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Resumo: Objetivou-se avaliar um plano de alta de enfermagem para puérperas de risco habitual e intermediário. 

Estudo de caráter descritivo e exploratório, realizado com nove especialistas mediante questionário estruturado 

contendo 30 perguntas referentes ao conteúdo do plano de alta. Os resultados apontam que o plano de alta de 

enfermagem apresentou validade de conteúdo e obteve consenso, em média 97,02% a partir das respostas dos 

enfermeiros. Conclui-se que o plano de alta de enfermagem é de suma importância para a continuidade do 

cuidado, após a alta hospitalar, melhorando assim o fluxo de informações entre os níveis de atenção à saúde e 

qualidade da assistência prestada às puérperas. 
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Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e Pós-parto. 

PÚBLICO-ALVO: Puérperas do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais de 

Ponta Grossa – Paraná.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais de Ponta Grossa – Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

Diariamente, mulheres são acometidas por doenças decorrentes da gestação, parto e 

puerpério, em sua maioria evitáveis, onde a não utilização de intervenções oportunas e 

adequadas resultam em consequências para as mulheres, filhos, família e sociedade. 

(PIMENTA, 2012) 

O incentivo para o retorno ao serviço de saúde deve acontecer já nas consultas de 

pré-natal, maternidade e pelos agentes comunitários de saúde, para que assim na primeira 

semana após o parto, possa ser instruído todo o cuidado previsto e necessário para a puérpera 

e recém-nascido. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) 

Neste contexto, o plano de alta de enfermagem é uma maneira de facilitar a 

passagem da puérpera de um nível de cuidado para o outro, assegurando a continuidade do 

tratamento após a alta hospitalar. (COLLI, 2016) 

A proposta de um plano de alta de enfermagem para puérperas foi elaborada pela 

Residência Uniprofissional em Obstetrícia de um hospital universitário, o qual foi avaliado 

por especialistas da área para classificar a relevância referente aos diagnósticos selecionados 

no plano. 

Justifica-se este estudo pela necessidade de um plano de alta de enfermagem 

voltado às puérperas, o qual servirá para a orientação e identificação de riscos à saúde, 

desde a alta hospitalar até o fim do puerpério, direcionando assim, a assistência dos 

profissionais de saúde que darão continuidade ao cuidado na atenção primária. 
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OBJETIVOS 

Avaliar um plano de alta de enfermagem para puérperas de risco habitual e 

intermediário, reforçando a comunicação efetiva entre atenção terciária e primária. 

METODOLOGIA  

Este estudo caracterizou-se como descritivo e exploratório. Para a avaliação do 

conteúdo do plano de alta, foi realizado o processo de recrutamento de especialistas. Os 

enfermeiros foram selecionados tendo como base dois critérios: a pontuação estabelecida 

por Fehring para seleção de avaliadores ou a experiência clínica maior que um ano com 

gestantes/puérperas de risco habitual e intermediário. 

Os dados foram analisados mediante a Escala de Likert, por esta ser de prática 

aplicação, a qual varia de 1 a 5, sendo que os valores correspondem: 1-sem importância; 2-

pouco importante; 3- importante; 4- muito importante; 5-extrema importância. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de janeiro a fevereiro de 2020, no 

município de Ponta Grossa, sendo utilizado um questionário estruturado contendo 30 

perguntas fechadas referentes ao conteúdo do plano de alta. Portanto, a amostra do estudo 

foi constituída por nove avaliadores.  

Os diagnósticos contidos no foram analisados mediante a Escala de Likert, bem 

como suas intervenções. O grau de importância estabelecido na Escala de Likert, para este 

estudo varia de 1 a 5, sendo que os valores correspondem: 1-sem importância; 2-pouco 

importante; 3- importante; 4- muito importante; 5-extrema importância. 

Considerou-se que itens com escore igual ou superior a 3 deveriam ser  mantidos no 

Plano de alta, enquanto que itens com escore inferior a 3 deveriam ser avaliados 

criticamente, sendo passíveis de exclusão do Plano de alta para puérperas. 

Ressalta-se que a pesquisa desenvolvida faz parte de um projeto maior intitulado 

“Educação em Saúde no Ciclo Gravídico-Puerperal”, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa sob parecer nº 3.234.262/2019. 

 

RESULTADOS 

 

Determinaram-se os dados de identificação, diagnósticos de enfermagem 

relacionados à puérpera e ao recém-nascido bem como cuidados relevantes para 
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determinados diagnósticos, os quais apresentavam maior incidência entre puérperas de risco 

habitual e intermediário. 

Quanto à avaliação, pelos especialistas, dos diagnósticos de enfermagem 

relacionados à puérpera e que compõem o plano de alta, 5 (55,56%) elencaram como de 

extrema importância o diagnóstico “dor aguda” e 8 (88,89%) o diagnóstico “risco de 

infecção no sítio cirúrgico”, bem como as suas intervenções: avaliar o tipo e a intensidade 

da dor da paciente; procurar saber quais fatores agravam ou atenuam a dor; e monitorar a 

ferida operatória para a observação de sinais flogísticos. 

Quanto ao diagnóstico de enfermagem “padrão de sono alterado” e suas 

intervenções como orientar a criação de um ambiente tranquilo e favorável ao sono; e avaliar 

a qualidade do sono da noite anterior, 5 (56,55%) especialistas classificaram de extrema 

importância. 

Ainda referente aos diagnósticos de enfermagem para a puérpera, 6 (66,67%) dos 

especialistas elencaram “ansiedade” e “risco para baixa autoestima situacional” como 

diagnósticos de extrema importância, bem como as intervenções de enfermagem: dar 

explicações claras e concisas sobre os procedimentos a serem realizados; reduzir fatores 

estressantes do ambiente; saber escutar; entender seus sentimentos e estimular o auto-

cuidado. Já o diagnóstico de enfermagem “medo” foi definido por 4 (44,44%) dos 

especialistas como importante para compor o plano de alta. 

Com relação ao diagnóstico “risco para sangramento” 7 (77,78%) dos especialistas 

apontaram de extrema importância bem como suas intervenções: monitorar e registrar a 

temperatura, pulso, respiração e pressão arterial em todas as consultas. 

O diagnóstico “nutrição desequilibrada menor do que as necessidades corporais” e 

as intervenções como oferecer oportunidade para a paciente dialogar sobre os motivos que a 

levam a não querer comer e avaliar o ganho/perda de peso foram elencados por 5 (55,56%) 

dos especialistas como muito importante. Ressalta-se ainda, que a gestação é um fator de risco 

para “glicemia instável”, diagnóstico elencado por 4 (44,44%) dos especialistas como 

importante. 

Com relação às eliminações da puérpera, têm-se os diagnósticos “risco de 

eliminação urinária prejudicada” e “risco para constipação”, elencados por 5 (55,56%) dos 

especialistas como muito importante. 
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Com relação aos diagnósticos de enfermagem do recém-nascido, que compõem o 

plano de alta, 6 (66,67%) dos especialistas elencaram o diagnóstico “nutrição desequilibrada 

menor do que as necessidades corporais” e 4 (44,44%) “risco de glicemia instável” como 

extrema importância, bem como suas intervenções. 

O diagnóstico de enfermagem “risco de vínculo prejudicado” foi considerado de 

extrema importância por 7 (77,78%) especialistas bem como suas intervenções como 

orientar os pais a criação do vínculo, tocar e falar com o recém-nascido. 

7 (77,78%) especialistas elencaram “risco de morte súbita do lactente” e 6 (66,67%) 

“risco de sufocação” de extrema  importância, e 4 (44,44%) elencaram “risco de queda” como 

importante, bem como suas intervenções que estão diretamente ligadas às orientações dadas 

pelos profissionais para a continuidade do cuidado no domicílio, como a elevação das grades 

e vigilância constante para evitar quedas, manter o recém-nascido em decúbito dorsal para 

evitar morte súbita e sufocação. 

Já 5 (55,56%) especialistas elencaram o diagnóstico “risco de aspiração” e 4 

(44,44%) o diagnóstico “ventilação espontânea prejudicada” de extrema importância para 

compor o plano de alta bem como suas intervenções, que visam principalmente ensinar os 

pais a manobra de Heimlich para desobstrução das vias aéreas para socorro imediato. 

Quanto ao diagnóstico “risco de hiperbilirrubinemia neonatal” 5 (55,56%) 

especialistas elencaram de extrema importância, bem como suas intervenções como 

estimular a amamentação e banho de sol do recém-nascido. 

O diagnóstico “integridade da membrana mucosa oral prejudicada” foi 

classificado por 3 (33,33%) das avaliadoras como de extrema importância e por 3 (33,33%) 

como muito importante, bem como suas intervenções. 

Conforme Tabela 1, tem-se um consenso, com média de 97,02% das respostas 

importantes para a área de enfermagem, avaliando então a proposta de Plano de Alta de 

Enfermagem para Puérperas de Risco Habitual e Intermediário. (Tabela 1) 
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Tabela 1 

Consenso das Médias de Respostas dos Especialistas 

ESCORE 

 

 

IMPORTANTE 

 
MUITO IMPORTANTE 

 

EXTREMA 

IMPORTÂNCIA 

MÉDIA DOS ESCORES 

(%) 

 

19,25% 

 

24,44% 

 

 

53,33% 

TOTAL                                      97,02% 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir a partir dos resultados, deste estudo, que 97,02% dos 

diagnósticos de enfermagem contidos no plano de alta foram considerados de relevância 

pelos especialistas. Diante disso, enfatiza-se a importância da atuação do enfermeiro frente 

à programação de alta hospitalar com intervenções e orientações adequadas, incentivando e 

facilitando a passagem da puérpera de um nível de cuidado para o outro, resultando na 

melhora no fluxo de informações entre os profissionais e também na qualidade da 

assistência continuada para a população. 
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