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RESUMO 

 
Para garantir assistência integral à puérpera deve acontecer a visita domiciliar e consulta de 
enfermagem que serão pautadas em aspectos integrais, incluindo o planejamento familiar e 
orientação referente às modalidades contraceptivas, assegurando os direitos reprodutivos da vida 
feminina e sua segurança com o mínimo de dois anos entre uma gestação e outra. Diante destes 
fatos, foi realizada a revisão bibliográfica a fim de identificar a importância da consulta de  
enfermagem e visita domiciliar puerperal visando o planejamento familiar. Observou-se que o 
enfermeiro deve estar apto para fornecer orientações à puérpera assegurando-lhe seus direitos 
reprodutivos, sendo necessário conhecimento referente aos métodos contraceptivos existentes  e 
mais indicados para puérperas e lactantes, criando uma realidade onde o planejamento familiar tem 
enfoque protagônico na atenção puerperal. 
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ABSTRACT 
 
To ensure full care for postpartum, home visiting and nursing consultation are needed, plus,  they  
have to be guided by many aspects, including in family planning and guidance regarding contraceptive 
modalities, ensuring women’s rights and safety with a minimum of two years between pregnancys. 
Given these facts, the bibliographic review was performed in order to identify the importance of  
nursing consultation and puerperal home visiting aiming at family planning. It was observed that the 
nurse should be able to provide guidance to the postpartum patient assuring her reproductive rights, 
being necessary knowledge about all of the existing contraceptive methods and those that are more 
suitable for postpartum and lactating women, creating a reality where family planning has  a 
protagonist focus on puerperal care. 
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Prestar atenção à mãe e bebê recém nascido (RN) no pós parto e algumas 

semanas após é crucial pra garantir o bem estar da mãe e do RN. A atuação da 

enfermagem no ambiente hospitalar deve seguir critérios e procedimentos pré 

estabelecidos, e, quando  ocorre  a  alta médica  do  RN, deve acontecer  a  primeira 
visita domiciliar, em sete dias pós-parto ou, em casos de alto risco, três dias após, 
sendo fundamental a consulta puerperal para a educação materna referente a seu 

bem estar e do neném (SÃO PAULO, 2010). 

Santos (2015) define o puerpério como o retorno dos órgãos e sistemas à sua 

condição normal, antes da ocorrência do parto e gestação. Ele se inicia em uma a 

duas horas após a dequitação placentária e pode ser classificado como imediato que 

é do primeiro ao 10º dia pós-parto, tardio quando do 11º ao 42º dia pós parto e 

remoto que é a partir do 43º dia depois da ocorrência do parto. 

A assistência para a mulher que vivencia o período puerperal está prevista no 

Decreto nº 94.406 (1987), que regulamenta o exercício da profissão  dos 

profissionais inseridos na equipe da enfermagem, o qual em seu artigo 8º, alínea h 

destaca que ao enfermeiro incumbe assistir a mulher no período que compreende 

antes, durante o parto e após o parto, sendo este o seu papel como integrante da 

equipe transdisciplinar. 

E na assistência ao período puerperal a visita domiciliar (VD) é fundamental 

pois reduz adoecimento e óbito na população materna e infantil, aumenta o vínculo 

entre atenção básica e usuária dos serviços de saúde, sendo um fator que ainda 

possui diversos desafios para que seja eficaz (MEDEIROS; COSTA, 2016). 

De acordo com São Paulo (2010) dentre os objetivos da VD está a orientação 

do planejamento familiar através da conscientização sobre as modalidades 

contraceptivas existentes, assim assegurando a atenção pautada na integralidade à 

mulher. 

Oferecer informações referentes a métodos contraceptivos às mulheres é 

parte de seus direitos reprodutivos, pois o acesso é democrático e gratuito, e 

informar esta possibilidade de acesso às puérperas é fundamental e simboliza a 

garantia e efetividade de seu direito (BRASIL, 2002). 

O acesso a informações referentes às modalidades anticonceptivas é previsto 

na Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da mulher (PNAISM), que trata o 

planejamento familiar como uma prioridade da política, e esta prática de 

planejamento deve ser realizada considerando o meio sociocultural da mulher, seus 
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conhecimentos, esclarecimento de dúvidas, associando a queda nas taxas de óbito 

materno ao acesso do planejamento familiar no puerpério (BRASIL, 2004). 

Poder planejar o número de gestações é um direito de toda puérpera como 
mulher inclusa na PNAISM, devendo, durante a visita domiciliar ser investigada a 
vontade de engravidar novamente, se é de seu querer iniciar a prática 

anticonceptiva, se há uso de alguma modalidade contraceptiva, devendo ser 

desencorajada categoricamente nova gestação em menos de seis meses, sendo o 

ideal dois anos. A puérpera deve ser ouvida quanto as suas emoções, sentimentos, 

desconfortos, questionamentos e orientada adequadamente referente aos métodos 

que podem ser utilizados enquanto lactante. Para tal prescrição deve ser 

considerado o tempo do puerpério que a mulher se encontra, se irá amamentar, 

ocorrência ou não de amenorreia e as possíveis intercorrências na composição do 

leite devido a alguns métodos hormonais para prescrever o método que irá ser 

singular, de acordo com sua necessidade (SÃO PAULO, 2010). 

É fundamental tal orientação após o parto pois ainda são espalhados diversos 

mitos referentes à vida sexual e reprodutiva feminina, além do estabelecimento de 

tabus e por este fator as puérperas podem ser prejudicadas devido a exposição do 

risco de engravidarem novamente em um curto período de tempo após o parto, o 

que é maléfico ao seu corpo, principalmente se ocorrer em menos de um ano e nove 

meses da última gestação, sendo o ideal ter no mínimo dois anos de diferença entre 

uma gestação e outra (ZAMBRANO; GOMES; ALMEIDA, 2002). 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi identificar a importância da VD 

puerperal e consulta de enfermagem visando o planejamento familiar. 

Tratou-se de uma pesquisa de Levantamento Bibliográfico através de buscas 

nas bases de dados: Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências 

da Saúde (BIREME) e Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal (Redalyc), sendo selecionados 22 arquivos, todos no idioma 

português. O trabalho começou a ser desenvolvido no mês de junho de 2019 e 

finalizou no mês de setembro de 2019. 

 
 

2. DESENVOLVIMENTO 
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Durante os primeiros dias após o parto, o organismo retorna ao seu 

funcionamento anterior à gestação, ocorre a involução uterina e o aleitamento gera 
alterações  corporais,  sendo  ressaltado  por  Yazlle  et  al.,  (2006)  que  engravidar 
durante a amamentação pode prejudicar o vínculo entre a lactante e o bebê, além de 
elevar riscos de morbidade e mortalidade quando ocorre período intergestacional 

menor que dois anos, portanto é fundamental a orientação referente ao uso de 

contracepção indicada no puerpério, pois deste modo preserva-se a relação entre 

mãe e filho, além de benefícios econômicos para o município onde a mulher reside. 

A mulher possui diversas opções para contracepção, se estiver amamentando, o 

profissional deve optar por prescrever métodos que não contenham hormônios, caso 

não amamente, pode-se combinar modalidades diferentes de contracepção, sendo 

expressos na Tabela 1: 

Tabela 1: Métodos de anticoncepção existentes 
Orais: Pílula ou minipílula 
A minipílula é altamente indicada para lactantes 

HORMONAIS 
 
 
 

BARREIRA 
 
 

DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO 

 
 

COMPORTAMENTAIS 

Injetáveis: Trimestral ou mensal 
Implante 
Adesivo 
Preservativo masculino ou feminino: Único além da abstinência sexual 
que previne de IST 
Diafragma 
Espermaticidas 
DIU de cobre ou de hormônio 

 
Tabela, calendário ou ritmo 
Muco cervical 
Temperatura corporal basal 
Sintotérmico 
Abstinência sexual total 
Método dos dias fixos ou método do colar 

CIRÚRGICOS Laqueadura tubária 
Vasectomia 

MÉTODO DA LACTAÇÃO 
E AMENORRÉIA – LAM 
CONTRACEPÇÃO DE 

EMERCÊNCIA 

Condições que devem ser simultâneas para o uso do método: 
Amenorreia, AME e frequente, bebê menor de seis meses de idade 
Esquema de Yuzpe; 
Pílula anticoncepcional de emergência (PAE) 
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Fonte: Adaptado de Brasil (2010) 
A mulher em seu período puerperal deve ser contemplada pelo enfermeiro de 

modo holístico, considerando suas crenças, potencialidades, fragilidades e 

autocuidado, o que irá estabelecer confiança entre a puérpera e a unidade de saúde, 

favorecendo seu retorno para consultas e hospitalidade para VD e assim receber 

planejamento familiar adequado (LOPES et al., 2011). 

Bernardi; Carraro; Sebold (2011) destacaram a escassez de produção 

científica referente aos cuidados do enfermeiro durante a VD, que possui alto 

impacto na mudança de hábitos das puérperas, pois as mesmas são assistidas 

observando-se a sua realidade, sendo contempladas de modo biopsicossocial no 

planejamento familiar. 

A  consulta  de  enfermagem  e  VD  para  prescrever  métodos contraceptivos 
durante o puerpério é uma atribuição profissional do enfermeiro. Falcão; Santos; 
Parente (2018) investigaram com análise em prontuário a prevalência prescritiva de 

métodos no puerpério, observando que a minipílula foi a mais prescrita, 

correnspondendo a 75 de 100 prescrições, seguida dos preservativos, 

anticoncepcional hormonal injetável e demais métodos, sendo importante aumentar 

o espaço entre as gestações, haja vista que uma nova gestação com menos de dois 

anos do último parto aumenta as chances de mortalidade do bebê e da mãe. 

Portanto, o controle reprodutivo deve ser acessível a puérperas para que optem pelo 

que mais adapta-se a suas necessidades, reduzindo chances de agravos neonatais 

e maternos. 

Na VD puerperal a mulher é uma protagonista e, quando manifesta o seu 

desejo por contracepção, agenda-se uma consulta para que o método de escolha 

possa ser prescrito, devendo a mesma ser informada pelo enfermeiro sobre todos os 

métodos que pode optar, para que escolha o que melhor se adapta a ela e que a 

desperta interesse (SILVA; MOTTA; ZEITOURNE, 2010). 

Privar as puérperas da assistência focada no planejamento familiar fere os 

direitos reprodutivos femininos, pois potencialmente reduz suas chances de terem 

conhecimento, retirar dúvidas e realizar uma reflexão sobre o melhor método para 

que passe a utilizar (PEREIRA; SILVA; MIRANZI, 2010) 

Os autores, Parreira et al., (2011) pesquisaram a assistência no puerpério 

referente à orientações sobre o planejamento familiar a qual indicou que das 

puérperas participantes de sua pesquisa 67,5% não foi orientada durante seu pré- 

natal referente a modalidades anticoncepcionais e o mesmo descuido referente a 

orientação foi observado em 94,5% das mulheres em seu puerpério. Enfermeiros e 

médicos foram responsáveis pela orientação das demais mulheres, e destas, 57,7% 
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foram informadas sobre seus direitos e todas as modalidades existentes para que 

pudessem escolher. No período puerperal, o médico foi quem orientou 89,5% das 

participantes da pesquisa, sendo a laqueadura o método mais orientado, 

correspondendo a 36,8% das orientações por parte dos médicos. 

Vilarinho; Nogueira; Nagahama (2012) ressaltaram a importância de garantir o 

acesso aos métodos contraceptivos por meio da informação transmitida pelo 

enfermeiro durante a VD e consulta de enfermagem com a puérpera, exigindo 

estratégias de educação permanente com profissionais como um modo de capacita- 

nas orientações e oferta de serviços a puérperas, principalmente adolescentes 
que possuem limitado conhecimento referente a modalidades contraceptivas. 

O puerpério é um momento mais apropriado para discutir as modalidades 

contraceptivas com as mulheres, pois durante o período puerperal, a mulher deve 

ser assistida de modo integrado, onde o planejamento familiar facilita sua vivência, e 

para que seja garantido o direito feminino sobre o planejamento familiar, a mesma 

deve ser indagada sobre o desejo de ter mais gestações, parceria fixa ou não, se ja 

faz uso de algum método, ou utilizava anteriormente e principalmente se conhece os 

métodos, momento no qual o enfermeiro como integrante da equipe de saúde deve 

informar a mulher sobre as modalidades contraceptivas que a mesma pode escolher 

(SOARES; VARELA, 2007). 

Ceballos (2015) investigou a prevalência de orientações sobre modalidades 

anticonceptivas em puérperas, notando que de 100 gestantes, apenas 22 foram 

orientadas sobre o tema no primeiro mês pós-parto, porém no segundo mês, de 100 

mulheres 30 foram orientadas e, após três meses do parto, 48 mulheres das 100 

foram orientadas referente aos métodos contraceptivos, obtendo asssim orientação 

de todas as puérperas, abordando todas as modalidades contraceptivas disponíveis, 

sendo fundamental a criação de panfletos, banners e cartazes aliados às 

orientações individuais, sendo a prescrição anticonceptiva um modo de 

humanização para com a paciente. 

O uso do métodos LAM, apesar de pouco difundido apresenta eficácia se 

aplicado corretamente. A ocorrência de gravidez em mulheres com amenorreia, AME 

e frequente compara-se a eficiência dos métodos mais atuais. Deve-se atentar para 

o primeiro ciclo menstrual após o parto ou introdução de alimentação complementar 

(após seis meses de vida do RN), pois assim as chances de engravidar estão 

aumentadas e o método LAM não é mais eficaz e, ainda com seu uso, o  

preservativo deve ser encorajado em toda e qualquer relação sexual. Nas mulheres 

que amamentam, deve-se priorizar modalidades que não possuem hormônios, para 
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que não haja qualquer prejuízo na lactação. Inserir o DIU de cobre demonstra-se 

uma opção, que pode ter altas chances de ser rejeitado pelo corpo durante a 

amamentação (VIEIRA; BRITO; YAZLLE, 2008). 

Quanto ao uso aplicado da contracepção no período puerperal, observou-se 

em pesquisa de Souza; Fernandes (2014) que 83,2% das mulheres utilizavam algum 

método sendo que 61% com uso correto, e as demais em uso incorreto, o que  
propicia  uma  nova  gestação.  O  planejamento  familiar liga-se a  aspectos  sociais 
também, onde o déficit de conhecimento pode aumentar os riscos de uma nova 
gestação e contração de alguma IST, sendo crucial a atuação do enfermeiro como 

educador referente as modalidades de contracepção, não apenas na prescrição, 

mas no auxílio aos processos burocráticos também, pois assim favorece o uso dos 

métodos pelas puérperas, reduzindo morbimortalidade materna e infantil. 

Durante a VD por parte do enfermeiro os direitos sexuais da mulher são 

assegurados através da educação em saúde referente as modalidades de 

contracepção disponíveis no sistema público de saúde. Neste sentido, a mulher  

deve ser orientada referente aos métodos que podem ser utilizados durante a 

amamentação, informar sobre o método LAM que pode auxiliar na prevenção do 

desmame precoce, pois a contracepção pode ser um incentivo a mulher para 

amamentar. O método LAM, se em AME, até seis meses após o parto e amenorreira 

total possui 0,33% de índice de falha, sendo considerada uma ótima taxa de 

eficiência. A alimentação do Sisprenatal deve ser realizada após orientações e 

escolha de método em VD puerperal (BRASIL, 2015). 

Frequentemente a VD puerperal tem caráter clínico, onde prioriza-se o exame 

físico, ignorando parcial ou totalmente suas questões, propiciando conhecimento 

ineficaz referente a métodos para se prevenir de uma nova gestação, o que deve ser 

notado pelo enfermeiro, sobretudo quando são observados níveis de escolaridade 

mais baixos e idade adolescente, prestando orientação sobre todos os métodos, 

considerando a realidade e as vontades da mulher para que se realize a opção por 

um dos existentes (RODRIGUES et al., 2011). 

Na pesquisa de Pereira; Silva; Miranzi (2011) foram entrevistadas 344 

mulheres em período puerperal imediato, das quais somente quatro não 

apresentavam desejo em começar algum método anticoncepcional, dentre os quais 

o método LAM sequer foi citado, sendo as opções mais escolhidas o 

anticoncepcional oral, referido por 107 das entrevistadas, injetável que foi opção de 

62 e laqueadura tubária, opção de 46 puérperas. Foi observada boa consciência 

contraceptiva, revelando a importância e impacto da educação em saúde pelo 
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enfermeiro, que é fundamental não apenas como um método para prevenir a 

gestação, mas uma garantia aos direitos de reprodução da mulher. Todavia 40,2% 

referiram a farmácia privada como o local que iriam obter o método de opção 

contrapondo 16,2% que referiram a busca do método na Unidade Básica, o que 
potencialmente indica falhas no acesso aos métodos na atenção básica. 

Na psquisa de Minanni et al., (2009), entrevistaram-se 47 mulheres, destas, 

as orientações mais realizadas sobre métodos para contracepção se referriram a 

pílula anticoncepcional (68,3%), preservativo masculino (58,5%) e a injeção 

trimestral (34,1%). Os métodos menos orientados durante as consultas e VD 

puerperais de enfermagem foram DIU de hormônio e coito interrompido com 4,9% 

das orientações cada um e método Billings correspondendo a 7,3%. O método LAM 

não foi orientado a nenhuma mulher, além das indicações e contraindicações, o que 

as mulheres referiram causar muitos sentimentos de ansiedade e dúvidas. 

Tais fatores correlacionam-se com os achados de Falcão; Santos; Parente 

(2018) que destacaram que no município investigado, as informações referentes às 

modalidades contraceptivas restringem-se a alguns métodos específicos, o que gera 

contradição com a PNAISM, que preconiza a análise singular dos métodos e sua 

adequação a realidade de cada mulher, considerando também suas vontades, deste 

modo a ausência ou baixas orientações não se justificam, pois o intervalo 

intergestações reduzido a menos que dois anos é um predisponente de 

morbimortalidade materno-infantil, o que exige maior amplificação na oferta e 

orientações sobre todas as modalidades existentes para contracepção para que a 

adesão seja facilitada. 

Observou-se no estudo de Souza; Fernandes (2014) que mesmo com a 

importância da contracepção puerperal, ainda existem diversas fragilidades na 

promoção dos direitos reprodutivos no que concerne as opções anticonceptivas, 

exigindo atualizações e capacitação profissional referente aos métodos, indicações 

para lactantes e contraindicações no período puerperal. 

Pereira; Silva; Miranzi (2011) descrevem em seu trabalho a importância do 

desenvolvimento de ações de educação em saúde por parte do enfermeiro, que são 

cruciais e contribuem com o preocesso de opção da puérpera. O método LAM, 

quando não propiciar segurança pode ser complementado pelo preservativo, de 

preferência, ou algum outro método que a mulher considere mais adequada para si. 

De modo geral, frequentemente não ocorrem informações referentes a contracepção 

durante o pós parto imediato, tardio e remoto, portanto o enfermeiro deve ter este 

fator como um de seus principais objetivos. 
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