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ROTEIRO METODOLÓGICO

PERÍODO  

NOVEMBRO/2013 

LOCAL 

MATERNIDADES DE ESTÂNCIA, ITABAIANA E LAGARTO                                                             

TURMAS  

ÚNICA

PÚBLICO-ALVO

Auxiliares e Técnicos de Enfermagem das Maternidades do Sistema Único de Saúde

OBJETIVO GERAL 

• Capacitar os Auxiliares e Técnicos de Enfermagem para promover a saúde da 
mulher e do recém-nascido.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Capacitar Técnicos e Auxiliares de Enfermagem para o desenvolvimento de 
habilidades e atitudes na identifi cação de riscos obstétricos e neonatal.

• Capacitar Técnicos e Auxiliares de Enfermagem para o desenvolvimento de 
habilidades no cuidado de enfermagem das mulheres no ciclo gravídico-puerperal e de 
recém-nascido.

METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM

• Problematização da prática

• Estudos de casos

• Situação-problema

• Grupos de discussão

• Dramatizações 

• Resgate do processo de construção

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

1. Aplicação de pré-teste e pós-teste

2. Avaliação processual; Participação; Frequência; Autoavaliação.





MÓDULO 1  

ROTEIRO METODOLÓGICO

GESTAÇÃO  E  PUERPÉRIO
1
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1º DIA

SINTESE DAS ATIVIDADES DO DIA

O primeiro dia iniciará com o credenciamento dos participantes.  O docente terá a possibilidade 
de proporcionar momento de interação entre eles a partir de dinâmica de apresentação, além de conhecer 
suas expectativas para a capacitação e fi rmar as regras de convivência do grupo.  A Atividade 3, por 
meio de distribuição de impressos e discussão dos participantes, buscará ampliar o conhecimento 
dos participantes sobre a Rede Cegonha e o Plano Nacional de Redução da Mortalidade Materna 
e Neonatal, compreendendo seu papel enquanto sujeito modifi cador. A Atividade 4, proporcionará 
a compreensão da   importância da realização do pré-natal como forma de garantir a saúde do 
binômio mãe/bebê a partir de leitura de panfl eto e discussão em grupo. A Atividade 5 despertará, 
por intermédio de dramatização, a necessidade de uma abordagem humanizada no atendimento à 
gestante/parturiente/puérpera. O encerramento do dia acontecerá com a Atividade 6,  na qual o 
docente deverá discutir sobre as doenças hipertensivas específi cas da gravidez – DHEG a fi m de 
melhorar o atendimento à gestante, como também consolidar o entendimento dos participantes.

Tipo da atividade: individual 

Tema: entrega de material didático e crachás

Objetivo: realizar o credenciamento para a capacitação. 

Orientação ao docente

1º momento
Realize a entrega do material didático disponibilizado para o Curso. Distribua crachás 
para cada participante, oriente-os para que escrevam seus nomes com letras grandes e 
legíveis a fi m de facilitar a identifi cação. Solicite que assinem a folha de recebimento de 
material da capacitação no momento do credenciamento.

Recurso: material didático (pasta previamente preparada), crachás, caneta hidracor, folha 
de recebimento de material

Tempo previsto: 30min

  ATIVIDADE 1
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Tipo da atividade: coletiva 

Tema: dinâmica de apresentação do grupo e elaboração do Contrato 
de convivência

Objetivo : proporcionar um momento de interação dos participantes e 
exposição quanto às expectativas para a capacitação e fi rmar as regras de convivência do 
grupo. 

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que os participantes formem duplas e conversem sobre a história de seu nome (o 
motivo pelo qual tiveram a escolha de seu nome pelos genitores). Após isso, cada dupla 
deverá levantar-se e apresentar o colega para os demais. Ao término das apresentações 
todos deverão se acomodar em seus devidos lugares para a elaboração do Contrato de 
Convivência do grupo.

2º momento
Formalize a construção de um Contrato de Convivência com o grupo. Para isso, fi xe na 
lousa uma folha de papel kraft com questões importantes a serem respeitadas como: 
horário de chegada e saída, intervalos necessários, utilização de celular, dentre outras 
que julgarem pertinentes. Estimule o grupo para que formule tópicos do contrato e, de 
preferência, só mencionar algum, depois que todas as sugestões do grupo se esgotarem. O 
Contrato fi nalizado deverá se fi xado em local visível a todos para que sejam respeitadas 
as normas durante toda a capacitação.

Recurso: folha de papel kraft, caneta hidracor, fi ta adesiva
 
Tempo previsto: 30min

Tipo da atividade: coletiva
 
Tema: rede Cegonha e Plano Nacional de Redução da Mortalidade 
Materna e Neonatal

Objetivo:  ampliar o conhecimento sobre a Rede Cegonha e o Plano Nacional 
de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal compreendendo seu papel enquanto 
sujeito modifi cador.

  ATIVIDADE 2

  ATIVIDADE 3
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Orientação ao docente

1º momento
Requeira que os participantes se disponham em um círculo. Questione o que eles entendem 
por Mortalidade Materna e Neonatal. Proporcione momento de discussão para que as 
falas possam expressar o conhecimento prévio deles sobre o assunto.
Em seguida, distribua uma tarjeta para cada participante. Oriente que deverão responder 
a seguinte pergunta norteadora:

• Como eu posso contribuir para reduzir a Mortalidade Materna e Neonatal?

Enquanto eles respondem à pergunta, fi xe uma folha de papel kraft com a descrição da 
pergunta, que servirá de painel para fi xação das respostas. 

2º momento
Após todos terem respondido à pergunta, oriente que cada um realize a leitura em voz 
alta para todos do grupo e, em seguida, fi xe no painel já elaborado. Informe ao grupo que 
o produto fi nal deverá ser resgatado ao fi nal da capacitação.

3º momento
Solicite que os participantes se disponham em um círculo e questione o que conhecem 
sobre a Rede Cegonha e o Pacto Nacional de Redução da Mortalidade Materna e 
Neonatal. Organize as falas garantindo a participação de todos. Acompanhe as discussões 
esclarecendo as dúvidas que, eventualmente, surjam.

4º Mmomento
Distribua alguns recortes aleatoriamente aos participantes, extraídos da Rede Cegonha e 
do Plano Nacional de Mortalidade Materna e Neonatal (ANEXO A). Solicite que, de forma 
organizada, os participantes portadores dos recortes realizem a leitura para o grupo. 
Acompanhe e motive os participantes a discutirem, fazendo colocações que julgarem 
pertinentes. Após a leitura, os recortes deverão ser fi xados em uma folha de papel kraft 
para consulta posterior, caso os participantes assim o desejarem.

5º momento
Realize apresentação em Power Point ou vídeo dos dados epidemiológicos atuais do 
Estado de Sergipe. Ao fi nal, proporcione espaço para colocação dos participantes.

Recurso: folha de papel kraft, tarjetas, lápis hidracor, fi ta adesiva, recortes da Rede Cegonha 
e do Pacto Nacional de Mortalidade Materna e Neonatal, Power point ou vídeo dos dados 
epidemiológicos atuais do Estado de Sergipe

Tempo previsto: 1hora e 30 minutos
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Tipo da atividade: coletiva 

Tema: importância do acompanhamento pré-natal

Objetivo: compreender a importância da realização do pré-natal 
como forma de garantir a saúde do binômio mãe/bebê.

Orientação ao docente

1º momento
Realize a leitura do panfl eto sobre sífi lis congênita da SES (ANEXO B). Divida os 
participantes em dois grupos e oriente a tarefa. O grupo 1, deverá listar em folha de papel 
kraft os benefícios da realização do acompanhamento do pré-natal e o grupo 2, deverá listar, 
também em folha de papel kraft, os malefícios da não realização desse acompanhamento. 

2º momento
Solicite que os grupos realizem as apresentações dos registros. Propicie a discussão e 
ressalte a importância de eles despertarem o interesse das gestantes em fazer o pré-natal 
para fortalecer o binômio mãe/feto e sugira que a melhor forma é cada um fazer o seu 
papel da melhor maneira possível.

Recurso: panfl eto sobre a Sífi lis Congênita da SES, papel kraft, pincel atômico, fi ta adesiva

Tempo previsto: 1hora

Tipo da atividade: coletiva

Tema: Humanização no cuidado à gestante/parturiente/puérpera

Objetivo: despertar para a necessidade de uma abordagem humanizada 
no atendimento à gestante/parturiente/puérpera

Orientação ao docente

1º momento
Divida a turma em dois grupos e oriente que, com base na charge (ANEXO  C) contida 
na pasta entregue no credenciamento, respondam em folha de papel A4 aos seguintes 
questionamentos:

1- O que vocês entendem por humanização?
2- Qual a mensagem que a fi gura passa com relação à humanização no serviço de saúde?

  ATIVIDADE 4

  ATIVIDADE 5
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3- Quais as ações de humanização são desenvolvidas em seu local de trabalho?

2º momento
Organize as apresentações, acompanhe as discussões dos participantese busque ressaltar 
o papel do Auxiliar/Técnico de Enfermagem na abordagem do cuidado a gestante/
parturiente/puérpera. Ao fi nal, oriente que os grupos se mantenham organizados para a 
continuação da próxima atividade.

Recurso: charge, folha de papel A4.

Tempo previsto: 30 min

Tipo da atividade: coletiva

Tema: Princípios do SUS e Humaniza SUS

Objetivo: saber a importância dos direitos do SUS e da prestação de 
uma assistência humanizada no atendimento a gestantes, parturientes e 
puérperas.

Orientação ao docente

1º momento
Questione com os participantes o que eles entendem por SUS e quais os princípios do SUS 
que eles conhecem. Acompanhe as discussões, lance situações de realidade do trabalho 
para que eles façam associação com os exemplos.

2º momento
Solicite que os participantes se disponham em círculo e, de forma organizada, realizem a 
leitura da situação-problema seguinte:

SITUAÇÃO- PROBLEMA (ANEXO D)

Na manhã do dia 23 de janeiro de 2013, Maria Joaquina de Lima, 27 anos, grávida de seu segundo 
fi lho vivenciou momentos difíceis na companhia de seu esposo. Acontece que, por volta das 2h da 
madrugada, a gestante acordou sentido dores pélvicas, seguidas de sangramento vaginal e logo 
se dirigiu à maternidade mais próxima de sua residência para que a assistência necessária fosse 
prestada. Chegou por volta das 3 horas à Maternidade Santa Ana e enfrentou uma árdua espera, 
só sendo assistida pelo obstetra de plantão às 7 horas da manhã. Encaminhada para realização de 
ultrassom do bebê, durante o exame, descobriram que o feto, que completaria 5 meses, já estava sem 
os movimentos e não apresentava batimentos cardíacos. O quadro apontava para um aborto retido.
Alegando lotação excessiva da maternidade e impossibilidade de realização de procedimento 

  ATIVIDADE 6
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apropriado naquele local, o casal foi transferido para outra Maternidade -onde só chegaram por volta 
das 10 horas.  Não sendo sufi ciente a peregrinação, Maria se viu ao lado de dezenas de grávidas na 
mesma situação, além de uma sala de espera suja, com poucas cadeiras e sem ventilador.
Apenas asàs 14h30, depois de ameaças desesperadas do esposo, ela foi examinada e, somente na 
madrugada do dia seguinte, conseguiu expulsar o feto e a curetagem foi realizada por volta das 
10h30min. Durante esse período, Maria ainda foi vítima de insultos verbais cometidos pela equipe 
médica e de enfermagem. 
De onde esperava aconchego e respeito, ela ouviu palavras rudes, passou por procedimentos sem que 
lhes fossem informados e o pior, saiu de lá com a dor da perda da criança. 

3º momento
Em seguida, solicite que se organizem em dois grupos. Informe que os participantes 
realizem debate utilizando a narrativa anterior e o impresso sobre os princípios da 
“Carta de Direitos dos Usuários da Saúde” (ANEXO E) contida na pasta fornecida no 
credenciamento. Oriente-os a fazer relação entre as situações que aconteceram na situação 
problema e os princípios da carta de Direito dos Usuários, na qual eles deverão identifi car 
e registrar em folha de papel A4 os princípios desrespeitados ou pontos importantes para 
análisee apresentem ao grupo. Acompanhe as apresentações e acrescentem informações 
que considerar necessárias.

4º momento
Apresente para os participantes o vídeo “Humaniza SUS” e, ao fi nal, abra as discussões 
para que eles façam as colocações relacionadas ao conteúdo do vídeo.

Recurso: impresso da “Carta de Direito dos Usuários da Saúde”; Situação-Problema, Vídeo 
Humaniza SUS (duração: 4min).

Tempo previsto: 1h

Tipo da atividade: coletiva

Tema: Doenças Hipertensivas Específi cas da Gravidez - DHEG

Objetivo: discutir sobre as doenças hipertensivas específi cas da 
gravidez – DHEG a fi m de melhorar o atendimento à gestante. 

Orientação ao docente

1º momento
Com os participantes dispostos em um círculo, instigue-os à discussão com a seguinte 
questão norteadora:

1- O que entendem por “doenças hipertensivas específi cas da gravidez”?
2- Quais  doenças vocês conhecem?

  ATIVIDADE 7
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Acompanhe as colocações dos participantes e acrescente pontos importantes que julgar 
necessário.

2º momento
Distribua três tarjetas de cor amarela e três de cor azul para cada participante. Oriente que 
escrevam nas de cor amarela (1- sinal ou sintoma de eclâmpsia; 2- sinal ou sintoma de pré-
eclaâmpsia; 3 – sinal ou sintomas da síndrome de Hellp) e nas de cor azul (1- cuidado de 
enfermagem em situação de eclaâmpsia; 2- cuidado de enfermagem em situação de pré-
eclaâmpsia; 3 – cuidado de enfermagem em situação da síndrome de Hellp). Enquanto 
eles escrevem, prepare três folhas de papel kraft com a seguinte organização:

 
 
Organize os participantes para que realizem a leitura de cada tarjeta e fi xe no local indicado, 
nas folhas de papel Kkraft. Ao fi nal de cada painel produzido, proporcione momento de 
discussão dos resultados fi nais.

3º momento
Solicite que os participantes se organizem em três grupos e a cada um deles oriente que 
realize a leitura de um dos textos “Síndromes Hipertensivas da Gravidez” (ANEXO F) ou 
“Síndrome de Hellp” (ANEXO G), contidos na pasta entregue no credenciamento.  (Grupo 
1: Doenças Hipertensivas Específi cas da Gravidez – pré-eclampsia; Grupo 2: Doenças 
Hipertensivas Específi cas da Gravidez – Eclampsia; Grupo 3: Síndrome de Hellp). Cada 
grupo deverá realizar a leitura e, ao fi nal, retomar ao painel formado no segundo momento 
e, se considerarem importante, acrescentar tarjetas com informações adicionais localizadas 
nos textos. Proporcione momento de colocação dos grupos para esclarecimento de dúvidas 
e complemento de idéias.

Recurso: tarjetas amarela e azul, textos Síndromes Hipertensivas da Gravidez - Síndrome 
de Hellp); folhas de papel Kkraft, caneta hidracor, fi ta adesiva.

Tempo previsto: 1h

Sinais e sintomas ECLÂMPSIA ou 
PRÉ-ECLÂMPSIA ou Síndrome de HELLP Cuidados de enfermagem na admissão/parto
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2º DIA

SINTESE DAS ATIVIDADES DO DIA

No segundo dia, o docente deverá realizar a retomada dos pontos relevantes do primeiro dia 
e fomentar o conhecimento acerca das síndromes hipertensivas específi cas da gestação – DHEG 
– por meio da apresentação em power-point, conforme orientado na Atividade 8. Posteriormente, 
estimulará a discussão dos participantes acerca dos sinais e sintomas sugestivos de sofrimento 
fetal e da importância dos registros no cartão da gestante como forma de identifi car os aspectos 
importantes na tomada de condutas no atendimento. Com a realização da Atividade 10, o docente 
buscará identifi car com os participantes as hemorragias que podem acometer a gestante na primeira 
metade da gestação e como podem ser mais bem conduzidas visando à prevenção da mortalidade 
materna e fetal a partir de discussão de questionamentos em grupo. Buscará reconhecer, na Atividade 
11, a importância de uma assistência qualifi cada no atendimento à gestante em situação de aborto e 
identifi car as hemorragias que podem acometê-la na segunda metade da gestação e como podem ser 
mais bem conduzidas visando ao bem-estar materno e fetal. Ao fi nal do dia, o docente apresentará o 
fi lme “Flor Dilacerada” e proporcionará discussão sobre a gravidade da mortalidade materna e fetal 
e da necessidade de tomar atitudes visando à prevenção dessas.

Tipo da atividade: coletiva

Tema: Pré-eclampsia/ eclampsia/ síndrome de Hellp

Objetivo: discutir acerca das síndromes hipertensivas específi cas da 
gestação – DHEG

Orientação ao docente

1º momento
Realize a apresentação, em power point, da síntese teórica dos temas DHEG e síndrome 
de Hellp, busque consolidar o entendimento dos participantes nos assuntos tratados 
anteriormente. Abra momento de discussão para esclarecimento e resolução de dúvidas, 
que ainda possam existir.

2º momento
Após apresentação e discussão, distribua tarjetas aos participantes e oriente-os para que 
respondam: 

• Como o Auxiliar/Técnico de Enfermagem pode contribuir em situação de Doenças 
Hipertensivas Específi cas da Gestação - DHEG, visando prevenir situações agravantes?
Enquanto eles respondem, fi xe na lousa uma folha de papel kraft com a pergunta para 

  ATIVIDADE 8



Curso de Aperfeiçoamento de Prevenção da Mortalidade Materna e 
Neonatal para Auxiliares e Técnicos de Enfermagem

19

fi xação dos escritos dos participantes. Concluídas as anotações, cada participante deverá 
realizar a leitura para o grupo e, posteriormente, fi xá-las na folha previamente elaborada. 
Ao fi nal, proporcione espaço para colocações dos participantes e esclarecimentos de 
pontos relevantes que julgue necessário.

Recurso: material em power point, folha de papel kraft, fi ta adesiva.

Tempo previsto: 1h

Tipo da atividade: coletiva

Tema: Sofrimento fetal agudo (SFA)

Objetivo: discutir sobre sinais e sintomas sugestivos de sofrimento fetal e 
sobre a importância dos registros no cartão da gestante 

Orientação ao docente

1º momento
Oriente que participantes voluntários realizem uma dramatização que possam sugerir a 
caracterização de sinais e sintomas sugestivos de sofrimento fetal. A encenação deverá 
constar minimamente dos personagens:

1- gestante chega à maternidade com sinais sugestivos de Trabalho de parto
2- auxiliar/técnico de enfermagem, admitindo e assistindo a essa gestante na maternidade

Com base nas descrições dos personagens, os participantes deverão organizar a 
dramatização para apresentação ao grupo. Caso considerem necessário acrescentar 
personagens, deverão recrutar outros participantes para isso. 

2º momento
Enquanto os participantes realizam a apresentação, os demais deverão acompanhá-los 
e registrar, em folha de papel A4, pontos que considerem importantes para discussão 
posterior. Concluída a encenação, proporcione espaço para que os participantes 
telespectadores expressem os pontos que consideram relevantes, caso existam. Acompanhe 
as falas e acrescente informações se julgar necessário.

3º momento
Solicite que retirem da pasta disponibilizada no credenciamento, o impresso relativo ao 
cartão da gestante (ANEXO H). Estimule-os a observar os registros necessários no cartão 
da gestante e a reconhecer a importância desses registros para uma assistência mais 
qualifi cada. Acompanhe as colocações dos participantes, acrescentando informações 
adicionais.

  ATIVIDADE 9
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IMPORTANTE PARA O DOCENTE:
Nos momentos de discussão dessa atividade, faz-se importante instigar os 
participantes quanto ao conhecimento dos valores normais dos batimentos 
cardiofetais(BCF), indicativos de sofrimento fetal, duração normal de uma 
gestação (o que caracteriza um aborto, um neonato a termo, um neonato pós-
termo), valores normais de pressão arterial, utilização e preenchimento do cartão 
da gestante, imunização da gestante (DT, TT, Infl uenza, Hepatite B).

 
Recurso: folha de papel A4, caneta, impresso do cartão da gestante.

Tempo previsto: 1h

Tipo da atividade: coletiva

Tema: Síndromes hemorrágicas – hemorragias da primeira metade 
da gestação

Objetivo: identifi car as hemorragias que podem acometer a gestante na 
primeira metade da gestação e como podem ser mais bem conduzidas visando à prevenção 
da mortalidade materna e fetal.

Orientação ao docente

1º momento
Oriente que os participantes se organizem em três grupos e realizem  discussão de modo 
a resolver os questionamentos contidos no quadro, a seguir,  no que diz respeito às 
hemorragias decorrentes da primeira metade da gestação:

  

  

Oriente que os participantes realizem os registros em folhas de papel kraft e ao término da 
atividade deles, recolha os materiais produzidos.

  ATIVIDADE 10

Quais tipos de hemorragias 
transcorrem na primeira 

metade da gestação?

Como podem ser 
diagnosticadas?

Qual o papel do Auxiliar/
Técnico de Enfermagem na 
condução das hemorragias 

gestacionais?
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2º momento
Solicite que realizem, em grupo, a leitura discursiva do material “Síndromes Hemorrágicas” 
(ANEXO I). Posteriormente, distribua aleatoriamente a atividade produzida no primeiro 
momento para que avaliem e complemente o que possa, eventualmente, ter sido omitido. 
A atividade deverá ser fi nalizada com a apresentação dos resultados conclusivos pelos 
grupos. Acompanhe a apresentação e adicione informações que considerar pertinentes.

Recurso: folha de papel kraft, caneta, fi ta adesiva-

Tempo previsto: 1h

Tipo da atividade: coletiva

Tema: Abortamento

Objetivo: reconhecer a importância de uma assistência qualifi cada no 
atendimento à gestante em situação de aborto

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que os participantes se organizem em dois grupos. Oriente os grupos, 
particularmente, para que o outro não tenha conhecimento do assunto--base para a 
confecção da narrativa que será apresentada. 
O grupo 1 deverá elaborar uma história de uma situação de aborto espontâneo e o grupo 
2 deverá elaborar uma história de uma situação de aborto criminoso. Concluídos os 
registros, cada grupo deverá nomear um dos participantes para leitura e apresentação 
do caso em plenária. À medida que as discussões aconteçam, acompanhe as colocações e 
estimule-os com questionamentos como:  

1- O que entendem por aborto? Quais outros tipos de aborto que vocês conhecem?
2- Em que outras situações o aborto pode ser praticado de forma legalizada no Brasil?
3- Que situações contidas na história podem ter relação com a ocorrência do aborto?

Acrescente pontos relevantes que possam não ter sido citados nas apresentações.

2º momento
Recolha as narrativas confeccionadas pelos dois grupos e realize a troca entre eles das 
histórias. Em seguida, oriente que, com base na história que construíram, identifi quem: 

1- Quais cuidados o Auxiliar/Técnico de Enfermagem deve estar atento, de modo a 
prevenir a mortalidade materna?

2- Como o Auxiliar/Técnico de Enfermagem pode contribuir visando à prevenção da 
incidência de novos casos de aborto?
Acompanhe as apresentações, organizando as falas e dirimindo dúvidas caso existam.

  ATIVIDADE 11
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3º momento
Solicite que os participantes realizem a leitura coletiva do texto “Abortamento” (ANEXO J) 
contido na pasta entregue no credenciamento, faça interferências e acrescente informações 
pertinentes ao assunto, de modo a enriquecer o conhecimento.

Recurso: folha de papel kraft, caneta, fi ta adesiva, texto “Abortamento”

Tempo previsto: 1h30min

Tipo da atividade: coletiva

Tema: Síndromes hemorrágicas – hemorragias da segunda metade 
da gestação

Objetivo: identifi car as hemorragias que podem acometer a gestante na 
segunda metade da gestação e como podem ser mais bem conduzidas visando à prevenção 
da mortalidade materna e fetal

Orientação ao docente

1º momento
Oriente para que os participantes se organizem em três grupos e realizem discussão de 
modo a resolver os questionamentos seguindo o quadro no que diz respeito às hemorragias 
decorrentes da segunda metade da gestação. Para isso, o Grupo 1 responderá sobre 
“placenta prévia”, o Grupo 2 responderá sobre “descolamento prematuro de placenta” 
e o Grupo 3 responderá sobre “ruptura uterina”. Além disso, os grupos devem registrar 
como podem ser diagnosticadas e do que decorre e qual o papel do Auxiliar/Técnico de 
Enfermagem na condução dessas hemorragias gestacionais, conforme o  quadro seguinte:

  
  
Oriente que os participantes realizem os registros em folhas de papel kraft e ao término da 
atividade deles, recolha os materais produzidos.

  ATIVIDADE 12

O que entendem por: 
Grupo 1-Placenta prévia, 
Grupo 2- Descolamento 
prematuro de placenta e 
Grupo 3-Ruptura uterina.

Como pode ser 
diagnosticada e do que 

decorre?

Qual o papel do Auxiliar/
Técnico de Enfermagem na 
condução das hemorragias 

gestacionais?
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2º momento
Solicite que realizem, em grupo, a leitura discursiva do material “Síndromes Hemorrágicas” 
(ANEXO I). Posteriormente, distribua aleatoriamente a atividade produzida no primeiro 
momento para que avaliem e complemente o que possa eventualmente ter sido omitido. 
A atividade deverá ser fi nalizada com a apresentação dos resultados conclusivos pelos 
grupos. Acompanhe a apresentação adicionando informações que considerar pertinentes.

3º momento
Apresente o Vídeo “Flor Dilacerada”, proporcione posteriormente discussão sobre a 
gravidade da mortalidade materna e fetal e sobre a necessidade de tomar atitudes visando 
à prevenção dessas. Acrescente pontos relevantes se julgar necessário.

Recurso: texto: “Síndromes Hemorrágicas”, folha de papel kraft, caneta, fi ta adesiva, vídeo 
“Flor Dilacerada” (duração: 15 minutos)

Tempo previsto: 1h30min
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3º DIA

SINTESE DAS ATIVIDADES DO DIA

A Atividade 13 possibilitará ao docente estimular os participantes para que identifi quem os 
marcadores e fatores de riscos que podem caracterizar uma gestante de alto risco. A Atividade seguinte 
possibilitará aos participantes identifi car as infecções na gravidez, parto e pós-parto e reconhecer 
os sinais e sintomas para intervir satisfatoriamente. A Atividade 15 buscará identifi car os riscos 
de infecção para o feto a partir das infecções da gestação/parto. Na Atividade 16, os participantes 
compreenderão a evolução do quadro clínico típico de sepse e choque séptico em gestantes e puérperas 
para intervir oportunamente. Na Atividade 17, por meio dos estudos de casos sugeridos, o docente 
estimulará os participantes a identifi car prioridades no cuidado de enfermagem na alta hospitalar 
e as possíveis alterações psicológicas na puérpera no pós-parto, visando à prevenção de situações 
agravantes.

Tipo da atividade: coletiva

Tema: Marcadores e fatores de risco gestacionais

Objetivo: identifi car os marcadores e fatores de riscos que podem 
caracterizar uma gestante de alto risco

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que os discentes se organizem em um círculo. Prepare uma folha de papel kraft 
e fi xe na lousa com a expressão: “Marcadores e fatores de risco: situações que classifi cam 
uma gestante como de alto risco”. Distribua sobre uma superfície plana, que poderá ser 
uma mesa, as tarjetas seguintes com as inscrições: 

  ATIVIDADE 13

Idade maior de 30 anos
Isoimunização

Altura menor de 1,45m
Peso pré-gestacional menor de 45kg e maior de 75kg

Hábitos de vida – fumo e álcool
Hipertensão arterial
Baixa escolaridade

Diabetes gestacional
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Nota para o docente: saber que as inscrições, em negrito, são apenas para confundir os 
participantes, já que não caracterizam marcadores e fatores de risco gestacional, pois estão 
dispostos de forma incorreta.

Os participantes deverão escolher de forma organizada uma das tarjetas e fi xar na folha 
de papel kraft preparada.  Eles deverão ler para o grupo, de forma ordenada, e fi xar as 
respostas no local indicado no painel. Proporcione discussão e acrescente pontos relevantes 
que não forem mencionados. Atentar que as inscrições que, eventualmente, não forem 
selecionadas por nenhum dos participantes, deverão ser motivo de justifi cativa da não 
escolha.

2º momento
Distribua pelo menos dois círculos do tamanho de um limão nas cores azul (características 
individuais e condições sóciodemográfi cas desfavoráveis), amarela (história reprodutiva 
anterior), verde (condições clínicas preexistentes), laranja (doença obstétrica na gravidez 
atual). Prepare uma legenda para entendimento dos participantes com a relação do 
signifi cado de cada cor de círculo que será distribuído e fi xe na lousa para consulta. 
Retome o painel construído no primeiro momento e oriente que eles deverão analisar os 
marcadores e fatores de risco gestacionais, escolher alguns e caracterizá-los, relacionando-
os a uma das cores. Caso ocorra discordância entre os participantes, eles deverão fi xar os 
círculos lado a lado e se  não entrarem em acordo, mantenha o resultado. 

3º momento
Realize a leitura coletiva do texto “Gestação de Alto Risco” (ANEXO L) e realize pausas, 
quando necessário,  para que as dúvidas sejam sanadas. Estimule-os a retomar ao painel 
para que, se for preciso, as alterações sejam realizadas a fi m de consolidar a discussão. 

Recurso: tarjetas amarelas e verdes, caneta hidracor, fi ta adesiva, folha de papel kraft, 
texto “Gestação de Alto Risco”, círculos azul, amarelo e verde.

Tempo previsto: 1h

Parto pré-termo anterior
Situação Conjugal Estável

Idade menor de 16 anos ou menarca há menos de 12 anos
Gestação anterior sem anormalidades

Condições ambientais satisfatórias
História de recém-nascido com crescimento restrito

Malformação fetal
Parto anterior a termo

Parto Gemelar
Cardiopatias

Óbito fetal
Ganho ponderal adequado

Eclampsia
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Tipo da atividade: coletiva

Tema: Infecções na gravidez, parto e pós-parto

Objetivo(s): identifi car as infecções na gravidez, parto e pós-parto e 
reconhecer os sinais e sintomas para intervir satisfatoriamente.

Orientação ao docente

1º momento
Divida os participantes em três grupos e distribua tarjetas para responderem da seguinte 
forma: 1- tarjeta verde: tipo de infecção na gravidez; 2- tarjeta amarela: tipo de infecção no 
parto; 3- tarjeta rosa: tipo de infecção no pós-parto. Enquanto eles respondem, prepare três 
cartolinas brancas com as descrições: GRAVIDEZ, PARTO E PÓS-PARTO, organizada da 
forma a seguir e fi xe em locais distintos.

 
 

  

Oriente que cada grupo realize discussão e respondam os tipos de infecção que conhecem 
nos três casos e registrem de acordo com a cor da tarjeta referente. Depois de concluído os 
registros, as tarjetas deverão ser fi xadas no local correspondente.

2º momento
Distribua a cada grupo uma das cartolinas para que concluam as anotações das outras duas 
colunas: sinais e sintomas/ intervenção do Auxiliar/Técnico de Enfermagem. Concluídos 
os registros, cada grupo deverá apresentar, em plenária, os resultados fi nais. Acompanhe 
as colocações dos participantes e acrescente pontos importantes que possam não ter sido 
mencionados.

3º momento
Realize a leitura dialogada do texto “Infecções na gravidez, parto e pós-parto”, (ANEXO 
M) e busque ampliar o conhecimento.

Recurso: tarjetas amarelas, verdes e rosa, cartolina branca, pincel atômico, fi ta adesiva, 
texto “Infecções na gravidez, parto e pós-parto”

Tempo previsto: 1h

  ATIVIDADE 14

GRAVIDEZ/ PARTO ou PÓS-PARTO

Tipos de infecção Sinais e sintomas
Intervenção do Auxiliar/
Técnico  de Enfermagem 

nesses casos
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Tipo da atividade: coletiva

Tema: Infecção fetal

Objetivo: identifi car os riscos de infecção para o feto a partir das infecções 
da gestação/parto.

Orientação ao docente

1º momento
Oriente que os grupos formados na atividade anterior deverão se manter. Retome os dois 
materiais produzidos com os tipos de infecção na gravidez e no parto e fi xe um ao lado 
do outro, em local de boa visibilidade para os dois grupos. Solicite que um dos grupos 
analise as folhas fi xadas na lousa e elaborem, a partir da escolha de um ou mais tipos de 
infecção, uma dramatização para ser apresentada aos demais participantes enfatizando o 
que essa(s) infecções podem ocasionar ao feto. Oriente que o outro grupo deverá observar 
a dramatização e registrar em folha de papel kraft para posterior discussão. Concluída 
a apresentação, proporcione momento para explanação das anotações realizadas pelo 
grupo. 

2º momento
Solicite que, desta vez, o grupo telespectador do primeiro momento discuta e realize uma 
dramatização com base na história anterior abordada pelo outro grupo, utilizando dos 
mesmos personagens, no entanto deverão fazer o sentido inverso, ou seja, orientar a forma 
correta para que esse(s) tipo (s) de infecção abordada seja prevenida. O grupo que assistirá 
a apresentação deverá registrar pontos relevantes para explanação no fi nal da encenação. 
Acompanhe as falas das exposições dos participantes telespectadores, mediando e 
esclarecendo dúvidas se julgar necessário.

Recurso: painel da atividade anterior, folha de papel kraft, caneta hidracor, fi ta adesiva

Tempo previsto: 1h

  ATIVIDADE 15
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Tipo da atividade: coletiva

Tema: Sepse e choque séptico na gestação

Objetivo: compreender a evolução do quadro clínico típico de sepse e 
choque séptico em gestantes e puérperas  para intervir oportunamente

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que os participantes se organizem em um círculo. Oriente que busquem o texto 
“Sepse e choque séptico” (ANEXO N) na pasta disponibilizada no credenciamento 
do Curso. A leitura deverá acontecer de forma organizada, na qual cada participante 
realizará a leitura de um fragmento do texto. Ofereça momentos de pausas durante as 
leituras para que ocorra a discussão do que foi lido. Procure questioná-los com indagações 
e/ou exemplos que possam ser evidenciados no ambiente de trabalho, buscando que os 
participantes façam relação da leitura com as situações vivenciadas na rotina de trabalho. 

Recurso: texto “Sepse e choque septico”.

Tempo previsto: 1h

  ATIVIDADE 16

  ATIVIDADE 17

Tipo da atividade: coletiva

Tema: Orientações na alta hospitalar a puérpera e alterações 
psicológicas da mulher no pós-parto

Objetivo: identifi car os cuidados necessários a puérpera na alta hospitalar e as possíveis 
alterações psicológicas da mulher no pós-parto

Orientação ao docente

1º momento
Oriente que os participantes realizem a leitura individual do Estudo de Caso 1  (ANEXO 
O)  que está dentro da pasta entregue no credenciamento. 
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Estudo de Caso (Parte 1)

Maria José dos Santos, 24 anos, recebe alta na Maternidade Maria Cândida juntamente com seu 
recém-nascido de parto normal, após avaliação da equipe, no momento em boas condições e sem 
queixas. 

Estimule-os a expor qual (s) orientação/conduta(s) deve ser prestada pelo Auxiliar/Técnico 
de Enfermagem a essa puérpera na alta hospitalar e registrem em tarjetas de cor branca 
e fi xe-as na lousa para apreciação de todos. Acompanhe as colocações, acrescente pontos 
que julgar importantes ao aprendizado.

2º momento
Oriente que os participantes realizem a leitura individual do Estudo de Caso 2 (ANEXO 
P) que está dentro da pasta entregue no credenciamento. Em seguida, solicite que avaliem 
a situação e identifi quem pontos importantes no texto.

Estudo de Caso 2

Maria José dos Santos, 24 anos, recebe alta na Maternidade Maria Cândida, juntamente com seu 
recém-nascido de parto normal, após avaliação da equipe, no momento em boas condições e sem 
queixas. 
Três dias após a alta hospitalar, retorna ao serviço, referindo não sentir-se bem, com fortes dores 
de cabeça e muito cansaço. Informa ainda que não tem ânimo para prestar os cuidados do recém-
nascido e que sente a necessidade de estar sempre deitada.
 

Estimule-os a expor qual (s) orientação/conduta(s) que devem ser prestadas pelo Auxiliar/
Técnico de Enfermagem a essa puérpera em retorno à maternidade e registrem em tarjetas 
de cor branca e fi xe-as na lousa ao lado das anteriormente fi xadas para apreciação de todos. 
Acompanhe as colocações, acrescente pontos que julgar importantes ao aprendizado.

3º momento
Depois de realizadas as discussões, realize a leitura do texto “Alterações psicológicas 
da mulher no pós-parto” (ANEXO Q). Estimule-os a relembrar os pontos considerados 
relevantes no Estudo de Caso 2 e relacione ao texto. Acompanhe as falas acrescentando 
informações importantes.

Recurso: estudo de caso, folha de papel kraft, pincel  atômico, fi ta adesiva, texto “Alterações 
psicológicas da mulher no pós-parto”

Tempo previsto: 1h
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Tipo da atividade: coletiva

Tema: Resgate do processo de construção

Objetivo: resgatar as respostas dadas na Atividade 3 e confrontar com as 
elaboradas para esta atividade.

Orientação ao docente

1º momento
Distribua tarjetas aos participantes e solicite que respondam à seguinte pergunta:

• Como eu posso contribuir para reduzir a Mortalidade Materna e Neonatal?

Enquanto eles respondem à pergunta, retome a folha de papel kraft com as respostas 
fi xadas no início do Curso para essa mesma pergunta. Ao término das escritas, solicite que 
comparem com as primeiras respostas dadas por eles. Permita espaço para colocações, 
caso necessite.

Recurso: tarjetas, folha de papel kraft com as fi xações das respostas do início do Curso

Tempo previsto: 30min

Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Avaliação do Curso

Objetivo: responder ao instrumento de avaliação.

Orientação ao docente

1º momento
Distribua a todos os participantes o instrumento de avaliação disponibilizado pela ETSUS. 
Oriente que respondam ao questionário de acordo com o que julgarem. Solicite que,  após 
respondido, devolvam os instrumentos.

Recurso: instrumento de avaliação, caneta

Tempo previsto: 30min

  ATIVIDADE 18

  ATIVIDADE 19
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Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente

bre em grau variável, dores discretas e contínuas, hemorragia
com odor fétido e secreção cujo aspecto depende do microrga-
nismo, taquicardia, desidratação, diminuição dos movimentos
intestinais, anemia, peritonite, septicemia e choque séptico.
Podem ocorrer endocardite, miocardite, tromboflebite e embolia
pulmonar;

� Provocado - é a interrupção ilegal da gravidez, com a morte do
produto da concepção, haja ou não a expulsão, qualquer que
seja o seu estado evolutivo. São praticados na clandestinidade,
em clínicas privadas ou residências, utilizando-se métodos anti-
higiênicos, materiais perfurantes, medicamentos e substâncias
tóxicas. Pode levar à morte da mulher ou evoluir para um abor-
to infectado;

� Retido – é quando o feto morre e não é expulso, ocorrendo a
maceração. Não há sinais de abortamento, porém pode ocorrer
mal-estar geral, cefaléia e anorexia.

O processo de abortamento é complexo e delicado para uma
mulher, principalmente por não ter podido manter uma gravidez, sen-
do muitas vezes julgada e culpabilizada, o que lhe acarreta um estigma
social, afetando-lhe tanto do ponto de vista biológico como
psicoemocional.

Independente do tipo de aborto, cada profissional tem papel im-
portante na orientação, diálogo e auxílio a essa mulher, diante de suas
necessidades. Assim, não deve fazer qualquer tipo de julgamento e a
assistência deve ser prestada de forma humanizada e com qualidade -
caracterizando a essência do trabalho da enfermagem, que é o cuidar e
o acolher, independente dos critérios pessoais e julgamentos acerca do
caso clínico.

Devemos estar atentos para os cuidados imediatos e mediatos,
tais como: controlar os sinais vitais, verificando sinais de choque
hipovolêmico, mediante avaliação da coloração de mucosas,
hipotensão, pulso fraco e rápido, pele fria e pegajosa, agitação e
apatia; verificar sangramento e presença de partes da placenta ou
embrião nos coágulos durante a troca dos traçados ou absorventes
colocados na região vulvar (avaliar a quantidade do sangramento
pelo volume do sangue e  número de vezes de troca do absorvente);
controlar o gotejamento da hidratação venosa para reposição de lí-
quido ou sangue; administrar medicação (antibioticoterapia, soro
antitetânico, analgésicos ou antiespasmódicos, ocitócicos) confor-
me prescrição médica; preparar a paciente para qualquer procedi-
mento (curetagem, microcesariana, e outros); prestar os cuidados
após os procedimentos pós-operatórios;  procurar tranqüilizar a
mulher; comunicar qualquer anormalidade imediatamente à equipe
de saúde.

No Brasil, o aborto provo-

cado é considerado crimi-

noso, tendo penalidades

previstas no Código Penal

Brasileiro (art. 128).
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ANEXO O

Alterações psicológicas da mulher no pós-parto 

No período da gravidez e do parto, a mulher experimenta uma série de alterações fisiológicas, 
sejam elas de natureza física ou psicológica. 

Terminada a gestação com o evento do parto, mais uma vez, a mulher é invadida por 
sentimentos ambíguos de alegria e medo, dor, cansaço, labilidade emocional em decorrência 
das alterações hormonais que se fazem presentes no momento do parto e no pós-parto 
imediato, bem como do novo papel social que lhe é atribuído – o de ser mãe.  
 
O bebê agora já está em seus braços, e inicia-se uma nova fase do processo. Importantes 
alterações físicas e psicológicas ocorrem no organismo materno, mas agora assumem novas 
características. O bem-estar psicológico da mulher, decorrente de ocupar o centro de 
atenções durante a gestação e o parto, sofre, muitas vezes, no pós-parto, uma diminuição 
significativa, uma vez que ela deixa de ser o foco da atenção e este, agora, desloca-se para o 
bebê. Concomitante a isso, as modificações gerais e locais, os fenômenos puerperais que 
ocorrem no organismo materno, comandados por um verdadeiro bombardeio hormonal, já 
comentado anteriormente, vão determinar alterações psicológicas importantes no puerpério. 

Tais alterações psicológicas são originadas de sentimentos conflituosos da mulher em relação a 
todo o contexto, de seus sentimentos e suas percepções em relação a ser mãe, ao bebê, ao 
companheiro, a si mesma e também como filha de sua própria mãe. Outros fatores 
relacionados às condições da gestação, ao parto, à situação social e familiar da mulher 
podem gerar sobrecarga e desencadear alterações. 

A amamentação, fenômeno progressivo do puerpério, em alguns casos, suscita na mulher várias 
preocupações gerando medo e insegurança, tais como: Será que vou conseguir amamentar 
meu filho? Será que terei leite suficiente? E minhas mamas? Será que a amamentação afetará 
sua estética? 
 
No campo da sexualidade, as alterações também são significativas, pois há necessidade de 
reorganização e redirecionamento do desejo sexual, levando-se em conta as exigências do 
bebê, as mudanças físicas decorrentes do parto e da amamentação (BRASIL, 2006). 

Para alguns estudiosos, o puerpério é um período de risco psiquiátrico aumentado no ciclo de 
vida da mulher, necessitando de atenção especial para se intervir terapeuticamente, 
preventivamente e pedagogicamente com a puérpera no Alojamento conjunto para manter 
ou recuperar o bem-estar e prevenir dificuldades para si e seu filho. A intensidade das 
alterações psicológicas dependerá de fatores familiares, conjugais, sociais, culturais e da 



personalidade da mulher (MALDONADO, 1997, 2000; MACEDO, 2002; NEME, 2002). Tais 
alterações incluem a depressão pós-parto (DPP), que pode ser iniciada ou precipitada pelo 
parto e difere entre si principalmente pelo grau de severidade. Ela está dividida em tristeza ou 
melancolia pós-parto (baby blues), psicose pós-parto e depressão pós-parto (ROCHA, 1999). 

BABY BLUES - Também conhecida como melancolia do pós-parto é a forma mais frequente de 
depressão e acomete cerca de 50 a 70% das puérperas. É considerada como um estado 
depressivo mais brando, transitório, que surge em geral no terceiro dia do pós-parto e tem 
duração aproximada de duas semanas. Tem como principais características: tristeza, 
fragilidade, irritabilidade, alterações do humor, choro fácil, fadiga, falta de confiança da mulher 
em si própria, dificuldade de concentração, sentimentos de incapacidade, insônia e ansiedade. 
Tem como fatores causais a grande variação nos níveis de hormônios sexuais (estrogênio e 
progesterona) circulantes e uma alteração no metabolismo das catecolaminas, que causa 
alteração no humor, podendo contribuir para a instalação do quadro depressivo (RODHE, 1996). 
Estudos evidenciam que esse quadro é considerado normal e essencial para o alívio da 
ansiedade após o parto, apresentando-se de uma forma leve e de prognóstico benigno 
(ROCHA, 1999; RODHE, 1996; BRASIL, 2006). 

PSICOSE PUERPERAL - É considerada como o mais grave e dramático transtorno psiquiátrico do 
pós-parto. Ocorre em cerca de um a dois partos a cada mil partos. Os sintomas surgem nos três 
primeiros meses pós-parto e são mais intensos e duradouros, com episódios psicóticos, 
necessitando de acompanhamento psicológico e internação hospitalar (RODHE, 1996). 

DEPRESSÃO PÓS-PARTO - É um episódio depressivo e não psicótico, que, muitas vezes, pode não 
ser identificado e pode até ser ignorado pelos profissionais da saúde por ter o início menos 
agressivo. De acordo com Rocha (1999), Lopez e Pedalini (1999) e Silva et al. (1998), tem uma 
alta incidência, afetando de 10% a 15% das mulheres em geral. Trata-se, portanto, de um 
quadro depressivo com uma alta incidência e que pode trazer sérias consequências, tanto para 
as mães como para as crianças. Caracteriza-se por apresentar os seguintes sintomas: humor 
disfórico, distúrbio do sono, modificação do apetite, fadiga, culpa excessiva e pensamentos 
suicidas. O tratamento deve ser psicológico e medicamentoso, pois os sintomas podem persistir 
por até um ano. 

É imprescindível que você esteja atento aos sintomas que se configurem como mais graves e 
que ultrapassem as fronteiras da normalidade características do puerpério. Leve em conta a 
importância do acompanhamento no pós-parto imediato e puerpério, prestando o apoio 
necessário à mulher no seu processo de reorganização psíquica quanto ao vínculo com o seu 
bebê, seu companheiro e seus familiares, nas mudanças corporais e na retomada do 
planejamento familiar (BRASIL, 2006 

 

 


