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Ordenar a formação de recursos humanos para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) por meio do planejamento, coordenação e apoio às 
atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área de saúde 

tem sido um compromisso constante do Ministério da Saúde, sobretudo, 
a partir da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGTES). 

Para garantir o direito à saúde, previsto na Constituição Federal e no âm-
bito de seu escopo de atuação, a SGTES realiza parcerias com as demais 
secretarias do Ministério da Saúde, bem como com as Escolas Técnicas do 
SUS (ETSUS), docentes e profi ssionais de saúde de instituições de ensino 
e de serviços de saúde. A partir dessas parcerias, a SGTES defi ne diretrizes 
para a formação e qualifi cação dos profi ssionais, produzindo materiais di-
dáticos e de apoio ao desenvolvimento dos cursos, sob a coordenação do 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES)/Coordenação 
Geral de Ações Técnicas da Educação na Saúde. 

Este material é uma ação conjunta entre a Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI) em parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, a partir 
do reconhecimento da importância da missão do Agente Indígena de Saúde 
(AIS) e do Agente Indígena de Saneamento (AISAN) no contexto da quali-
fi cação das ações de saúde junto às famílias indígenas.

Os AIS e os AISAN estão distribuídos em todas as regiões do país e con-
tribuem signifi cativamente para os avanços e as melhorias da saúde dos 
povos indígenas brasileiros, principalmente nas ações voltadas à redução 
da mortalidade infantil, cobertura pré-natal, melhorias nas condições sani-
tárias, acesso à água de qualidade, acompanhamento das crianças, vacina-
ção e vigilância à saúde da população indígena em geral.

Esta iniciativa pretende, portanto, contribuir e facilitar o trabalho dos 
AIS e AISAN na desafi adora missão diária de ser um promotor de saúde 
e um agente de cidadania. Com base neste objetivo central, este material 
didático oferece subsídios para a otimização dos seus resultados e melhor 
utilização das ferramentas de trabalho disponíveis. Agradecemos a todas 
e todos que contribuíram para a elaboração do presente material didático, 
trazendo os seus conhecimentos teóricos e práticos, numa construção co-
letiva, democrática e participativa, valorizando mais ainda o resultado fi nal 
do trabalho.

Desejamos, por fi m, que este curso contribua para a qualifi cação dos 
AIS e AISAN, tornando-os mais preparados para o cumprimento de suas 
missões sociais.

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
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Nesta Unidade vamos estudar sobre as características 
e os papéis sociais da família; a alimentação e nutri-
ção nas famílias indígenas; o ciclo de vida e as fases 

que envolvem a gravidez, o parto, puerpério, o crescimento 
e o desenvolvimento da criança. Por fi m vamos conhecer al-
guns agravos e doenças mais comuns na infância.
Vamos refl etir sobre o trabalho do Agente Indígena de Saúde 
(AIS) e da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) 
nas atividades de prevenção, proteção e recuperação da saú-
de e nas ações de promoção da saúde junto com a comuni-
dade, setores governamentais, a sociedade indígena e não 
indígena.

Para atingir os objetivos propostos nesta Unidade, vamos con-
versar sobre os seguintes assuntos: 

- A gravidez: como a mulher engravida, o desenvolvimento do 
bebê, o papel da mulher e do marido neste período, os princi-
pais cuidados e cuidadores (Equipe Multidisciplinar de Saúde 
Indígena - EMSI, pajé, parteira, benzedores, raizeiros, rezado-
res e a família).

- O pré-natal: o que é esse cuidado, o papel das parteiras, dos 
AIS e demais membros da EMSI.

- O parto e o puerpério: como é o parto para os povos indígenas 
e na sociedade ocidental, tipos de parto, o papel da parteira, a 
situação do parto no Brasil, cuidados envolvidos no puerpério, 
o papel dos AIS e demais profi ssionais da EMSI.





UNIDADE I - VOLUME 2
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A GRAVIDEZ

a gora nós vamos conversar sobre a gravidez, um momento de 
mudanças  importantes na vida e no corpo da mulher. Nessa 
fase existem regras e cuidados que devem ser respeitados. Es-

ses cuidados podem ser diferentes para cada povo. 
Primeiro, vamos retomar alguns conceitos importantes que ajudam 
a entender a gravidez!

TEXTO 1

O SISTEMA REPRODUTOR DA MULHER 
E DO HOMEM

Vamos conversar agora como a biomedicina nomeia e divide 
as partes do corpo que formam o sistema reprodutor feminino e 
masculino. Lembrando que esta não é a única explicação. Embora 
todos os seres humanos sejam iguais do ponto de vista físico, cada 
povo tem nomes diferentes para cada parte do corpo e o funciona-
mento de cada uma delas.

Anatomia é o ramo da biologia 
que estuda as estruturas do corpo 
humano

gora nós vamos conversar sobre a gravidez, um momento de 
mudanças  importantes na vida e no corpo da mulher. Nessa 
fase existem regras e cuidados que devem ser respeitados. Es-

ses cuidados podem ser diferentes para cada povo. 
Primeiro, vamos retomar alguns conceitos importantes que ajudam 
a entender a gravidez!

Vamos conversar agora como a biomedicina nomeia e divide 
as partes do corpo que formam o sistema reprodutor feminino e 
masculino. Lembrando que esta não é a única explicação. Embora 
todos os seres humanos sejam iguais do ponto de vista físico, cada 
povo tem nomes diferentes para cada parte do corpo e o funciona-
mento de cada uma delas.

Anatomia é o ramo da biologia 
que estuda as estruturas do corpo 
humano

• Sistema reprodutor masculino - Para o seu povo, quais são os 
órgãos ou partes do corpo externas e internas que o homem tem que 
são diferentes da mulher? Desenhe o corpo do homem e nomeie, na 
sua língua materna, cada parte desenhada.. 
• Sistema reprodutor feminino - Para o seu povo, quais são os órgãos 
ou partes do corpo externas e internas que a mulher tem que são 
diferentes do homem? Desenhe o corpo de uma mulher e nomeie, 
na sua língua materna, cada parte desenhada

ATIVIDADE PROPOSTA

Fernanda Roder Martinez, Mariana Maciel Queiroz, Maria Cristina Cabral Troncarelli e 
Sofia Beatriz Machado de Mendonça.
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Agora você vai conhecer a nomeação das partes do sistema re-
produtor masculino e feminino de acordo com a biomedicina:

FIGURA 1: Sistema reprodutor masculino

FIGURA 2: Sistema reprodutor feminino
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FIGURA 3: Sistema reprodutor feminino

Faça uma pesquisa com os profissionais de saúde, nos livros ou 
na internet e explique:
- O que é um óvulo e onde são produzidos?
- O que é um espermatozoide e onde são produzidos?
- Para que serve o canal vaginal?
- Para que serve o canal da uretra?
- O que é o útero e para que serve?

ATIVIDADE PROPOSTA

Agora que conhecemos os sistemas reprodutores, vamos ver 
como eles se modifi cam ao longo da vida.

A PASSAGEM DA INFÂNCIA PARA A 
JUVENTUDE NA MULHER

A mulher passa por períodos muito diferentes na sua vida, que 
mudam o seu corpo e o seu comportamento: a primeira menstru-
ação, a gravidez, o parto, ser mãe, dentre outros. São períodos im-
portantes e que provocam transformações, tanto no corpo como 
na  forma de pensar das mulheres.

É necessário entendermos essas mudanças porque são nesses 
diferentes períodos que as mulheres podem fi car mais vulneráveis 
aos problemas de saúde.

Quando a menina se transforma em uma mulher muitas coisas 
acontecem no corpo e na vida dela. O corpo vai fi cando com uma 
forma diferente. Crescem os pelos pubianos e os pelos nas axilas. 

A GRAVIDEZ  17



Os seios aumentam e a menina tem a primeira mestruação. Na 
biomedicina chamamos este período do desenvolvimento do cor-
po de puberdade. 

Cada povo tem sua forma própria de cuidar do corpo e dessa 
fase da vida. Existem cuidados tradicionais específi cos para as me-
ninas nesse momento da vida. Nesse período ela vai sendo prepa-
rada para ser mulher. 

A menina deixa de ser criança e a sua família, principalmente a 
sua mãe, vai  orientá-la sobre todas as mudanças que vão aconte-
cendo e os cuidados que devem ser tomados para que o seu corpo 
fi que forte e bonito e também para ela aprender a ser mulher, como 
fazer artesanato, como fazer a comida, cuidar da casa e das crian-
ças. Este aprendizado é diferente para cada povo.. Vamos ler um 
exemplo sobre os cuidados com a primeira menstruação adotados 
pelo povo Trumai. 

A PRIMEIRA MENSTRUAÇÃO 
TAWALU TRUMAI

Na primeira menstruação a menina fi ca em 
reclusão. Primeiro ela conta para a sua mãe, 
que fala para ela fi car deitada na rede. A menina 
fi ca cinco ou seis dias na rede sem se mexer, 
não pode comer e nem beber água ou mingau, 
só pode tomar um pouco de remédio, que é 
oferecido pelos seus pais ou avós.

Depois de cinco ou seis dias, a mãe ou a avó 
levanta a moça e prepara o remédio para que a 
moça possa vomitar, limpar o seu estômago e 
começar a engordar. 

Depois de um mês o pai vai pescar, pegar 
muitos peixes e convidar os parentes para comer 
junto com a menina. Nesta ocasião vão dar um 
novo nome para ela, porque ela não pode fi car 
com o nome anterior. 
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Quais mudanças ocorrem no corpo da menina que indicam que ela 
está deixando de ser criança e virando moça? 
Tem alguém que cuida da menina quando ela vira moça? Quais são 
esses cuidados? 
Faça um desenho de uma moça que está começando sua puberdade.
Como seu povo explica a menstruação?
Para o seu povo existe algum ritual que a menina passa em sua 
primeira menstruação? Existem cuidados tradicionais (remédios, 
dietas, regras) nessa fase da vida?

ATIVIDADE PROPOSTA

Agora vamos conhecer como entendemos a menstruação no 
conhecimento da biomedicina.

A primeira menstruação se chama menarca e na maioria das 
mulheres acontece entre 11 e 13 anos. A menstruação representa o 
início da vida fértil, isto é, o período em que a mulher pode engra-
vidar. 

A palavra menarca tem origem grega e 
quer dizer o primeiro mês. A palavra mens-
truação tem a mesma origem grega e quer 
dizer um acontecimento mensal.

Nas suas primeiras menstruações, a menina pode perceber que 
seus ciclos estão irregulares, podendo ter ciclos mais longos ou 
mais curtos e até mesmo não sangrar todo mês. Depois, o ciclo 
menstrual deve fi car regular, ou seja, a mulher deve menstruar todo 
mês, se ela não estiver grávida ou se não tiver algum problema de 
saúde, ela poderá menstruar.  Sempre é bom a mulher fi car atenta 
e conhecer bem o seu ciclo.

Se não trocar o nome de menina, a cobra pode 
mordê-la. Depois dessa cerimônia ela fi ca um ou 
dois anos em reclusão. Depois ela sai em uma 
festa e cortam sua franja. Ela vai para o rio e 
começa a ajudar sua mãe.

Fonte: Apostila de Antropologia. Curso de Formação de Professores 
Urucum/Pedra Brihante. ISA, 2003.
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FIGURA 4: Ciclo menstrual

O ciclo menstrual começa no primeiro dia de menstruação 
e termina um dia antes da menstruação seguinte. Podemos 
observar neste desenho que a mulher fi cou menstruada por 5 
dias e demorou cerca de 28 dias para ela menstruar novamente. 

AS FASES DA LUA E A MENSTRUAÇÃO
Muitos povos indígenas contam os meses através das fases 

da lua. Um mês é completado através da passagem pelas quatro 
fases: nova, crescente, cheia e minguante. O acompanhamento das 
fases da lua pelos povos indígenas funciona como um calendário. 
Neste caso, as mulheres indígenas também se referem à lua para 
acompanhar os períodos menstruais ou quando estão grávidas.
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LUA MINGUANTELUA CHEIALUA CRESCENTE LUA NOVA

FIGURA 5: Fases da Lua

As mulheres têm ciclos menstruais diferentes, algumas tem ci-
clos mais curtos (menos de 28 dias) e outras mais longos (acima 
de 30 dias).  Todo mês, o corpo da mulher se prepara para uma 
possível gravidez. Caso a gravidez não aconteça, a mulher mens-
trua.

FIGURA 6: Útero antes da menstruação

O desenho mostra o que acontece com o útero antes da 
mulher menstruar. As paredes do útero fi cam cheias de san-
gue para uma possível gravidez, para receber e nutrir o bebê. 
Se a mulher não engravida, a parede do útero descama, ou 
seja, perderá esse sangue. Chamamos isso de menstruação.
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A RELAÇÃO SEXUAL ENTRE O 
HOMEM E A MULHER

Depois de passar pelo período da puberdade o corpo do homem 
e da mulher está preparado para começar a ter relações sexuais, 
namorar e ter fi lhos. Cada povo e sociedade têm regras próprias 
que determinam o início da vida sexual dos homens e mulheres, ou 
seja, a sexualidade, as formas de relacionamento e de casamento.

A sexualidade diz respeito a um conjunto 
de características humanas que se traduz nas 
diferentes formas de expressar a energia vital. 
A energia pela qual se manifesta a capacidade 
de se ligar às pessoas, ao prazer/ desprazer, aos 
desejos, às necessidades, à vida.

Comumente, as pessoas associam sexualidade 
ao ato sexual e/ou aos órgãos genitais, 
considerando-os como sinônimos. Embora o 
sexo seja uma das dimensões importantes da 
sexualidade, esta é muito mais que atividade 
sexual e não se limita à genitalidade ou a uma 
função biológica responsável pela reprodução.

 A sexualidade envolve, além do corpo, os 
sentimentos, a história de vida, os costumes, 
as relações afetivas e a cultura. Portanto, é uma 
dimensão fundamental de todas as etapas da 
vida de homens e mulheres, presente desde o 
nascimento até a morte, e abarca aspectos físicos, 
psicoemocionais e socioculturais.

Fonte:  Saúde sexual e saúde reprodutiva / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010
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Faça um desenho em grupo sobre como é o namoro para sua etnia 
(locais de namoro, como os encontros são planejados, como é a 
paquera etc). 

ATIVIDADE PROPOSTA

Quando um homem deseja namorar uma mulher, ou seja, ter 
relação sexual, ele começa a sentir o coração bater mais forte, co-
meça a sentir o corpo diferente, chamamos essa sensação de exci-
tação. A mulher também sente essa excitação. Com a excitação, o 
pênis do homem aumenta de volume e fi ca duro (ereto) e a vagina 
da mulher solta uma secreção que a lubrifi ca. Tudo isso facilita a 
penetração do pênis na vagina quando acontece  o ato sexual.

Na relação sexual existe a possibilidade de uma gravidez. Cada 
sociedade tem conhecimentos sobre a gravidez e a gestação de um 
bebê. Esses conhecimentos podem ser diferentes para cada etnia.

Um conhecimento importante para muitos povos indígenas é 
quando a mulher engravida,o homem compartilha a responsabili-
dade pela formação do bebê, mesmo que o bebê esteja crescendo 
dentro da barriga da esposa. 

Como existe essa relação muito forte ligando a mãe, o pai e o 
bebê, tudo o que o pai e a mãe comerem, ou mesmo as suas ati-
tudes e comportamentos, podem afetar o bebê. Por isso as regras 
de alimentação e de comportamento, ensinadas pelos mais velhos, 
têm o objetivo de cuidar da saúde do bebê. 

Para alguns povos indígenas, depois que uma mulher engravida, 
o feto precisa ser alimentado através do sêmen masculino, por isso 
é muito importante que a mulher continue tendo relações sexuais, 
pois assim a criança vai se fortalecer dentro da barriga da mãe.

Dentro de muitas sociedades indígenas os raizeiros e os pajés 
conhecem remédios para ajudar a mulher a engravidar ou para ela 
evitar a gravidez. 
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A GESTAÇÃO DA MULHER
JOWOSIPEP KAIABI

Normalmente as mulheres pegam gravidez 
fazendo sexo com os homens. Também pode 
ajudar quando elas tomam remédio do mato ou 
esfregam o remédio na barriga.

Outra forma de fazer a mulher fi car grávida é 
consultando um pajé. A mulher paga o pajé e ele 
traz o fi lho do espírito; ou o pajé oferece comida 
para a mulher, ela come e engole a criança. 
O pajé fi ca cuidando da mulher até nascer a 
criança. Depois que nasce, ele dá um nome para 
a criança, a mãe e o pai não podem dar nome. 
Antes de fazer ou comer alguma coisa, os pais 
precisam consultar o pajé. Essas crianças são 
fi lhas do espírito.

Os pajés falam muito das crianças do céu, do 
ar, da mata, dos objetos da casa, dos animais e 
das aves. Tem criança preta, branca, aleijada, de 
cabelo liso e enrolado, loira, criança cabeluda. 
Tem crianças que não acostumam a viver na terra. 
Elas vêm na barriga da mãe, crescem, nascem, 
vivem um pouco e depois de uma semana elas 
morrem. Assim contam os pajés Kawaiwete.

Fonte: Saúde no Xingu. ISA/Colgate, 2001.

Para o povo Kawaiwete (Kaiabi), o pajé pode ajudar a mulher a 
engravidar através de um tratamento espiritual:
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REGRAS DE COMPORTAMENTO 
E CUIDADOS COM A CRIANÇA 
DURANTE A GESTAÇÃO
AGENTES DE SAÚDE DO POVO YUDJA

Quando a mulher está gestante deve respeitar 
as regras. 

Para o meu povo, o pajé ajuda a curar doenças 
dos espíritos. Para ajudar a mulher a engravidar 
tem o raizeiro ou rezador. O raizeiro vai buscar 
raiz no mato, traz e entrega para a mulher que 
o consultou, para a mesma dançar com a raiz 
fazendo de conta que é o bebê. Depois a mulher 
tem relação sexual com o marido. Mais ou menos 
um mês depois, ela pode fi car grávida.

A mulher também pode procurar um rezador. 
Ele pode só fazer a reza ou ele pode preparar 
uma pequena quantidade de comida ou mingau. 
Depois ele reza a comida, em seguida dá para a 
mulher que deseja engravidar.

Fonte: Saúde no Xingu. ISA/Colgate, 2001

Já o povo Kamaiurá tem outras concepções sobre a gravidez da 
mulher, como explica o professor e auxiliar de enfermagem Ka-
nawayuri Kamaiurá:

É importante compreender as explicações do próprio povo e se-
guir as regras, porque cada povo tem conhecimentos que não po-
dem ser esquecidos, para não comprometer a saúde dos familiares.

O pai e a mãe da criança também precisam seguir regras duran-
te a gestação da criança na barriga da mãe. Cada povo tem suas 
regras, como podemos observar nos textos abaixo:
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O homem também, ele não deve fazer arco e 
nem a corda do arco. Se ele fi zer arco, vai provocar 
gravidez ectópica (tubária) na gestante. Fazer 
a corda do arco é mais perigoso ainda, porque 
a mulher pode abortar. Se o homem fi zer uma 
espécie de arco que chamamos kuãxiha, a 
criança pode nascer com o corpo coberto de 
pruridos e também pode causar hemorroida.

A mulher gestante não pode comer peixe 
cozido e nem mingau de farinha, não pode tomar 
água pura, nem suco de mel. Se ela consumir 
esses alimentos, pode engordar o bebê dentro da 
barriga, por isso esses alimentos são perigosos 
quando a mulher está grávida. O bebê pode fi car 
muito grande e provocar problema na hora do 
parto.

Fonte: Atxuã Seha (Nutrição). Unifesp/MEC/UFMG, 2012.

OS CUIDADOS DURANTE A 
GESTAÇÃO E O QUE É PERMITIDO 
PARA O HOMEM E A MULHER
AGENTES DE SAÚDE DO POVO KAWAIWETE

Quando a mulher jovem está grávida, sua mãe 
orienta sobre os cuidados durante a gestação. O 
homem não pode fazer casa, não pode amarrar 
palha, não pode fazer fl echa e nem cera, nem 
socar o chão, não pode derrubar madeira e não 
pode tirar mandioca. Também não pode prensar 
a mandioca e nem fazer peneira. 
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A mulher não pode fazer as coisas proibidas 
no período da gestação como trançar a rede, 
nem fazer novelo de barbante, também não 
pode carregar coisas pesadas. Os alimentos 
que ela não deve comer durante a gravidez 
são: mel de vários tipos de abelha (Europa e de 
abelhas brasileiras), paca, cutia, jacu, jacutinga, 
quati, veado, pato, caititu, anta, macaco preto, 
jaú, pirarara, barbado, piranha, piau, matrinchã, 
jaraqui, bagre, cascudo, trairão e outros.

Os alimentos bons para a mulher durante a 
gestação são: pacu, mandi, mandubé, tucunaré, 
bico-de-pato, sardinha, peixe-cachorra, curvina, 
acará, mutum, jaó, macuco, nambu, queixada 
e macaco prego. Somente esses alimentos são 
permitidos para a mulher grávida. Durante a 
gravidez o mingau está liberado para a mulher 
e para o homem até ela ganhar o bebê. Por isso 
temos que respeitar a orientação do pai e da 
mãe. Quem quiser comer as coisas sem pensar 
no seu fi lho vai prejudicar a saúde do fi lho, por 
isso precisa cuidar de si mesmo e da família.

Fonte: Koa ka’rana ore jemu’e awera imome’wawa Projeto Xingu/
Unifesp/MEC/UFMG, 2012.

Como o seu povo explica a gravidez? Para o seu povo, depois 
que a mulher fica menstruada, quando ela está pronta para 
engravidar? Faça uma conversa com outros agentes de saúde 
de sua etnia e escrevam um texto explicando quais são as regras 
de comportamento e de alimentação do homem e da mulher 
durante o período da gravidez do casal, de acordo com a cultura 
de seu povo. O que acontece com o bebê ou com o casal se as 
pessoas não cumprirem as regras?

ATIVIDADE PROPOSTA
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COMO ACONTECE A GRAVIDEZ
Na biomedicina a explicação para a gravidez é o encontro do 

óvulo com o espermatozoide  dentro do útero da mulher, na tuba 
uterina. Durante a relação sexual o homem libera na vagina da mu-
lher um grande número de espermatozoides. Os espermatozoides 
vão nadando pela vagina, entram no útero até encontrarem o óvu-
lo. Como no desenho abaixo:

FIGURA 7: Encontro do óvulo com o 
espermatozoide

Encontro do 
óvulo com o 
espermatozoide

Milhares de espermatozoides chegam até o óvulo da mulher 
mas apenas um consegue entrar. Quando o espermatozoide entra 
dentro do óvulo acontece a concepção, que é o momento em que é 
gerada uma nova vida. A concepção também pode ser chamada de 
fertilização ou fecundação. Depois que o óvulo e o espermatozoide 
se unem, formam uma nova célula.

O QUE É CÉLULA

Célula é a menor parte do nosso corpo e do corpo de outros seres 
vivos. Todos nós somos formados por várias células agrupadas. As 
células agrupadas formam a nossa pele, os órgãos do nosso corpo, 
como o coração, os pulmões, os olhos, a boca, cada parte de nosso corpo 
é formada por pequenas células juntas. Cada grupo de células juntas 
tem uma função no nosso corpo e realiza uma atividade “comunitária”, 
trabalhando de maneira integrada com as demais células do corpo. É 
como se o nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células, 
que cooperam umas com as outras, dividindo o trabalho entre si. Juntas 
elas fazem várias tarefas que mantém a pessoa viva.
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FIGURA 8: Divisão celular

A nova célula, formada pelo encontro do espermatozoide com o 
óvulo, passa por diversas transformações. Ela vai se dividindo em 
novas e pequenas células até estar pronta para se fi xar na parede 
do útero. Esse período é conhecido como nidação ou implantação.

Nos desenhos abaixo você pode ver como são as divisões celu-
lares.

Só depois que essas células se fi xarem no útero, falamos que a 
mulher engravidou. Depois da implantação na parede do útero elas 
vão se transformar em embrião e por último em feto.

Embrião é o primeiro nome dado ao bebê que está 
crescendo dentro do útero da mulher, é o período inicial 
da gravidez e consideramos um momento muito frágil 
e de cuidados, pois é quando todo o  corpo do bebê está 
se formando.  Depois que ele se desenvolve mais e passa 
a fi car com características humanas, recebe o nome de 
feto. É assim  que vamos chamá-lo até o fi nal da gravidez. 
Durante toda a gravidez o feto cresce, passa por mudanças 
importantes que garantem sua sobrevivência fora do útero 
da mãe.
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É importante lembrar que a placenta também é formada nesse 
período inicial da gestação. Em breve vamos conversar sobre a im-
portância da placenta e suas funções.

FIGURA 9: Desenvolvimento do feto

A gestação dura nove meses, aproximadamente 40 semanas. 
Ela é dividida em três trimestres, ou seja, de três em três meses. 
Essa divisão foi feita para facilitar o acompanhamento da mulher 
no  período gestacional. 

Na gravidez, o corpo da mulher passa por transformações im-
portantes que vão nutrir e proteger o bebê que está crescendo den-
tro do seu  útero, como também prepara o corpo da mulher para o 
parto. Além das mudanças no corpo da mãe, o feto também passa 
por modifi cações que vão prepará-lo para viver fora do útero de 
sua mãe. Vamos conhecer um pouco dessas mudanças:
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FIGURA 10: Períodos de gestação

POR QUE É IMPORTANTE O AIS 
CONHECER ESSAS MODIFICAÇÕES?

O AIS é o primeiro profi ssional da equipe de saúde a fi car saben-
do das queixas e dúvidas das gestantes acompanhadas. Conhecer 
as principais modifi cações no corpo da mulher e o desenvolvimen-
to do feto vai ajudá-lo a entender essas modifi cações e a orientar a 
mulher e a família sobre essas transformações. Esses conhecimen-
tos vão contribuir para o AIS e a equipe na orientação de cuidado e 
na identifi cação de possíveis situações de risco que necessitem de 
uma avaliação médica com mais urgência.
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A PLACENTA E SUA IMPORTÂNCIA NA 
GRAVIDEZ

Durante a gestação junto com o bebê também é formada a pla-
centa, que fi ca grudada no útero. Ela é muito importante para a 
sobrevivência do feto, que fi ca em contato com a placenta através 
do cordão umbilical. A corrente sanguínea do feto é separada da 
corrente sanguínea da mãe. 

A placenta e o cordão umbilical têm como principais funções: 
proteção, nutrição, respiração, excreção do feto e produção de 
hormônios. O feto fi ca envolvido em uma bolsa com um líquido 
chamado de líquido amniótico. Essa bolsa de água tem a função 
de manter a temperatura, proteger o feto contra choques externos 
(quedas e traumas que possam atingir a barriga da mulher) e ajuda 
no desenvolvimento e crescimento do feto, pois o líquido possibi-
lita que o feto se movimente e ajuda no crescimento de seus mús-
culos. É esse líquido que sai da vagina da gestante quando a bolsa 
rompe, é um sinal do início do trabalho de parto.

FIGURA 11: Feto 
na barriga da mãe, 
com a bolsa e a 
placenta
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COMO FUNCIONA A TROCA ENTRE 
MÃE E FETO?

A placenta funciona como a raiz de uma árvore: ela se fi xa no 
útero da mulher e consegue absorver da corrente sanguínea subs-
tâncias importantes  para o crescimento e sobrevivência do feto, 
como oxigênio e nutrientes. Essas substâncias chegam até o feto 
pelo cordão umbilical. 

O feto também produz substâncias que precisam ser eliminadas 
do seu corpo, essas substâncias saem pelo cordão umbilical e são 
excretadas (eliminadas)  pela placenta na corrente sanguínea da 
mãe.  

No momento do parto a placenta se solta do útero e o bebê não 
vai mais precisar do cordão umbilical para sua nutrição e respira-
ção, seu pulmão está pronto para sua respiração e o seu alimento 
será o leite da mãe.

FIGURA 12: Cordão umbilical

Cordão 
umbilical

Placenta

Líquido
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Para o seu povo, como o bebê se desenvolve na 
barriga da mãe?
Pensando no trabalho do AIS e sua equipe, quais são 
os sinais ou sintomas que a mulher grávida pode 
apresentar que indicam problemas para a mãe ou 
para o feto? Como o AIS e a EMSI devem acompanhar 
as gestantes? No próximo texto vamos estudar o 
pré-natal. 

ATIVIDADE 
PROPOSTA
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O PRÉ-NATAL

agora vamos conversar um pouco sobre 
quais são os cuidados com a mulher grá-
vida e sobre quem participa desse cuida-

do. Como vimos anteriormente, a gestação é 
uma fase de muitas mudanças na vida da mu-
lher, por isso é importante uma atenção espe-
cial por parte da equipe de saúde.

Em muitas sociedades, as mulheres da fa-
mília (mães, avós, tias) têm um papel muito 
importante no acompanhamento da gestante, 
pois são responsáveis pelo cuidado, pela orien-
tação e muitas vezes acompanham e ajudam 
no momento do parto.  

Em várias comunidades ribeirinhas, por 
exemplo, a mulher tem um papel muito im-
portante no acompanhamento da gestante, do 
parto e do recém-nascido. Essas mulheres são 
conhecidas como parteiras.  Além das partei-
ras, existem também, na população não indí-
gena, mulheres que se dedicam ao acompa-
nhamento da gestante no momento do parto, 
conhecidas como doulas. 

TEXTO 2

A palavra doula é de origem grega e sig-
nifi ca “aquela que serve a outra mulher”

Fernanda Roder Martinez, Mariana Maciel Queiroz, Pablo Natanael Lemos, 
Anabele Pires Santos e Sofia Beatriz Machado de Mendonça.
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As doulas dão apoio emocional à gestante e às pessoas que vão 
acompanhá-la no momento do parto (mães, irmãs, tias ou avós), 
orientando sobre o que a mulher vai sentir e também sobre os pro-
cedimentos que vão ser realizados no parto em hospitais. Também 
ensinam e ajudam a gestante a realizar posições e exercícios que 
ajudam a diminuir as dores durante todo o trabalho de parto. 

O Ministério da Saúde reconhece que o acompanhamento pela 
doula reduz o tempo do trabalho de parto, diminui também o uso 
desnecessário de medicações e o número de partos cesáreos.

Para os povos indígenas, a gestante é acompanhada pela família 
e por especialistas tradicionais, como as parteiras, pajés, rezadores 
e raizeiros. 

As parteiras tradicionais indígenas podem ser as mães, as tias 
ou avós das gestantes. Esse papel de parteira geralmente é exer-
cido dentro da própria família da gestante. Algumas dessas mu-
lheres especialistas acabam sendo mais procuradas do que outras, 
caracterizando como um reconhecimento da comunidade à sua 
atuação como parteira.

No Ministério da Saúde existe o Programa Trabalhando com 
Parteiras Tradicionais com o objetivo de valorização dessas mulhe-
res. O Ministério da Saúde defi ne como parteira tradicional “aquela 
que presta assistência ao parto domiciliar baseada em saberes e 
práticas tradicionais e é reconhecida pela comunidade como par-
teira”.1

Para o povo Kaingang a parteira tem um papel fundamental no 
acompanhamento das gestantes, mas vem perdendo a força devi-
do à desvalorização da medicina tradicional e o uso crescente da 
biomedicina. De acordo com Francisco Rokàg dos Santos: “A par-
teira é uma pessoa muito importante em uma coletividade e deve 
ser cuidada por todos”. 

Na sua comunidade existem parteiras ou mulheres com 
experiência no acompanhamento da gestante e do parto? Conte 
como é o trabalho dessas mulheres.

ATIVIDADE PROPOSTA

A equipe de saúde também participa do cuidado da gestante, 
esse acompanhamento é chamado de pré-natal.

1 Ministério da Saúde. Parto e nascimento domiciliar assistidos por parteiras tradicionais. Série C. Projetos, Programas e 
Relatórios. Brasília-DF, 2010.
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O pré-natal é o acompanhamento da gestante através de 
consultas e exames, para acompanhar o desenvolvimento 
do feto e a situação de saúde da mãe. Esse cuidado ajuda a 
gestante e sua família a entenderem melhor qual é o papel 
do profi ssional de saúde, criando vínculo (confi ança) entre 
os envolvidos. Um pré-natal bem realizado contribui para 
identifi car riscos, garantindo uma gestação tranquila e um 
parto seguro.

As consultas de pré-natal devem ser realizadas logo no início da 
gravidez, pois elas ajudam a equipe a identifi car intercorrências e 
problemas que podem interferir na saúde da gestante. 

É importante lembrar, também, que o profi ssional durante a con-
sulta deve esclarecer todas as dúvidas e preocupações da gestante 
e de sua família.

O Ministério da Saúde criou um programa específi co 
para o cuidado com a gestante, chamado de Programa de 
Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN). Esse 
programa defi ne que toda gestante deve ter, no mínimo, 
seis consultas de pré-natal durante a gestação, sendo uma 
no primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro. 
O PHPN tem como objetivo garantir que as mulheres grá-
vidas tenham acesso a serviços de saúde com qualidade. 
Para saber mais, acesse: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/parto.pdf 

Em Terras Indígenas com difi culdade de acesso, nem sempre as 
consultas de pré-natal são realizadas com a frequência recomen-
dada pelo Ministério da Saúde. Por isso, é importante que a equipe 
se organize bem, priorizando no seu planejamento a atividade do 
pré-natal. Por exemplo, todas as vezes em que a equipe de saúde 
fi zer viagens para as aldeias, mesmo que seja rapidamente, a reali-
zação do pré-natal deve ser uma prioridade no trabalho.

Na maioria das vezes, o Agente Indígena de Saúde (AIS) é o pri-
meiro profi ssional da equipe de saúde a saber quando uma mulher 
está grávida em sua comunidade, por morar na mesma aldeia e ter 
uma proximidade com a gestante e sua família. Pode ser uma fun-
ção do AIS e do Agente Indígena de Saneamento (AISAN) avisar 
os outros membros da equipe, como médicos e enfermeiros, sobre 
as novas gestantes em sua aldeia, para garantir a realização do pré-
-natal desde o início da gravidez . 
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Outra função do AIS é auxiliar na coleta de informações sobre a 
história da gestante, na identifi cação precoce de intercorrências e 
problemas e ajudar o profi ssional de saúde a saber quais as dúvi-
das que a gestante e a sua família têm durante a gestação.  

Em algumas sociedades é difícil o AIS do gênero masculino ter 
um diálogo com as mulheres sobre gravidez, por isso, ele precisa 
pedir ajuda para sua esposa e outras parentes mulheres. O ideal é 
ter, na equipe de saúde, agentes de saúde mulheres. A formação de 
mulheres como agentes de saúde deve ser priorizada pela comuni-
dade e também pela equipe do Distrito Sanitário Especial Indígena 
(DSEI). 

Outra estratégia que pode ajudar a acompanhar as gestantes 
desde o início é fazer atividades de educação em saúde com as 
mulheres das aldeias. Em geral, são as mulheres indígenas que cui-
dam das crianças, das gestantes, dos idosos e das pessoas doen-
tes. Elas são as guardiãs da língua e da cultura. É muito importan-
te envolvê-las nas ações de saúde. Essas ações podem ser feitas 
por meio de encontros, reuniões temáticas ou mesmo nas casas. 
Todos precisam se sentir participando do acompanhamento. Os 
profi ssionais precisam conhecer quais são os cuidados tradicionais 
com a gestação e o parto e as mulheres indígenas podem conhecer 
melhor e entender quais são os riscos e problemas de saúde que 
a mulher pode ter na gestação e no parto, do ponto de vista do co-
nhecimento da biomedicina.  

A enfermeira, por ser mulher, tem mais facilidade para se aproxi-
mar das mulheres indígenas e por isso pode ajudar o AIS e a equipe 
a diagnosticar e  acompanhar as gestantes. 

A aproximação da enfermeira com as mulheres indíge-
nas através de rodas de  conversa, juntamente com o AIS,  
discutindo sobre a gravidez e o  pré-natal, contribui tanto 
para a informação dessas mulheres como também fortale-
ce a relação do AIS com sua comunidade.

Consulte também o Caderno de Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco 
do Ministério da Saúde no link: bvsms.saude.gov.br/bvs/.../cadernos_
atencao_basica_32_prenatal.pdf
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FIGURAS 13 E 14: Encontro 
de Mulheres sobre Saúde do 
Adolescente, Polo Base Pavuru – 
DSEI Xingu, novembro de 2008 - 
Fonte: Projeto Xingu/ UNIFESP.

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM EQUIPE
O pré-natal, quando realizado em equipe, incluindo as 

parteiras e agentes de saúde, contribui para a diminuição dos 
casos de morte materna, de crianças que nascem com baixo 
peso e de crianças que adoecem nos primeiros dias de vida.

COMO PODEMOS CONFIRMAR UMA 
GRAVIDEZ?

Para o conhecimento científi co, a confi rmação de uma  gravidez 
pode ser feita de diferentes formas:

• Teste rápido de urina e exame de sangue, que são utilizados, 
normalmente, quando a mulher percebe que a sua menstrua-
ção está atrasada.

• Exame clínico: avaliação do abdômen, que é conhecida como 
palpação, para identifi car o crescimento uterino e também  
para auscultar o Batimento Cardiofetal - BCF (o batimento do 
coração do bebê).
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FIGURA 15: Teste rápido de urina para diagnosticar gravidez

Mesmo na impossibilidade de se realizar testes para 
confi rmar uma gravidez é importante que se inicie o 
pré-natal.

O atraso menstrual é um sinal importante que auxilia 
no diagnóstico de uma gravidez e ajuda o profi ssional de 
saúde a iniciar o pré-natal logo no começo da gravidez.

Converse e pesquise como as mulheres ou parteiras de sua 
aldeia sabem que uma mulher está grávida.
Como você fica sabendo que uma mulher da sua aldeia está 
grávida? O que você faz quando sabe de uma possível gestante 
em sua aldeia?

ATIVIDADE PROPOSTA

VAMOS LEMBRAR!
É muito comum que, depois do parto, as mulheres fi quem 

muitos meses sem menstruar porque estão amamentando. 
Nesse caso, é importante fi car atento aos outros sinais de 
gravidez.
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No momento da identifi cação de uma gestante, é papel do AIS 
e dos outros membros da equipe conversar com a família sobre a 
importância do acompanhamento pré-natal realizado pela equipe 
de saúde. 

As consultas devem ser realizadas pelo médico e pela enfermei-
ra, sempre com a ajuda do AIS que atua na região, pois as infor-
mações coletadas na consulta de pré-natal são muito importantes. 
Muitas vezes a gestante fala pouco a língua portuguesa e precisa 
do AIS, ou até o mesmo do próprio marido, ou alguém da família 
para ajudá-la. 

É muito importante a participação de AIS mulheres no acompa-
nhamento de atividades que são específi cas da saúde da mulher, 
como o pré-natal e o exame papanicolau, assim como nas consul-
tas de rotina. 

Além do atraso na menstruação, outros sinais e sintomas 
estão presentes na gravidez: náuseas, vômitos, sonolência, 
tonturas, aumento na quantidade de saliva, aumento de 
apetite, dor e aumento das mamas, aumento de sensibilidade 
nos mamilos, saída de colostro (líquido amarelo) pelo 
mamilo, escurecimento da pele na área da vulva e da aréola, 
do rosto (manchas chamadas de cloasmas), aparecimento 
da linha negra, aumento do volume abdominal (crescimento 
do útero) e presença de Batimento Cardiofetal (BCF).

Na Unidade II desta Área Temática, que trata da 
saúde do jovem, adulto e idoso, vamos estudar o exame 
papanicolau e sua importância para a saúde da mulher.

No caso de só haver agentes de saúde do gênero masculino, 
ainda assim é possível que ele realize atividades voltadas para a 
orientação da gestante, recorrendo também a membros da família 
da gestante, como por exemplo, conversando com o marido ou a 
mãe dela.
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História obstétrica: são informações referentes 
às gestações anteriores da mulher e que são muito 
importantes para auxiliar na identifi cação de possíveis 
riscos que podem aparecer na gestação, no nascimento 
da criança ou após o nascimento.

O QUE FAZER DEPOIS DE CONFIRMADA 
A GRAVIDEZ?

Após a confi rmação da gravidez a equipe precisa:
• Registrar o acompanhamento da gestante em uma fi cha, ca-

derno ou cartão.
• Coletar a história clínica, obstétrica, ginecológica e familiar da 

mulher.
• Conhecer a data da última menstruação (DUM) e calcular a 

data provável do parto (DPP).
• Realizar o exame físico e obstétrico.
• Identifi car possíveis riscos para a gestação atual.
• Programar consultas periódicas e exames necessários para 

um bom pré-natal.

O REGISTRO DAS INFORMAÇÕES
O instrumento de registro de pré-natal organiza as informações 

e facilita o acompanhamento da gestante. Cada DSEI tem o seu 
próprio instrumento de registro, o mais utilizado é o cartão da ges-
tante. O importante é que o instrumento utilizado contenha:

• Identifi cação da gestante: anotar o nome, etnia, data de 
nascimento, aldeia, número da casa e  nome do marido.

• Antecedentes pessoais: anotar se a mulher está com al-
guma doença, como por exemplo, hipertensão, diabetes, 
HIV, cardiopatias, malária, tuberculose, câncer ou outra 
doença grave.

• Antecedentes familiares: anotar se a mulher teve gême-
os, se tem familiares com doenças crônicas, se teve tu-
berculose, se ocorreu na família casos de malformação 
em bebês.
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• História obstétrica: anotar o número de gestações, par-
tos e abortamentos; anotar se os partos foram normais 
ou por cesária; anotar a idade da  mulher na primeira 
gestação, o intervalo entre os partos, a idade do último 
fi lho, o local e as condições dos partos; anotar os casos 
de prematuridade, natimortos, complicações das gesta-
ções, partos ou puerpérios anteriores. 

• Antecedentes ginecológicos: anotar a data do último pa-
panicolau e se a mulher tem ou teve alguma doença se-
xualmente transmissível (DST).

• Gestação atual: anotar o dia da última menstruação 
(DUM), a data provável do parto (DPP), a idade gesta-
cional (tempo da gestação), o uso de medicação, as in-
tercorrências clínicas, os resultados de exames e verifi -
car como está sua situação vacinal.

• Exame clínico: registrar, junto com a equipe, peso, altura, 
pressão arterial, temperatura, avaliação nutricional, si-
nais de edema em face e membros, crescimento uterino 
e avaliação do feto através do exame obstétrico.

Quando o profi ssional realiza toda essa conversa e avaliação, ele 
consegue identifi car se a gestação é de risco ou não. Essa condição 
pode modifi car ao longo da gestação, ou seja, uma mulher pode ser 
identifi cada com uma gestação sem riscos e depois apresentar al-
terações clínicas que a coloquem na condição de gestante de risco.

É IMPORTANTE LEMBRAR:
O registro de informações do pré-natal deve ser realizado 

por todos os membros da EMSI que participam do cuidado da 
gestante. Essas informações dão segurança para o profi ssional 
e ajudam a garantir a qualidade do pré-natal. Além disso, essas 
informações apoiam o DSEI na avaliação e planejamento de suas 
ações. O registro de informações é uma atividade importante, 
que deve ser valorizada por todos.
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FIGURA 16: EMSI na atenção à gestante

Gestantes que devem ser observadas com atenção pela 
EMSI, porque podem apresentar algum problema de saúde:

• Mulheres abaixo de 15 anos e acima de 35 anos.
• Mulheres que têm uma altura menor que 1,45 m.
• Mulheres com peso menor que 45 kg e maior que 75 kg.
• A mulher na sua primeira gravidez e a mulher que já en-

gravidou quatro vezes e engravida novamente.
• Mulheres que estão com problemas na família (a família 

não aceita a gravidez, ausência do pai da criança, brigas 
com o marido, doenças etc) e mulheres que não deseja-
vam a gravidez.

• Mulheres com história de muitos abortos, bebês que 
nasceram mortos, que tiveram partos que apresentaram 
problemas, como por exemplo parto prematuro ou um  
parto muito prolongado.

• Mulheres que tiveram fi lhos recém-nascidos de baixo 
peso (peso ao nascer menor ou igual a 2.500g).

• Mulheres que desenvolvem anemia grave durante a gra-
videz.

• Período muito curto entre uma gravidez e outra.
• Gestação gemelar (gêmeos).
• Mulheres que fazem uso de drogas (álcool, fumo, crack 

etc).
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• Mulheres que já fi zeram duas cesárias.
• Gestante que não ganha peso sufi ciente para nutrir o bebê 

durante a gestação.
• Mulheres que apresentam hipertensão na gestação.
• Hemorragia na gestação.

Para o seu povo, o que é considerada uma gravidez de risco?
Na sua sociedade, qual o intervalo para a mulher engravidar 
novamente, depois de ter uma criança?

ATIVIDADE PROPOSTA

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 
DO PRÉ-NATAL

Agora vamos conversar sobre alguns procedimentos que são es-
pecífi cos do pré-natal e devem ser realizados em todas as consul-
tas de pré-natal da gestante.

1. Cálculo da Data Provável do Parto – DPP
Esse cálculo tem o objetivo de saber o provável dia do parto. 

Essa informação é valiosa, pois ajuda a identifi car um  trabalho de 
parto prematuro (antes do tempo) ou quando o bebê está  passan-
do do tempo de nascer. Essas duas situações são de risco para mãe 
e para o bebê. Esse cálculo é feito pelo médico ou pela enfermeira, 
mas é importante que o AIS entenda como ele é feito, para ajudar a 
equipe quando necessário e acompanhar as gestantes que entram 
em trabalho de parto.

O cálculo da Data Provável do Parto (DPP) só é possível 
se a gestante tiver certeza da Data da Última Menstruação 
(DUM).

Vamos conhecer como é feito esse cálculo:
Uma mulher com uma DUM: 12/01/2015. 
Some 7 dias no dia 12: 12 + 7= 18 (dia)
Some 9 meses no mês 01:  1+9 =10 (mês)
O cálculo mostra que essa criança vai nascer em outubro 
(mês 10), isso quer dizer que o ano não mudou, ainda é 
2015. Por fi m, a DPP é: 18/10/2015
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Outra forma de calcular a  DPP é utilizando um disco que se 
chama gestograma. Para compreender o uso desse instrumento, é 
necessário tê-lo em mãos, por isso não entraremos neste livro em 
detalhes sobre o seu uso. Caso você tenha curiosidade de conhecer 
o gestograma, converse com o (a) médico(a) ou enfermeiro(a) de 
sua equipe.

FIGURA 17: Gestograma

2. Idade gestacional
Outro cálculo importante que a equipe de saúde deve realizar a 

cada consulta é o cálculo da Idade Gestacional (IG).
O cálculo da IG  mostra qual é o tempo da gravidez, ou seja , 

mostra há quanto tempo a mulher está grávida. A IG auxilia a equi-
pe na avaliação do desenvolvimento do feto. Esse cálculo pode ser 
feito com um calendário ou com o gestograma.
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Cálculo usando um calendário: 
Primeiro, o profi ssional deve saber qual foi a DUM da ges-

tante. Depois, deve pegar o calendário e contar quantos dias 
se passaram desde a DUM até a data da consulta e, depois, 
dividir esse número por 7. Por exemplo:

DUM: 12/01/2015
Data da consulta: 23/02/2015

Do dia 12/01 até 23/02 são 42 dias. 
42÷7 = 6 semanas

3. Exame físico da gestante 
Após a identifi cação e a coleta da história, o profi ssional de saú-

de deve avaliar a saúde da gestante e do feto através do exame 
físico geral e obstétrico e, também, identifi car queixas da gestante 
nesse período.

No exame físico são avaliados: a temperatura da gestante, a fre-
quência cardíaca e respiratória, a pressão arterial, o peso e a altura, 
a avaliação do estado nutricional, a avaliação da saúde bucal da 
gestante, a ausculta cardiopulmonar etc.

A gestante que apresentar  medidas de 
pressão arterial igual ou maior que 140x90 
mmHg deve ser encaminhada para uma 
avaliação médica com urgência.

No exame obstétrico o profi ssional avalia a presença de edemas 
(inchaço dos membros e face), realiza o exame de mamas, o exa-
me  do abdômen, a medida da altura uterina (AU), a palpação obs-
tétrica e a ausculta de BCF. No momento do exame físico é muito 
importante perguntar para a gestante se ela teve os sinais e sinto-
mas abaixo, para evitar problemas durante a gravidez:

• Presença de sangramento ou corrimento vaginal.
• Febre.
• Dor ao urinar.
• Ausência de movimento fetal.
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MEDIDA DA ALTURA UTERINA

IMPORTANTE!
No momento da palpação é importante 

que o profi ssional perceba a presença de 
movimentos do feto e faça o registro da 
movimentação.

Como vimos, o feto vai crescendo e se desenvolvendo dentro 
do útero. O útero da mulher vai aumentando de tamanho,  dando 
espaço sufi ciente para o crescimento do feto. Durante o pré-natal o 
profi ssional de saúde tem que acompanhar o crescimento do útero, 
para saber se a gravidez está evoluindo bem, sem nenhum proble-
ma. Essa medida também ajuda a saber quando é uma gravidez de 
gêmeos, pois, neste caso, a barriga da gestante fi ca maior.

FIGURA 18: Manobras de palpação obstétrica

A PALPAÇÃO OBSTÉTRICA
A palpação obstétrica é feita com a gestante deitada de barriga 

para cima e com o abdômen descoberto. Durante a palpação, o 
profi ssional  coloca suas mãos na barriga da gestante para avaliar o 
crescimento do útero e a posição que o feto está dentro da barriga 
da mãe, como no desenho:
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O desenho abaixo mostra um profi ssional realizando a medida 
da altura uterina com a ajuda de uma fi ta métrica:                

FIGURA 19: Medida da altura uterina

FIGURA 20:  
Crescimento 
do útero

Se você tiver curiosidade, observe como um  profi ssional de sua 
equipe realiza a medida da altura do útero de uma gestante. O de-
senho abaixo mostra como o útero cresce:

O útero da mulher que não está gestante não é palpável. Mas, 
durante a gestação, o útero estica e aumenta o seu tamanho, como 
mostra o desenho.

Sínfi se 
púbica

Fundo do 
útero
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AUSCULTA DO BATIMENTO 
CARDIOFETAL (BCF)

Essa avaliação é feita para identifi car e auscultar (ouvir) os bati-
mentos do coração do feto. Quando o médico ou a enfermeira rea-
lizam essa ausculta,  devem observar se o som do coração do feto 
está normal, se está batendo devagar, muito rápido ou até mesmo 
quando não há batimentos.

O valor normal do BCF é de 110 
a 160 batimentos por minuto.

A ausculta dos batimentos cardiofetais deve ser feita com muito 
cuidado, atenção e no tempo correto, para que o profi ssional não 
cometa erros. Essa avaliação pode ser feita com o auxílio do Pinard 
ou sonar.

FIGURA 21: Pinard e sonar. Fotos: US Army Africa/ Harmid

Algumas informações importantes:
• Só é possível  identifi car  as batidas do coração do feto com o 

Pinard a partir da 20ª semana de gestação.
• Com o sonar o profi ssional  consegue identifi car os sons do 

coração do feto a partir de 12 semanas de gestação.

52   AÇÕES DE PREVENÇÃO A AGRAVOS E DOENÇAS E DE RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS  |  Saúde da Família Indígena



Todos os procedimentos realizados em um 
pré-natal devem ser feitos por um profi ssional 
de saúde devidamente capacitado.

EXAMES LABORATORIAIS E DE 
IMAGEM QUE SÃO REALIZADOS NO 
PRÉ-NATAL

O objetivo dos exames laboratoriais é identifi car se a gestante 
tem alguma doença que pode enfraquecê-la ou que pode ser trans-
mitida para o feto durante a gestação ou no parto. Quando alguma 
doença for diagnosticada, é papel da equipe garantir o tratamento 
adequado para a mulher, diminuindo os riscos para o feto. Devem 
ser realizados os seguintes exames:

Exames com coleta de sangue:
• Hemograma (hemoglobina).
• VDRL (sífi lis).
• HIV.
• Hepatite B. 
• Rubéola.
• Toxoplasmose.
• Glicemia de jejum e/ou capilar.
• Urina tipo I e urocultura.
• Tipo sanguíneo e fator RH.

Outros exames
• Parasitológico de fezes (se houver indicação clínica).
• Citopatológico de colo de útero (se o seu preventivo estiver 

atrasado).

Ultrassom obstétrico: Não é um exame obrigatório para todas 
as gestantes. Esse exame pode ser solicitado para mulheres que 
apresentarem riscos na gestação ou quando há intercorrências clí-
nicas ou obstétricas. O exame de ultrassom pode auxiliar na deter-
minação da idade gestacional para as mulheres que desconhecem 
a data da última menstruação (DUM). 
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VACINA NA GESTANTE
Existem várias doenças que podem ser passadas da mãe para o 

bebê, como sífi lis, toxoplasmose, HIV, hepatite B, rubéola. Algumas 
dessas doenças podem ser prevenidas com vacinação. 

A vacina na gestação é importante para a mãe e para o bebê 
que vai nascer, pois a mãe, depois de ser vacinada, passa seus an-
ticorpos (os protetores do corpo) para o feto através da placenta. 
Por isso, a equipe de saúde deve fi car atenta ao cartão vacinal da 
gestante e fornecer as vacinas que são importantes nesse período.

AS VACINAS QUE DEVEM SER FEITAS 
NA GESTANTE SÃO:

Dupla adulto (dT): essa vacina protege 
a mulher e feto contra o tétano e a difteria. 
Atualmente a vacina que está sendo utilizada 
é a Dtpa. Além da proteção contra o tétano e a 
difteria, essa vacina protege contra a coqueluche, 
conhecida também como tosse comprida.

Hepatite B: protege contra o vírus da hepatite 
B.

Infl uenza: protege contra o vírus da gripe.

Existem algumas vacinas que não podem ser feitas durante a 
gestação, como a varicela, a tríplice viral e a contra o HPV. É impor-
tante que o AIS informe a equipe que realiza a imunização sobre 
quem são as gestantes em sua aldeia e, também, que ele oriente as 
mulheres que, quando estão gestantes, não podem receber essas 
vacinas. As vacinas contra febre amarela e meningite só devem ser 
aplicadas nas gestantes em situações especiais e após uma avalia-
ção médica.

Atualmente estão sendo utilizados em diversos DSEI os testes 
rápidos para diagnosticar Sífi lis, HIV, Hepatites B e C. Estes testes 
são importantes porque contribuem para o diagnóstico precoce de 
doenças que podem prejudicar a saúde da gestante e do bebê.
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DA 
GESTANTE

SUPLEMENTAÇÃO NA GESTAÇÃO
Durante a gestação é recomendada a suplementação diária 

oral de ferro e ácido fólico como parte da assistência pré-natal 
para reduzir o risco de baixo peso no nascimento, anemia ma-
terna e defi ciência de ferro. (OMS-http://apps.who.int/iris/bitstre-
am/10665/77770/9/9789248501999_por.pdf)

É importante que o agente de saúde indígena e os membros da 
equipe esclareçam a necessidade desta suplementação para a ges-
tante e sua família. Além da importância na prevenção de anemia 
durante a gestação, é necessário explicar que o ferro não vai deixar 
o bebê grande, na verdade, vai contribuir para que o bebê tenha um 
peso adequado para o nascimento, pois sabemos que crianças que 
nascem com baixo peso têm maior risco de adoecer. 

Como já vimos, a gravidez é um período em que ocorrem muitas 
transformações no organismo da mãe, como o aumento do volume 
sanguíneo, aumento das mamas, crescimento do útero, desenvol-
vimento da placenta, do líquido amniótico e do feto.

Por isso, as necessidades nutricionais das gestantes são maiores 
nesse período. Ou seja, ela precisa se alimentar de maneira saudá-
vel para garantir a boa formação do bebê. 

O Ministério da Saúde recomenda que o ganho de peso na ges-
tação seja de 7 a 18 kg. Mas essa recomendação deve ser individual 
e deve ser relacionada ao estado nutricional da mulher antes da 
gestação.

FIGURA 22: Evolução da gestação
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No momento da avaliação do ganho de peso da gestante, deve-
mos estar atentos para ver se a mulher está comendo uma quanti-
dade adequada de alimentos e se a alimentação está saudável.

Se o ganho de peso da mãe durante a gestação for menor que o 
esperado, o bebê pode nascer com peso baixo (menos que 2.500 
kg). Além disso, a mãe que não se alimenta bem fi ca mais vulnerá-
vel a infecções.

Gestantes com baixo peso ou sobrepeso precisam de um acom-
panhamento mais atento da EMSI. Se a mulher ganha muito peso 
durante a gestação, isso também pode ser ruim para a mãe e para 
o fi lho, principalmente se a mãe já estava com sobrepeso antes da 
gestação. Caso isso ocorra, a mulher pode desenvolver hiperten-
são (pressão alta), diabetes e pode ter indicação de parto cesárea.

Nessa fase, é preciso estar atento para ver se o ganho de peso da 
mulher não está relacionado ao edema (inchaço de pernas, braços 
e face), que é um sinal de hipertensão gestacional.

Para o diagnóstico nutricional da gestante precisamos investigar 
também:

• Tipo de alimentação.
• Prática de atividade física.
• História familiar de doenças.
• Hábito de fumar.
• Uso de bebidas alcoólicas.

Todas essas situações podem infl uenciar o crescimento do bebê. 
Para saber o estado nutricional da mãe é necessário fazer o 

acompanhamento de seu peso em todas as consultas do pré-na-
tal. A estatura da gestante adulta pode ser verifi cada apenas na 
primeira consulta e a da gestante adolescente pelo menos a cada 
três meses.

É importante que você pergunte para a EMSI como 
está a situação nutricional das gestantes da sua 
comunidade. Principalmente se elas estão ganhando 
o peso certo para a idade gestacional.
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Sua equipe dever ter a seguinte tabela para o acompanhamento 
nutricional das gestantes:

FIGURA 23: Tabela acompanhamento gestantes
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FIGURA 24: Tabela acompanhamento gestantes

FIGURA 25: Tabela acompanhamento gestantes
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COMO FAZER A AVALIAÇÃO 
NUTRICIONAL DA GESTANTE?

A classifi cação do estado nutricional da gestante por 
IMC é diferente do que é recomendado para os adultos 
em geral. A classifi cação varia conforme a semana 
gestacional.

Para avaliar o estado nutricional da gestante, é necessário pesar 
e medir a mulher, além de fazer o cálculo da semana gestacional. 
Com esses dados poderemos determinar o estado nutricional da 
gestante, que será feito por meio do cálculo do IMC por semana 
gestacional.

Com base na primeira classifi cação do estado nutricional da 
gestante é possível saber o quanto ela deverá ganhar de peso du-
rante a gestação.

As outras pessoas da sua equipe podem te ajudar a calcular 
essas informações.

Sendo assim, a avaliação do estado nutricional da gestante deve 
ser feita da seguinte forma:

1. Calcule do IMC da gestante:

2. Calcule a idade gestacional:
A idade gestacional é o tempo de gravidez da mulher, ou seja, 

o número de semanas que a mulher está grávida. Para saber a se-
mana gestacional, precisamos saber a data da última menstruação 
(DUM) da mulher. 

A partir desse valor, é possível determinar a semana gestacional 
e com isso é possível avaliar o ganho de peso alcançado e reco-
mendado para a gravidez. Se a gestante não souber informar a data 
da última menstruação (DUM), deve-se estimar a data a partir do 
último mês de menstruação da gestante.

Índice de Massa 
Corporal (IMC) =

Peso (kg)

Altura x Altura (cm)
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A SAÚDE BUCAL DAS GESTANTES

Atenção: Quando necessário, arredonde a semana gestacional 
da seguinte forma: para um, dois e três dias considere o número 
de semanas completas. Para quatro, cinco e seis dias considere a 
semana seguinte.

Exemplo: 
Gestante com 12 semanas e 2 dias = 12 semanas 
Gestante com 12 semanas e 5 dias = 13 semanas

3. Agora que já aprendemos a calcular o IMC e a idade gesta-
cional, vamos realizar o diagnóstico nutricional da gestante?

O diagnóstico é feito por meio da consulta das tabelas que você 
já viu. Vamos localizar na primeira coluna do quadro a semana ges-
tacional calculada e identifi car, nas colunas seguintes, a classifi ca-
ção do estado nutricional da gestante, a partir do IMC calculado. 

A gestante pode ser classifi cada com:
• Baixo peso (BP).
• Peso adequado (A).
• Sobrepeso (S).
• Obesidade (O).

Para saber a classifi cação correta é preciso utilizar as tabelas da 
gestante.

Durante a gestação e a amamentação ocorrem muitas mudan-
ças no corpo da mulher que podem deixá-la mais vulnerável a do-
enças bucais como cárie, gengivite e periodontite. 

Isso ocorre porque as mudanças hormonais durante a gestação 
e a amamentação provocam alterações no meio bucal como mu-
danças na composição e no fl uxo da saliva, que diminuem os fato-
res de proteção natural contra bactérias que provocam a cárie e a 
gengivite.

Quando comemos, o resto de comida que fi ca nos dentes é usa-
do pelas bactérias que vivem na boca para formar a placa bacte-
riana. A placa bacteriana é o acumulo de bactérias na superfície do 
dente. A placa quando não é removida pela escovação pode causar 
cárie e gengivite.  A gengivite é uma infl amação na gengiva que a 
faz fi car inchada, dolorida e sangrar facilmente. Durante a gravidez, 
com as mudanças hormonais que ocorrem no seu corpo, a mulher 
pode ter gengivite mais facilmente e portanto deve tomar mais cui-
dado com a higiene da boca, não esquecendo de escovar bem os 
dentes e as gengivas.
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Portanto, nesse período, as mulheres precisam ter mais atenção 
com sua saúde bucal, realizando uma higiene bucal adequada para 
prevenir a cárie e a gengivite. Elas precisam ser orientadas pelo 
AIS e a EMSI sobre a maior chance de desenvolver doenças bu-
cais durante a gravidez. É importante, também, que a gestante faça 
uma consulta com o dentista a cada três meses, como parte do 
acompanhamento pré-natal. O tratamento odontológico durante a 
gravidez é seguro e deve ser realizado sempre que necessário

O tratamento de doenças bucais da mãe e de outros membros 
da família é muito importante para garantir uma gestação saudá-
vel, porque qualquer infecção na boca da mãe pode causar proble-
mas na gestação.

Uma boa alimentação também é importante, não só para o bom 
desenvolvimento do bebê, mas também para a saúde da gestante. 
A falta de alguns nutrientes, como vitaminas, cálcio e proteínas, 
também pode facilitar o aparecimento de algumas doenças bucais, 
principalmente as doenças periodontais.

A gestante deve evitar o consumo de açúcar, balas, refrigeran-
tes, bolachas e outros alimentos doces industrializados, porque 
eles aumentam o risco da cárie e gengivite.

SINAIS DE PERIGO NA GESTAÇÃO
A grande maioria das gestantes passa pela gestação de forma 

tranquila, sem nenhum sinal de complicação. Outras podem apre-
sentar alguns sinais e sintomas que indicam problemas de saúde. 
Por isso, o AIS deve ter uma postura vigilante no acompanhamento 
das gestantes de sua área de atuação para conseguir identifi car, 
o quanto antes, as mulheres que apresentam algum problema na 
gravidez ou no parto, para avisar logo à EMSI e encaminhar com 
urgência a gestante para uma avaliação médica. 

Os sinais de risco mais comuns são: 
• Perda de líquidos pela vagina antes do período previsto para 

o parto.
• Perda de sangue pela vagina.
• Dores abdominais muito fortes.
• Corrimento vaginal, dor para urinar e presença de sangue na 

urina.
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• Acordar com as pernas, mãos, braços e olhos inchados. 
• Ter febre alta e coração acelerado (taquicardia).
• Vomitar frequentemente.
• Ter fortes dores de cabeça.
• Pressão arterial elevada (acima de 140x90 mmHg).
• Valor da glicemia de jejum elevado (acima de 90 mg/dl).
• Ter contrações fortes na barriga antes do período previsto 

para o parto. 
• A barriga parar de crescer ou crescer demais. 
• Se no último trimestre de gestação a mãe não sentir o bebê 

mexer por mais de 24 horas.
• Idade gestacional acima de 42 semanas, quando o bebê já ul-

trapassou o tempo certo para nascer.
• Anemia na gestação.
• Problemas respiratórios, como asma e pneumonia.

Além desses sinais de risco na gestação, é importante lembrar 
que a mulher gestante é mais vulnerável para doenças transmissí-
veis. Algumas Terras Indígenas são endêmicas para malária, tuber-
culose, hanseníase e outras doenças transmissíveis. Toda suspeita 
de doença transmissível em gestante deve ser diagnosticada e tra-
tada o mais rápido possível, evitando complicações para a mãe e 
o feto. É importante saber que algumas doenças, como a malária, 
possuem um tratamento diferente na mulher grávida.

Chamamos de doenças 
endêmicas aquelas que são 
muito frequentes em uma 
região. Por exemplo: a região 
Norte do Brasil é endêmica para 
a malária. Vamos estudar mais 
sobre as doenças endêmicas no 
caderno Saúde e Natureza.
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ORIENTAÇÕES QUE O AIS PODE DAR 
PARA AS GESTANTES COM QUEIXAS:
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CLASSIFICAÇÃO DA GESTAÇÃO DE 
ACORDO COM A BIOMEDICINA:

O PAPEL DO AIS NO 
ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE

Se a gestante não melhorar com as orientações 
realizadas ou tiver uma piora dos sintomas é 
importante solicitar uma avaliação médica.

Gestação pré-termo (prematuro): antes de 37 semanas, quando 
o feto não está totalmente pronto para o nascimento, seus órgãos 
não estão maduros o sufi ciente (principalmente o pulmão) para fun-
cionar fora do útero.

Gestação a termo: de 37 a 41 semanas, quando o feto está pronto 
para o nascimento, com órgãos maduros o sufi ciente para vida fora 
do útero.

Gestação pós-termo: após 42 semanas, quando o feto passa do 
tempo ideal dentro do útero. Após esse período o feto já corre riscos 
de ter problemas de saúde ou de morrer.

• Conhecer todas as gestantes de sua aldeia e informar a equipe 
de saúde.

• Priorizar os atendimentos das gestantes e participar de todas 
as consultas de pré-natal junto com a equipe.

• Ter uma postura vigilante, identifi cando sinais de risco nas 
gestantes, principalmente com as gestantes que apresenta-
rem muitas queixas.

• Realizar a busca ativa das gestantes que não realizaram o pré-
-natal.

• Esclarecer sobre as queixas mais comuns nesse período, ex-
plicando quais são os cuidados que podem melhorar esses 
sintomas.

• Acompanhar os tratamentos das gestantes.
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• Realizar atividades educativas na aldeia sobre gestação, abor-
dando as mudanças no corpo da mulher, as regras e cuidados  
tradicionais, a importância da alimentação e da vacinação, a 
participação da parteira e de outros especialistas tradicionais 
(pajés, rezadores, benzedores), o trabalho da equipe de saúde 
no pré-natal, o desenvolvimento do bebê na barriga da mãe, 
comportamentos que prejudicam a gestação (uso de álcool, 
drogas e fumo), sinais do parto, a importância da amamenta-
ção e outros temas importantes.

• Ser um profi ssional ético para que a gestante se sinta segura e 
confi e no trabalho realizado.

• Trabalhar em parceria com os especialistas locais, como par-
teiras, pajés, raizeiros e rezadores.

• Criar uma rotina de comunicação com a equipe do Polo Base 
para repassar informações referentes às gestantes, principal-
mente quando apresentarem sinais de risco.

• Solicitar o quanto antes que médico(a)  e enfermeiro(a) ava-
liem as gestantes que apresentarem alguma alteração ou 
queixa importante.
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O PARTO E O 
PUERPÉRIO 

em todas as sociedades existem mulheres que aprendem através 
da prática e da experiência a acompanhar a mulher durante a 
gestação e no momento do parto. Muitas vezes essas mulhe-

res são a mãe, a avó ou a tia da gestante. Algumas mulheres foram 
adquirindo muita experiência nesse acompanhamento, sendo iden-
tifi cadas como parteiras pela sua comunidade. Para algumas comu-
nidades indígenas não existe uma parteira só, mas muitas mulheres 
que têm sabedoria e conhecimento para acompanhar a gestante e 
realizar o parto.

TEXTO 3

O texto ao lado, que faz parte 
de um livro de saúde do povo Ti-
cuna, comenta sobre o trabalho 
das parteiras

Fernanda Roder Martinez, Mariana Maciel Queiroz, Maria Cristina Cabral Troncarelli, 
Vanessa Moreira Haquim e Sofia Beatriz Machado de Mendonça.
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As grávidas Ticuna costumam contar 
com o apoio das parteiras e outros 
cuidadores, que normalmente são 
mulheres experientes e habilidosas, 
para acompanhar o crescimento do 
bebê e realizar o parto. As parteiras 
dedicam atenção especial às grávidas, 
acompanhando o crescimento da barriga 
(útero) e a posição do bebê.

Segundo os Ticuna, as parteiras e outros 
cuidadores têm a capacidade de ajudar a 
direcionar o bebê até a posição correta 
para o parto e também conseguem saber 
o sexo do bebê conforme a posição da 
barriga. São eles que conduzem os partos 
em casa.

A parteira e os cuidadores devem 
contar com o apoio da equipe dos 
agentes indígenas de saúde e da equipe 
da unidade de saúde. O trabalho conjunto 
favorece a troca de saberes e aumenta 
ainda mais a proteção à grávida e ao 
bebê.

As parteiras também orientam sobre 
o tipo de alimentação adequada, os 
remédios de plantas medicinais que 
podem ser ingeridos para prevenir 
doenças e como as mulheres devem se 
preparar para o parto. No momento do 
parto, usam remédios caseiros para 
aliviar a dor da mãe.
Fonte: Cartilha “Os direitos e os cuidados com as 
crianças Ticuna, no Alto Rio Solimões, AM”. Unicef/
OGPTB.
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Cada povo tem regras diferentes no momento do parto. Geral-
mente a mulher é acompanhada pela mãe, pelas irmãs e pela sogra. 
Em algumas sociedades, o marido não pode acompanhar a esposa 
nesse momento, em outras é permitido. Em muitas sociedades in-
dígenas as mulheres especialistas em parto conhecem remédios 
que ajudam a dilatar o útero e a romper a bolsa. 

Elas sabem fazer massagens e orientar o comportamento da 
mulher neste momento.

Para o povo Kaingang, o pré-natal das 
parteiras inclui uma dieta alimentar e 
de atitudes, um cardápio, banhos e chás 
que preparam o nascimento da criança. 
Também há uma série de exercícios e 
atividades que a gestante deve fazer e 
que fortalecem a musculatura abdominal, 
preparando o corpo da mãe para a hora 
do parto. Os procedimentos da parteira 
abrangem também orientações para o 
pai da criança. Há atividades que o pai 
deve e outras que ele não deve fazer no 
momento em que inicia o trabalho de 
parto. As orientações e ritos que a parteira 
organiza deixam a parturiente tranquila e 
o bebê nasce rápido.

Fonte: “O kujà e o sistema de medicina tradicional kaingang 
– por uma política do respeito”: Relatório do II Encontro dos 
Kujà, Terra Indígena Kaingang, Morro do Osso, Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, Brasil.

Quando a gestante entra em 
trabalho de parto, ela passa a ser 
chamada de parturiente.  
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A GESTANTE, OS ASSISTENTES E 
SUAS ATIVIDADES DURANTE O 
TRABALHO DE PARTO

Quando a mulher sente dor, primeiro ela conta 
para o marido e a mãe. Se precisar, ela conta para 
a parteira. A parteira vem e faz o parto para lhe 
entregar a criança. 

Coisas que ühex (mulher) evita para o neném 
não demorar a nascer e evitar cesária:

• Ühex, quando está grávida, não pode banhar 
virando cambalhota, porque o neném fi ca 
atravessado na barriga.

• Não pode dormir de barriga pra cima, só de 
lado, porque o neném fi ca sentado.

• Não pode desfi ar a bola grande de linha de 
embaúba, porque o umbigo do neném enrola no 
pescoço dentro da barriga da mãe e demora a 
nascer.

•Também não pode pegar peso para não estourar 
as veias.

Fonte: O Parto e o Resguardo Maxakali - Projeto VigiSUS II, Funasa, 2008.

Existem regras diferentes em cada povo para cuidar da placenta, 
do cordão umbilical e do umbigo do bebê. Alguns povos não cor-
tam o cordão umbilical do bebê enquanto a placenta não se des-
prender totalmente do corpo da mulher. Outros povos, mesmo de-
pois da saída da placenta, não amarram o cordão umbilical, apenas 
massageiam e apertam para retirar o restante de sangue e cortam. 

Em alguns casos a placenta e o cordão umbilical são enterra-
dos dentro da casa, enquanto outros povos os enterram debaixo de 
uma árvore.
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Além dos cuidados com a placenta e o cordão umbilical, a par-
teira também cuida da criança logo que ela nasce. Elas costumam 
avaliar o corpo da criança para identifi car má formações ou algum 
sinal de que a criança não está bem.

O TRABALHO DA PARTEIRA IKPENG
Quando a criança nasce, a avó ou a parteira examina 

cabeça, olhos, pés, pescoço, braços, ânus e órgão sexual 
do bebê. Além disso, ”arruma” os olhos e o nariz da 
criança. Caso o bebe engula líquido ao nascer, ele é virado 
de ponta cabeça pelos pés e recebe palmadas suaves 
nas costas. Após examinar a criança, a avó ou a parteira 
entrega o bebê para a mãe amamentar. No primeiro dia 
após o parto é a avó que cuida do bebê.

O cordão umbilical é cortado pela avó ou pela parteira. 
Colocam-se cinzas no umbigo para secar logo e, no 
primeiro dia, o local não pode ser molhado. Diariamente o 
umbigo é lavado com água e depois se coloca cinzas. 

Quando a parteira tira a placenta, ela a examina para 
ver se está inteira. Se uma parte da placenta não sair, a 
mãe toma remédio para vomitar e sair o restante.

A parteira deve seguir as mesmas regras dos pais: não 
pode tomar banho no rio até que o cordão umbilical caia e 
não pode comer peixe. 

Quando o umbigo da criança cai, é colocado em um 
algodão e coberto com cinzas. Esse algodão é trocado 
semanalmente até que o cordão fi que duro. Então ele é 
guardado por toda a vida, em local seguro, bem amarrado 
e com linhas de cores diferentes para permitir sua 
identifi cação. Ele dá proteção contra os espíritos.”

Fonte: Depoimento das mulheres Ikpeng. Relatório do IV Encontro de Mulheres do 
Parque Indígena do Xingu, promovido pelo Projeto Xingu/Unifesp no Polo Base Wawi 
em 2007

70   AÇÕES DE PREVENÇÃO A AGRAVOS E DOENÇAS E DE RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS  |  Saúde da Família Indígena



O PARTO NO POVO KISÊDJÊ
O parto é realizado pela mãe, avó ou sogra da mulher, 

mas se houver algum problema, são chamadas as 
mulheres mais experientes, as “parteiras”. No momento 
do parto, a primeira coisa que a avó ou a parteira faz é 
colocar a gestante agachada e esperar o bebê nascer. 
Quando a criança nasce, a avó ou a parteira verifi ca se 
ela está se afogando com o vernix caseoso (sebo). Se isso 
ocorrer, elas colocam o dedo na boca da criança para tirar 
o líquido de sua garganta para que possa respirar. Se o 
vernix atingir o nariz, a avó o aspira com a boca.

A avó ou a parteira faz a avaliação física do bebê para 
verifi car se ele está bem. Se a placenta demora a sair, 
chama-se um rezador. A placenta deve ser enterrada pela 
avó em um buraco próximo a um pé de bacaba, ou jogada 
num buraco do cupim. Depois a avó ou a parteira pede 
para a mulher sentar de cócoras, colocando o seu útero no 
lugar, para que volte ao normal.

Em seguida pede para a mãe da criança amarrar o cordão 
umbilical e lhe dão banho com água fria, sem ervas. A 
criança não pode ser embrulhada antes de ser pintada com 
urucum e ter seus tornozelos, joelhos e braços amarrados 
com fi bra de embira, para que cresça forte e com saúde.

O pai não pode estar presente durante o trabalho de 
parto, ele deve andar (passear) para que a criança nasça 
logo.

Fonte: Depoimento das mulheres Kisêdjê. Relatório do IV Encontro de Mulheres do 
Parque Indígena do Xingu, promovido pelo Projeto Xingu/Unifesp no Polo Base Wawi 
em 2007.
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1) Explique como é o parto na sua sociedade: se existem parteiras, 
se elas conhecem remédios para ajudar no parto, quem pode 
estar com a mulher nesse momento, como é realizado o parto.
2) Como é cortado o cordão umbilical? O que é feito com a 
placenta do bebê e com o cordão umbilical? Quem pode fazer 
isso?
3) Conte como é o trabalho e a articulação da EMSI com as 
mulheres que sabem fazer parto na sua sociedade.
4) Converse com as parteiras e pergunte quais são as dificuldades 
que elas têm hoje em dia para fazer o seu trabalho. Escreva o que 
elas lhe contarem.

ATIVIDADE PROPOSTA

OS TIPOS DE PARTO
Depois de aproximadamente nove meses o feto já se desenvol-

veu e está pronto para nascer. No fi nal da gravidez a placenta vai 
perdendo a capacidade de  nutrir e proteger o feto. Está na hora de 
nascer. 

O momento do parto é muito importante para todos da família, 
é cercado de muita expectativa, ansiedade e até medo,  principal-
mente quando a mulher está  tendo o seu primeiro fi lho. 

VAMOS CONHECER AGORA ALGUNS TIPOS DE PARTO

Parto “normal” ou “vaginal” 
O trabalho de parto geralmente se inicia quando o desenvolvi-

mento do feto está completo. O corpo da mãe, junto com o movi-
mento do bebê, estimula o útero a se contrair. Essas contrações no 
útero fazem com que o colo do útero se dilate, ou seja, ele se abre 
para permitir a passagem do feto pela vagina da mulher. 

O colo do útero, ou colo uterino, é a parte 
do útero que fi ca no interior da vagina. A sua 
posição é no fundo do canal vaginal.
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O trabalho de parto pode durar horas, sendo ainda mais demo-
rado em mulheres que vão ter seu primeiro fi lho.

Existem duas fases no trabalho de parto: 
A primeira fase, que chamamos de fase latente, é a fase em que 

o colo do útero vai se dilatar para permitir a passagem do feto, en-
quanto o bebê  vai descendo e se encaixando para nascer. Essa é a 
fase mais demorada. 

A segunda fase, que é a fase ativa, acontece quando o colo do 
útero já está totalmente dilatado. É o momento da expulsão do 
feto, o nascimento.

Sinais que indicam o início do trabalho de parto:
• Contrações do útero - a musculatura do útero faz uma força, 

apertando e relaxando, causando fortes dores na barriga e 
nas costas. 

• Perda de um tipo de tampão, um líquido grosso pela vagina, 
parecido com “catarro”, de cor clara, às vezes pode ter um 
pouco de sangue e pode acontecer mais ou menos com 15 
dias antes do parto.

• Perda de líquido pela vagina, o que signifi ca o rompimento da 
bolsa.

Em algumas mulheres o rompimento da bolsa só acontece na 
expulsão do feto (nascimento). Em outras, pode ocorrer antes de 
iniciar as contrações.

Parto Cesariana
A cesariana é um procedimento cirúrgico, com anestesia, reali-

zado dentro de um hospital. Nesse procedimento é feito uma inci-
são (corte) horizontal, na barriga da mãe, alguns centímetros abai-
xo do umbigo,  por onde é retirado o bebê e a placenta. 

Depois da cesariana a mãe deve ser bem orientada pelo profi s-
sional de saúde quanto aos cuidados com a limpeza e higiene da 
incisão (corte), já que o local é uma porta de entrada para micro-
-organismos, podendo causar infecções.

O parto cesariana aumenta o risco de infecções, hemorragias 
e óbito da mulher. Os recém-nascidos no parto cesariana têm um 
risco maior de infecções pulmonares graves e até risco de morte, 
porque a cesária geralmente acontece antes do bebê dar sinais de 
que está pronto para nascer.
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Novos estudos estão mostrando que as crianças nascidas por 
meio de uma cesariana têm mais risco de desenvolver asma, dia-
betes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensão arterial, doença 
cardiovascular e obesidade.

O ideal é a mulher ter um parto normal, porque ele é mais segu-
ro para a mãe e o bebê, diminuindo o risco da mãe ter infecções e 
sangramentos e diminui também a ocorrência de recém-nascidos 
prematuros. Além disso, quando o parto acontece na cidade, no 
hospital, para as mulheres indígenas difi culta a participação da fa-
mília, da parteira e de outros especialistas nos cuidados à mãe e ao 
bebê. O ambiente, a alimentação e as regras são muito diferentes 
no hospital. Muitas mulheres fi cam assustadas, inseguras e não 
entendem as orientações da equipe. Em alguns serviços, o recém-
-nascido fi ca muitas horas longe da sua mãe, no berçário. Para al-
gumas culturas, isso pode ser considerado um grande perigo para o 
bebê, a criança fi ca muito vulnerável a problemas espirituais.

A cesárea só é indicada quando o feto 
ou a mãe apresentam problemas que 
impossibilitem o parto normal ou quando 
suas vidas estão risco.

O parto no Brasil
Infelizmente o Brasil é, hoje, o campeão mundial em cesarianas. 

O Ministério da Saúde vem adotando medidas para diminuir o nú-
mero de cesarianas, como: melhorar a cobertura do pré-natal, for-
mar profi ssionais para o parto normal, incentivar a participação da 
parteira tradicional, estimular o parto humanizado nos hospitais e 
a construção de casas de parto normal. 

Parto humanizado: A proposta do parto  humanizado é oferecer 
à mulher um local e um ambiente tranquilo e acolhedor na hora 
do parto. Os profi ssionais devem respeitar a mulher e tratá-la de 
maneira cuidadosa, devem conhecer as vontades da mulher sobre 
o tipo de parto que deseja, utilizar técnicas não medicamentosas 
para aliviar a dor, proporcionar o contato entre mãe e fi lho deixan-
do o bebê mamar no peito na primeira hora de vida, permitir que a 
mulher tenha um acompanhante de sua escolha.
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Em 2014, o Ministério da Saúde  publicou os resultados 
de  um estudo  realizado em todas as regiões do país 
para diagnosticar como estão sendo os nascimentos no 
Brasil. Esse trabalho foi chamado de Inquérito Nascer no 
Brasil. Identifi cou-se que, no Brasil, de 100 mulheres que 
têm fi lhos, 52 tiveram o parto cesariana, ou seja, mais 
da metade das mulheres. Esse número é considerado 
muito alto pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
que recomenda que, de 100 mulheres, somente 15 devem 
fazer a cesariana (casos em que o parto normal seja um 
risco para a mãe e seu fi lho).

Para saber os detalhes, acesse: http://www5.ensp.
fi ocruz.br/biblioteca/dados/txt_943835885.pdf 

Organização Mundial de Saúde: É um grupo de 
pessoas de vários países que orienta as ações de saúde 
no mundo a partir de pesquisas e estudos, buscando 
melhorar a atenção à saúde em todos os países.

UMA EM CADA CINCO ÍNDIAS QUE DERAM 
À LUZ NO ANO PASSADO FEZ A CIRURGIA. 
MÉDIA É MAIOR QUE A TOLERADA PELA 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE

8/5/2010 - 21h12 - Maria Gizele da Silva, da sucursal de Ponta Grossa/PR - 
Gazeta do Povo - Vida e Cidadania 

Enquanto surge no país um movimento de mulheres que 
buscam o parto natural – seja ele normal, na água ou de 
cócoras –, nas aldeias do Paraná percebe-se um movimento 
contrário. 
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Dados da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) mostram 
que uma em cada cinco mulheres indígenas que deram à luz no 
Paraná, no ano passado, optou pela cesariana. A média (20%) 
está abaixo do índice de cesáreas no país, que é de 43%, mas 
já está acima do que é indicado pela Organização Mundial de 
Saúde, que recomenda que a proporção não ultrapasse 15%. 
O chefe do Distrito Sanitário Especial Indígena da Funasa no 
Paraná, Paulo Camargo, conta que hoje o desejo de ter fi lhos 
dentro do hospital, com direito a anestesista, é unânime entre 
as mulheres da aldeia. Segundo ele, a fi gura das parteiras nas 
tribos é mantida apenas por índios Guarani. A Funasa não 
faz um monitoramento sistemático dos partos nas aldeias do 
país, muito menos dos procedimentos adotados. Mas sabe-se 
que o número de cesáreas é cada vez maior. No ano passado, 
dos 317 bebês indígenas nascidos no Paraná, 61 vieram por 
cesariana.

1) E na sua  área de atuação ou na sua aldeia, você percebe um 
aumento do número de partos na cidade, nos hospitais? 
2) E você percebe um aumento do número de cesárias entre as 
mulheres? Explique  sua resposta.  

ATIVIDADE PROPOSTA

A HISTÓRIA DO PARTO NA 
BIOMEDICINA

Por muito tempo, nas sociedades não indígenas, o parto foi 
acompanhado por mulheres que aprenderam na prática a cuidar 
de outras mulheres. Em alguns lugares essas mulheres fi caram co-
nhecidas como parteiras, que eram chamadas pelas famílias e re-
alizavam o parto em casa, sem a participação do médico, porque 
o parto era visto como algo natural e toda mulher sabia como agir 
nesse momento. Com o passar dos anos, o profi ssional médico co-
meçou a atuar junto às gestantes e  isso provocou uma mudança. 

Antigamente aconteciam mais mortes de  mulheres e bebês, por 
complicações no trabalho de parto, o que deixava os profi ssionais 
e famílias preocupados. 
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Mas, na verdade, essas mortes ocorriam porque os problemas 
não eram identifi cados antes do parto. Nessa época não se fazia 
consultas para acompanhar as gestantes, o pré-natal. 

Com o crescimento das escolas médicas, os profi ssionais médi-
cos passaram a ter interesse pelo parto. Os hospitais foram  consi-
derados o único ambiente seguro para o trabalho de parto.

Mas isso tudo não aconteceu da noite para o dia! Essas mudan-
ças foram  acontecendo de forma lenta e diferente em cada região 
do Brasil. Nos lugares onde não havia médicos as parteiras conti-
nuaram  atuando  por mais tempo. Ainda hoje, em alguns lugares, a 
parteira é uma profi ssional bastante procurada na sua comunidade.

O parto no ambiente hospitalar colaborou para a diminuição da 
mortalidade materna e infantil. Por outro lado, com o passar dos 
anos, essa prática também foi apresentando problemas: grande 
número de cesáreas sem indicação, aumento  do número de crian-
ças prematuras,  falta de acolhimento  e desrespeito à mulher. As 
mulheres foram perdendo o poder de decisão sobre o parto e pas-
saram  a fi car inseguras. Hoje em dia essas questões têm sido bas-
tante criticadas  pelas mulheres  e profi ssionais de saúde, não só no 
Brasil como em outros países. 

Há um movimento de mulheres, profi ssionais  e instituições na 
busca de práticas mais acolhedoras e respeitosas, da valorização 
do parto normal e, principalmente, uma busca pela participação 
da mulher no momento do parto. Ela deve ser ouvida e consultada 
sobre seus sentimentos e desejos, como também orientada pelos 
profi ssionais de saúde sobre os procedimentos que forem neces-
sários .

No Brasil, o Ministério da Saúde vem, há muitos anos, orientan-
do sobre cuidados com a mulher e a criança, com o objetivo de 
diminuir práticas desnecessárias que podem colocar a vida da mãe 
e de seu fi lho em risco. O Ministério da Saúde também vem incen-
tivando o parto normal, com a formação de profi ssionais para o 
acompanhamento da mulher gestante.

Vamos conhecer algumas orientações do Ministério da Saúde 
sobre o atendimento da mulher e do recém-nascido durante o par-
to:

• colocar o bebê em  contato com a mãe  logo que ele nasce
• clampear (amarrar) o cordão umbilical só depois que ele parar 

de pulsar, ou seja, quando o sangue que fi ca no cordão dimi-
nui. Esse cuidado deve ser diferente quando existe risco para 
o feto, por exemplo, quando a mãe tem HIV o cordão deve ser 
clampeado imediatamente, senão aumenta muito a chance 
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da criança contrair o HIV
• estimular o aleitamento materno na primeira hora de vida, ex-

ceto nos casos em que a mãe tiver HIV, pois o vírus também 
é transmitido pelo leite materno

• procedimentos como pesagem e outras medidas antropomé-
tricas podem ser realizados posteriormente, priorizando o 
contato entre mãe e fi lho 

• permitir a presença de um acompanhante em todo o trabalho 
de parto, no parto e puerpério

• permitir  a visita do pai em qualquer horário
• a criança deve fi car no quarto, junto de sua mãe, para esti-

mular o aleitamento materno (no hospital isso é chamado de 
alojamento conjunto)

Vários desses cuidados adotados pelos hospitais e orientados 
pelo Ministério da Saúde são cuidados e regras que os povos in-
dígenas realizam há muito tempo. É interessante ver que muitas 
das sociedades não indígenas estão passando por um processo 
de retomada de cuidados que foram  perdidos ao longo dos anos, 
como por exemplo, a valorização do parto normal, do trabalho das 
parteiras e do aleitamento materno.

Depois do nascimento
Logo que a criança nasce a placenta ainda está grudada no úte-

ro, aos poucos ela se desprende e as contrações uterinas ajudam a 
eliminá-la. É importante que o profi ssional que está acompanhan-
do a mulher observe sinais de sangramento intenso e cuide para 
que não fi que nenhum resto da placenta dentro do útero. Depois da 
saída da placenta, a mulher deve ser acompanhada de perto pela 
equipe de saúde, principalmente na primeira hora, observando si-
nais de hemorragia (perda de grande quantidade de sangue). Essa 
primeira hora após o parto é de grande risco para a mulher!

Problemas durante o parto:
• Trabalho de parto demorado. As mulheres que estão acom-

panhando o parto sabem quando um parto não vai bem. É 
importante o diálogo com as parteiras para identifi car a ne-
cessidade de uma avaliação médica.

• Alguns sinais mostram riscos para mãe e para o bebê: febre na 
mãe, sangramento vaginal intenso, saída de líquido amniótico 
esverdeado, amarelado ou acastanhado, diminuição das con-
trações uterinas durante o trabalho de parto, saída do cordão 
umbilical antes da cabeça do bebê, posições do feto que difi -
cultem o parto normal.
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O papel da equipe no acompanhamento do parto da mulher in-
dígena

O trabalho da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) 
no acompanhamento de mulheres em trabalho de parto deve ser 
feito junto com as parteiras tradicionais, quando houver, em todo 
o trabalho de parto, parto e puerpério. É papel da EMSI conhecer 
as mulheres com experiência em parto e o AIS é um importante 
apoiador, pois consegue aproximar a equipe dessas profi ssionais 
tradicionais. Quando a equipe não conseguir acompanhar o parto 
de perto, é importante que o AIS informe para equipe a  situação de 
saúde da mulher e o andamento do parto. 

As mulheres que escolherem ou precisarem ter seus fi lhos em 
hospitais também necessitam de acompanhamento da EMSI. A 
equipe deve fazer um encaminhamento completo sobre a história 
do pré-natal, deixando claro no registro as intercorrências ou pro-
blemas que apareceram durante a gestação. Além do fornecimento 
de informações da paciente ao serviço de referência é importante 
que os membros da EMSI continuem cuidando dessa mulher mes-
mo à distância, procurando saber informações sobre a situação de 
saúde da mãe e do bebê e informando os familiares que fi caram na 
aldeia.  

O PERÍODO DO PUERPÉRIO
Puerpério quer dizer o período das primeiras semanas que o ca-

sal vivencia após o nascimento do bebê. Nessa fase, a criança, a 
mãe e o pai ainda estão frágeis, por isso precisam seguir algumas 
regras para manter sua saúde e do bebê.

Dentro da cultura do povo Guarani, por exemplo, a mulher preci-
sa fi car em repouso, em casa, pelo menos por três a cinco dias após 
o parto, ela não pode tomar sol, vento ou sereno, não pode pegar 
peso, não pode tomar água fria e nem trabalhar. Em muitas socie-
dades indígenas o pai e a mãe do bebê devem seguir uma dieta 
com alimentos que não vão fazer mal para eles e nem para o bebê. 
A mulher e seu marido não podem ter relações sexuais por perío-
dos que podem variar de alguns meses até dois anos após o nasci-
mento da criança, dependendo das regras de cada povo. A mãe e o 
pai da criança devem seguir o resguardo no período que a cultura 
de seu povo determina, para a criança e eles mesmos terem saúde.

Leia alguns textos que falam sobre o resguardo pós-parto:
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REGRAS QUE CUMPRIMOS DURANTE 
A GESTAÇÃO E ALIMENTOS QUE 
NÃO PODEMOS CONSUMIR NESSE 
PERÍODO
NGÁTY SUIÁ KAIABI 

Desde o começo da gestação o casal vai ter que 
cumprir as regras de alimentação, até o nascimento 
da criança. Quando a criança nasce, os pais devem 
continuar a cumprir as regras. 

O marido não deve realizar nada: ele não pode 
construir casa, não deve usar arco e fl echa e nem 
derrubar árvores grandes. O casal também não pode 
comer qualquer tipo de peixe ou de caça, não pode 
comer mutum, macaco, veado e peixe-cachorra.

Fonte: Watân khwê wa nhõ twâ - Livro de nutrição. Elaborado no Curso 
de Formação de Agentes Indígenas de Saúde do Médio e Baixo Xingu 
promovido pelo Projeto Xingu/Unifesp. Impressão: /MEC/UFMG, 2012.

REGRAS E CUIDADOS DEPOIS DO 
PARTO
AGENTES DE SAÚDE YUDJA 

Quando a criança está pequena os pais têm que 
fi car de resguardo durante algum tempo. No período 
de resguardo o pai e a mãe não podem comer jacu de 
perna vermelha, mutum de bico vermelho, paca, tatu, 
jabuti, arara azul, reicongo, macaco-aranha, macaco-
prego, quati, guariba, macuco, jaó e veado. Se o pai e a 
mãe comerem esses alimentos podem causar vários 
problemas na criança, ela pode não parar de chorar 
ou ter convulsão, por isso nós não comemos esses 
animais quando temos criança pequena.
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Nós também não comemos alguns peixes quando 
temos crianças pequenas, como pirarara, matrinchã, 
curvina, jaú, piau-vara, curimbatá, pintado, peixe-
sabão, jaraqui, cascudo, piranha, bicuda, trairão 
e voadeira, pois eles podem causar problemas na 
criança. Porém, depois de um tempo, quando a criança 
já está grande, então poderemos comer qualquer tipo 
de peixe.

No período de resguardo nós também não 
trabalhamos, nem pescamos com arco e fl echa, porque 
se fi zermos essas atividades a criança pequena pode 
sentir cansaço.

Fonte: Atxuã seha. Nutrição. Elaborado no Curso de Formação de Agentes 
Indígenas de Saúde do Médio e Baixo Xingu promovido pelo Projeto Xingu/
Unifesp. Impressão: MEC/UFMG, 2012.

Explique quais são as regras de comportamento e de alimentação 
para a mãe e o pai depois que a criança nasce. Conte também 
quem são as pessoas que vão ajudar a cuidar da mulher após o 
parto.

ATIVIDADE PROPOSTA

O PUERPÉRIO PARA A BIOMEDICINA
Para a biomedicina, o puerpério também é uma fase muito vul-

nerável para a mulher e nesse período a equipe precisa estar atenta 
aos problemas de saúde que podem colocar a vida da mulher em 
risco.

O puerpério se inicia após a saída da placenta e se estende por 
até 42 dias após o parto. É uma fase de grandes mudanças no cor-
po da mãe, pois aqueles órgãos que se modifi caram para receber 
uma criança aos poucos vão voltando ao normal.  

Algumas situações normais e esperadas nesse período: 
• Involução uterina: É a diminuição do tamanho do útero, pois 

após a saída da placenta o útero continua contraindo para 
voltar ao tamanho normal. 

O PARTO E O PUERPÉRIO  81



Nas primeiras 24 horas após o parto o útero deve estar na 
região da cicatriz umbilical (região do umbigo) e com consis-
tência fi rme. No decorrer do puerpério, o útero deve continu-
ar diminuindo até não ser mais palpável. 

• Lóquios: Sangramento que ocorre após o parto, devido às 
contrações do útero para liberar o sangue. Esse sangramento 
deve diminuir e fi car mais claro ao longo dos dias até parar 
completamente por volta de 15 dias após o parto. 

• Lactação: Nesse período se inicia a lactação, estimulada pela 
sucção do recém-nascido. Deve ser observado se a mãe está 
conseguindo amamentar seu fi lho e reforçar sobre a impor-
tância do aleitamento materno. 

Outras partes do corpo da mulher também sofrem mudanças no 
período da gestação, como a vagina e o colo do útero, que voltam 
ao normal após algumas semanas. 

A mulher pode apresentar cólicas menstruais devido às contra-
ções do útero que ajudam na diminuição do tamanho do órgão. Ela 
também deve ser orientada a não ter relação sexual, pois precisa 
que seu corpo retome suas funções e características normais. 

É um período de descanso para o corpo da mulher, pois não está 
preparado para uma nova gestação. 

A equipe deve estar atenta aos sinais de alerta na mulher que 
acabou de parir:  

• Se o útero está diminuindo a cada dia é importante, nesse pe-
ríodo, realizar visitas domiciliares e avaliar o abdômen da mu-
lher, palpando o útero e acompanhando a diminuição do seu 
tamanho.

• Estar atento às características dos lóquios, como volume (pe-
queno ou grande), odor (fétido ou não), aspecto (coloração, 
presença de coágulos ou restos placentários).

• Observar a quantidade de sangue que a mãe perde, após o 
parto, pois uma perda sanguínea grande pode signifi car uma 
hemorragia.

• Durante o puerpério verifi car sinais e sintomas de disúria 
(dor ao urinar) e corrimentos vaginais. Temperaturas acima 
de 38°C após 24 horas do parto podem indicar infecções no 
puerpério.

• Estar atento a queixas de dor na mama, identifi cando sinais de 
infl amação (vermelhidão no local, inchaço e dor), fi ssuras ou 
rachaduras; 
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Os principais problemas 
de saúde no puerpério são as 
infecções e as hemorragias. 

Na fase do puerpério também devemos acompanhar o recém-
-nascido, observando como está sua adaptação fora do útero da 
mãe. O profi ssional de saúde deve avaliar o estado geral da criança, 
ver se ela está ativa, chorando, mamando, ver se a cor da pele está 
normal, sinais de mal formação e verifi car os sinais vitais (respira-
ção e batimentos do coração).

Caso seja detectada alguma alteração, a equipe deve imediata-
mente encaminhar o recém-nascido para uma avaliação médica.

Papel do AIS:
• Orientar a mulher sobre os sinais de risco, como febre, dor e 

sangramento intenso.
• Encaminhar com urgência mulheres que apresentarem  sinais 

de infecção e hemorragia.
• Realizar vistas domiciliares para o acompanhamento das mu-

lheres no puerpério.
• Estimular o aleitamento materno.
• Acompanhar a equipe nas vistas domiciliares ou nas consul-

tas.
• Informar a mulher sobre a importância do acompanhamento 

feito pela equipe e sobre a necessidade das consultas no pe-
ríodo do puerpério.

• Informar a mãe sobre os cuidados com o recém-nascido, 
como vacinas, teste do pezinho, limpeza do coto umbilical.

• Garantir que a mulher tenha pelo menos duas consultas no 
seu puerpério, uma logo nos primeiros dias e outra no fi nal do 
puerpério.

• Observar a relação da mãe com o seu fi lho, se foi uma gravi-
dez não desejada a mulher pode ter difi culdades para cuidar 
de seu fi lho.
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