a técnica da amamentação do recém-nascido 
Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CapSTARN 345 94,8% 19 5,2% 364 100,0% 

 
 

Gravidez anterior e  da capacidade sobre a técnica da amamentação do recém-nascido 
CapSTARN 

  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 90 128 218 

% GravidezAnt 41,3% 58,7% 100,0% 

Não 

% CapSTARN 44,8% 88,9% 63,2% 

Count 111 16 127 

% GravidezAnt 87,4% 12,6% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% CapSTARN 55,2% 11,1% 36,8% 

Count 201 144 345 

% GravidezAnt 58,3% 41,7% 100,0% 

Total 

% CapSTARN 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 70,185(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 68,302 1 ,000     

Likelihood Ratio 77,072 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 
69,982 1 ,000     

N of Valid Cases 345         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 53,01. 
 
 

Crosstabs 
Gravidez anterior e capacidade para prevenir a aspiração no recém-nascido 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CapPARN 357 98,1% 7 1,9% 364 100,0% 

 
 

Gravidez anterior e capacidade para prevenir a aspiração no recém-ascido 

CapPARN 

  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 85 140 225 

% GravidezAnt 37,8% 62,2% 100,0% 

Não 

% CapPARN 42,1% 90,3% 63,0% 

Count 117 15 132 

% GravidezAnt 88,6% 11,4% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

% CapPARN 57,9% 9,7% 37,0% 

Count 202 155 357 

% GravidezAnt 56,6% 43,4% 100,0% 

Total 

% CapPARN 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 87,593(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 85,535 1 ,000     

Likelihood Ratio 96,897 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 87,348 1 ,000     

N of Valid Cases 357         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 57,31. 
 
 

Crosstabs 
Gravidez anterior e capacidade para prevenir a maceração no recém-nascido 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

GravidezAnt * CapPMRN 351 96,4% 13 3,6% 364 100,0% 

 



 

 

 
Gravidez anterior e capacidade para prevenir a maceração no recém-nascido 

CapPMRN 
  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 130 92 222 

% GravidezAnt 58,6% 41,4% 100,0% 

Não 

% CapPMRN 51,0% 95,8% 63,2% 

Count 125 4 129 

% GravidezAnt 96,9% 3,1% 100,0% 

GravidezAnt 

Sim 

%  CapPMRN 49,0% 4,2% 36,8% 

Count 255 96 351 

% GravidezAnt 72,6% 27,4% 100,0% 

Total 

%  CapPMRN 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 60,361(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 58,447 1 ,000     

Likelihood Ratio 74,989 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 60,189 1 ,000     

N of Valid Cases 351         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35,28. 
 
 

Crosstabs 
 

Case Processing Summary 
Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 

PretendeAmamentar * 
AmamentouAnteriores 

134 36,8% 230 63,2% 364 100,0% 

 
Pretende Amamentar * Amamentou Anteriores 

Amamentou Anteriores 
  Não Sim Total 

Count 6 3 9 

% within PretendeAmamentar 66,7% 33,3% 100,0% 

Não 

% within AmamentouAnteriores 21,4% 2,8% 6,7% 
Count 22 103 125 
% within PretendeAmamentar 17,6% 82,4% 100,0% 

PretendeAmamentar 

Sim 

% within AmamentouAnteriores 78,6% 97,2% 93,3% 
Count 28 106 134 
% within PretendeAmamentar 20,9% 79,1% 100,0% 

Total 

% within AmamentouAnteriores 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,228(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 9,440 1 ,002     

Likelihood Ratio 9,593 1 ,002     

Fisher's Exact Test       ,003 ,003 

Linear-by-Linear Association 12,137 1 ,000     

N of Valid Cases 134         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,88. 



 

 

 
Crosstabs 

 
Formação e conhecimentos para prevenir a aspiração no recém-nascido 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 

Formação * CTARN 350 96,2% 14 3,8% 364 100,0% 

 
Formação e conhecimentos para prevenir a aspiração no recém-nascido 

CTARN 
  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 175 156 331 

% within Formação 52,9% 47,1% 100,0% 

Não 

% within CTARN 90,7% 99,4% 94,6% 

Count 18 1 19 

% within Formação 94,7% 5,3% 100,0% 

Formação 

Sim 

% within CTARN 9,3% ,6% 5,4% 

Count 193 157 350 

% within Formação 55,1% 44,9% 100,0% 

Total 

% within CTARN 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,733(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 11,097 1 ,001     

Likelihood Ratio 15,886 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 12,697 1 ,000     

N of Valid Cases 350         

 
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,52. 
 
 

Crosstabs 
 

Formação e conhecimentos sobre hábitos alimentares durante e lactação 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

Formação * CSHADL 329 90,4% 35 9,6% 364 100,0% 

 
 

Formação e conhecimentos sobre hábitos alimentares durante e lactação 

CSHADL 

  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 249 61 310 

% within Formação 80,3% 19,7% 100,0% 

Não 

% within CSHADL 92,9% 100,0% 94,2% 

Count 19 0 19 

% within Formação 100,0% ,0% 100,0% 

Formação 

Sim 

% within CSHADL 7,1% ,0% 5,8% 

Count 268 61 329 

% within Formação 81,5% 18,5% 100,0% 

Total 

% within CSHADL 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 

 

Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,590(b) 1 ,032     

Continuity Correction(a) 3,379 1 ,066     

Likelihood Ratio 8,054 1 ,005     

Fisher's Exact Test       ,030 ,018 

Linear-by-Linear Association 4,576 1 ,032     

N of Valid Cases 329         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,52. 
 
 

Crosstabs 
 
 

Formação e conhecimentos sobre a prevenção do ingurgitamento mamário, 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

Formação * CSPML 329 90,4% 35 9,6% 364 100,0% 

 
 

Formação e conhecimentos sobre a prevenção do ingurgitamento mamário 
CSPML 

  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 64 249 313 

% within Formacao 20,4% 79,6% 100,0% 

Não 

% within CSPIM 86,5% 97,6% 95,1% 

Count 10 6 16 

% within Formacao 62,5% 37,5% 100,0% 

Formação 

Sim 

% within CSPIM 13,5% 2,4% 4,9% 

Count 74 255 329 

% within Formacao 22,5% 77,5% 100,0% 

Total 

% within CSPIM 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,441(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 13,123 1 ,000     

Likelihood Ratio 12,495 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 15,394 1 ,000     
N of Valid Cases 329         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,60. 
 

Crosstabs 
 

Formação e conhecimentos sobre o puérperio 

Cases 

Valid Missing Total 
  N Percent N Percent N Percent 

Formacao * CSP 358 98,4% 6 1,6% 364 100,0% 

 



 

 

 
 

Formação e conhecimentos sobre o puérperio 
CSP 

  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 184 155 339 
% within Formacao 54,3% 45,7% 100,0% 

Não 

% within CSP 91,5% 98,7% 94,7% 
Count 17 2 19 
% within Formacao 89,5% 10,5% 100,0% 

Formacao 

Sim 

% within CSP 8,5% 1,3% 5,3% 

Count 201 157 358 

% within Formacao 56,1% 43,9% 100,0% 

Total 

% within CSP 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,052(b) 1 ,003     

Continuity Correction(a) 7,679 1 ,006     

Likelihood Ratio 10,615 1 ,001     

Fisher's Exact Test       ,003 ,002 

Linear-by-Linear Association 9,027 1 ,003     
N of Valid Cases 358         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,33. 
 
Crosstabs 
 
Formação e conhecimentos sobre a prevenção da obstipação no recém-nascido 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

Formação * CSPORN 355 97,5% 9 2,5% 364 100,0% 

 
 

Formação e conhecimentos sobre a prevenção da obstipação no recém-nascido 

CSPORN 

  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 138 200 338 

% Formacao 40,8% 59,2% 100,0% 

Não 

% CSPORN 89,6% 99,5% 95,2% 

Count 16 1 17 

% Formacao 94,1% 5,9% 100,0% 

Formação 

Sim 

% CSPORN 10,4% ,5% 4,8% 

Count 154 201 355 

% Formacao 43,4% 56,6% 100,0% 

Total 

% within CSPORN 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,714(b) 1 ,000     

Continuity Correction(a) 16,607 1 ,000     

Likelihood Ratio 21,157 1 ,000     

Fisher's Exact Test       ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,661 1 ,000     

N of Valid Cases 355         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,37. 



 

 

 
Crosstabs 

 
Formação e conhecimentos sobre vacinação 

Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

Formação * CSV 344 94,5% 20 5,5% 364 100,0% 

 
 

Formação e conhecimentos sobre vacinação 

CSV 

  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 179 146 325 

% within Formacao 55,1% 44,9% 100,0% 

Não 

% within CSV 91,3% 98,6% 94,5% 

Count 17 2 19 

% within Formacao 89,5% 10,5% 100,0% 

Formação 

Sim 

% within CSV 8,7% 1,4% 5,5% 

Count 196 148 344 

% within Formacao 57,0% 43,0% 100,0% 

Total 

% within CSV 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,664(b) 1 ,003     

Continuity Correction(a) 7,318 1 ,007     

Likelihood Ratio 10,190 1 ,001     

Fisher's Exact Test       ,003 ,002 

Linear-by-Linear Association 8,639 1 ,003     

N of Valid Cases 344         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,17. 
 

Crosstabs 
 

Formação e a capacidade para prevenir a aspiração no recém-nascido 
Cases 

Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

Formação * CapSTARN 345 94,8% 19 5,2% 364 100,0% 

 
 

Formação e a capacidade para prevenir a aspiração no recém-nascido 

CapSTARN 

  Demonstra Não Demonstra Total 

Count 184 142 326 

% within Formacao 56,4% 43,6% 100,0% 

Não 

% within CapSTARN 91,5% 98,6% 94,5% 

Count 17 2 19 

% within Formacao 89,5% 10,5% 100,0% 

Formação 

Sim 

% within CapSTARN 8,5% 1,4% 5,5% 

Count 201 144 345 

% within Formacao 58,3% 41,7% 100,0% 

Total 

% within CapSTARN 100,0% 100,0% 100,0% 



 

 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,056(b) 1 ,005     

Continuity Correction(a) 6,755 1 ,009     

Likelihood Ratio 9,518 1 ,002     

Fisher's Exact Test       ,004 ,003 

Linear-by-Linear Association 
8,032 1 ,005     

N of Valid Cases 345         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,93. 
 
 
 
 


