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RESUMO 
Pesquisa descritiva sobre a aplicação de um protocolo de levantamento de dados clínicos baseado em Sumita (2002) com 

identificação dos diagnósticos de enfermagem. A população foi constituída de 24 mulheres, no período de 15 de novembro 

a 15 de dezembro de 2004, no centro obstétrico da  Associação de Amparo à Maternidade e à Infância. Foram identificados 

26 diferentes diagnósticos de enfermagem North American Nursing Diagnosis Association(NANDA 2005), sendo a média de 

14,83 diagnósticos de enfermagem por parturiente. São citados sete diagnósticos de enfermagem, presentes em 100% da 

população: risco para infecção, dor aguda, ansiedade, conhecimento deficiente, baixa auto-estima situacional, Integridade 

da pele prejudicada, diarréia. A identificação dos diagnósticos de enfermagem possibilita a verificação das necessidades 

que essa clientela apresentava. Dessa forma, pretende-se dar continuidade a este estudo, estabelecendo as intervenções de 

enfermagem para os diagnósticos identificados, visando a prestar uma assistência de enfermagem organizada, humanizada e 

de excelência à mulher nessa fase tão importante no ciclo reprodutivo e psicossexual.

Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica. Sistematização da Assistência de Enfermagem. Diagnóstico de Enfermagem. 

Saúde da Mulher.
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1   INTRODUÇÃO

Este trabalho consiste em uma pesquisa 

descritiva sobre a identificação dos diagnósticos 

de enfermagem segundo a classificação da North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA, 

2005) no Centro Obstétrico da Associação da 

Amparo à Maternidade e a Infância  (AAMI), na 

cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso 

do Sul.

O interesse para desenvolvê-lo surgiu a 

partir das atividades de estágio extracurriculares 

desenvolvidas pela autora, num período de oito 

meses na Associação de Amparo à Maternidade 

e à Infância. Durante esse período observou-se 

que as parturientes assistidas nessa instituição 

tinham pouca ou nenhuma informação sobre o 

período de trabalho de parto, principalmente 

sobre a duração do mesmo e a intensidade das 

contrações. Além disso, elas apresentavam uma 

percepção negativa sobre o parto, arraigada 

à cultura. Sentiu-se, então, a necessidade da 

utilização de um método claro, organizado e 

científico de levantamento de problemas atuais 

e potenciais pertinentes ao trabalho de parto, 

que contribuísse para o incremento das ações 

direcionadas à essa clientela. Dessa forma, 

decidiu-se trabalhar com as duas primeiras 

etapas do processo de enfermagem: o histórico 

e os diagnósticos de enfermagem, objetivando 

contribuir para a melhoria da qualidade da 

assistência à parturiente.

O parto constitui-se no momento de 

transição: da espera de um filho à realidade de 

tê-lo; é a situação mais desejada e, ao mesmo 

tempo, mais temida pela mulher. Tornou-se 

prática comum na sociedade brasileira, a mulher 

dar à luz em ambiente hospitalar, sendo privada 

da companhia de entes queridos (marido, mãe, 

etc), ficando a parturiente sob os cuidados de 

profissionais de saúde desconhecidos. Segundo 

Barbieri e Tsunechiro (1983) o trabalho de 

parto é uma situação de passagem de um 

estado para outro, cuja principal característica 

é a irreversibilidade, levando a parturiente a 

experimentar os sentimentos de solidão, abandono 

e medo do desconhecido. Para Soifer (1992), 

o motor básico para a ansiedade do parto é o 

trauma do nascimento, vivido como a ansiedade 

da separação decorrente da hospitalização.

 Dentre os profissionais de saúde que 

assistem a mulher nesse período, o enfermeiro 

é aquele que permanece mais próximo da 

parturiente durante todo o trabalho de parto, 

oportunizando o desenvolvimento de uma 

prática assistencial humanizada, organizada e de 

qualidade durante o processo de nascimento.

Vários são os autores (CARVALHO, 2000; 

BRANDEN, 2000; OLIVEIRA; MONTICELLI; 

BUGREMANN, 2002; MARIN, 2002 e 

LOWDERMILK, 2002) que ao se referirem à 

assistência de enfermagem durante o trabalho de 

parto, o fazem de forma não sistematizada.

Um dos raros estudos encontrados que 

versa sobre a sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE) à parturiente foi realizado por 

Sumita (2002) durante o seu doutorado.

 Marin (2002) afirma que o processo de 

enfermagem se constitui na estrutura mais sólida de 

que as enfermeiras dispõem para a consolidação de 

sua prática com efetiva continuidade e qualidade 

da assistência. Acreditando na sistematização da 

assistência de enfermagem como um instrumento 

essencial para a excelência da assistência de 

enfermagem e considerando ainda a Resolução 

COFEN 272/2002, que trata sobre a SAE nas 
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instituições de saúde brasileiras, ele cita que: “a 

implementação da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem constitui efetivamente melhora 

na qualidade da assistência de Enfermagem” 

(COFEN, 2002), decidiu-se, então, realizar a 

pesquisa na área da sistematização da assistência 

de enfermagem utilizando a classificação da 

NANDA (2005), objetivando contribuir para 

a otimização e a organização dos cuidados 

prestados às parturientes, assim como o 

incremento da utilização de uma linguagem 

padronizada, considerando sua importância para 

o desenvolvimento da prática de enfermagem 

baseada em evidências necessárias ao crescimento 

e ao reconhecimento profissional. 

2    METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quantitativo, 

transversal e descritivo sobre a aplicação de um 

protocolo de levantamento de dados clínicos 

visando à identificação dos diagnósticos de 

enfermagem, entre as parturientes assistidas 

durante o primeiro período do trabalho de 

parto. Utilizou-se, como referencial teórico-

metodológico para diagnóstico de Enfermagem, 

a Taxonomia de Diagnósticos da North American 

Nursing Diagnosis Association ( NANDA, 2005).

 Fizeram parte da pesquisa, 24 parturientes 

que se encontravam no primeiro estágio do trabalho 

de parto, ou seja, na fase ativa do trabalho de parto, 

tendo em vista que as mesmas foram admitidas em 

transição da fase latente para a fase ativa do trabalho 

de parto, no período de 15 de novembro a 15 de 

dezembro de 2004 e que concordaram em participar 

da pesquisa, após assinarem o consentimento 

informado. O estudo foi desenvolvido na Associação 

de Amparo à Maternidade e à Infância, também 

conhecida popularmente como Maternidade 

Cândido Mariano, no município de Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul, que assiste mulheres no ciclo 

gravídico-puerperal, após  autorização da direção 

da clínica. Foi utilizado instrumento de coleta de 

dados adaptado do protocolo elaborado por Sumita 

(2002); ressalta-se que foram incluídas algumas 

informações consideradas relevantes para auxiliarem 

nas identificações dos diagnósticos de enfermagem, 

após a realização do pré-teste que ocorreu nos dias 

08, 09 e 10 de novembro de 2004.

A coleta de dados foi desenvolvida 

pela autora, após o pré-teste, no período de 15 

de novembro a 15 de dezembro de 2004, no 

horário das 14 às 18 horas, nos seguintes dias da 

semana: segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, 

no Centro Obstétrico da Maternidade Cândido 

Mariano, com as parturientes que se encontravam 

no primeiro período do trabalho de parto, após 

todas serem informadas do objetivo do estudo e 

do caráter sigiloso do mesmo por meio do termo 

de consentimento informado. As parturientes 

que se encontravam em transição para o período 

expulsivo ou com algum agravo obstétrico foram 

excluídas da pesquisa. Optou-se em realizar a 

coleta de dados durante o primeiro período de 

trabalho de parto, na fase latente, pois nessa 

ocasião as parturientes necessitam de assistência 

humanizada e organizada e estão em condições 

de responder às perguntas realizadas.

Foram identificados 26 diferentes 

diagnósticos de enfermagem baseados na Nanda, 

(2005), em que a média foi de 14,83 diagnósticos 

de enfermagem por parturiente. 
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3    RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 24 parturientes que participaram da 

pesquisa, 58,33% ( N=14)  encontravam-se na 

faixa etária entre os 18 e 23 anos completos. O 

grau de instrução e/ou escolaridade predominante 

foi o ensino fundamental completo em 54,16% 

(N=13) das clientes.

A situação marital das parturientes 

apresentou variação, 29,16% (N=7) de solteiras 

sem companheiro e 70,8% (N=17) de clientes 

com companheiro.

Com relação à gestação, 75% (N=18) 

das clientes não planejaram engravidar, porém 

quando questionadas se a gestação atual era 

desejada, naquele momento, 100% (N=24) 

responderam positivamente.

O pré-natal foi realizado por todas as 

parturientes, as mesmas possuíam o cartão do 

pré-natal parcialmente preenchido, o número 

de consultas realizado por 12,5% das clientes 

foi de 1 até 5 e a maioria (87,5%) realizara 6 ou 

mais consultas durante o pré-natal. Quanto às 

orientações feitas durante o pré-natal, em relação 

ao trabalho de parto e o parto, apenas 25%(N=6) 

das clientes receberam tal informação, já sobre 

o preparo das mamas para a amamentação 50% 

(N=12) das parturientes que verbalizaram ter 

recebido alguma informação, seis foram orientadas 

por enfermeiras, quatro por médicos e duas pelo 

agente comunitário de saúde.

A opção em ter seu filho por parto normal 

foi realizada por 54,16%(N=13) das mulheres. 

Durante o trabalho de parto observou-se que 

100%(N=24) das parturientes foram submetidas à 

tricotomia genital, enteroclisma (clister) e mantidas 

em jejum oral absoluto, como rotina da instituição. 

Dos 26 diferentes diagnósticos 

identificados entre as parturientes, serão 

apresentados e discutidos os sete cuja freqüência 

foi de 100%, ou seja, presente nas 24 mulheres 

participantes da pesquisa. São eles: risco para 

infecção, dor aguda, ansiedade, baixa auto-estima 

situacional, integridade da pele prejudicada, 

diarréia, conhecimento deficiente.
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM Número Porcentagem

RISCO PARA INFECÇÃO 24 100

FATORES DE RISCO N %

- Toques vaginais constantes 

- Acesso Venoso Periférico

-Bolsa Rota 

24

18

04

100

75

16,6

Quadro 1- Diagnóstico de enfermagem risco para 
infecção e os fatores de risco identificados 
entre as parturientes.

Risco para Infecção é estar em risco 

aumentado de ser invadido por organismos 

patogênicos (NANDA, 2005).

A medicalização do parto está diretamente 

associada ao risco para infecção, por incentivar o 

uso de procedimentos invasivos (toques vaginais 

e acesso venoso periférico). De acordo com 

Rehuna (2002), o modelo de assistência obstétrica 

encontrado no Brasil atualmente é caracterizado 

por alto grau de medicalização e por abuso de 

práticas invasivas.

Para Gabbe (1999); Neme (2000) e 

Rezende (2002) o número de toques vaginais deve 

ser reduzido ao mínimo necessário. Reafirmado 

por Rezende, (2002) toques vaginais freqüentes 

e sem apuro técnico são traumatizantes para os 

tecidos maternos, provocam edema da cérvice e 

propiciam a infecção ovular e da genitália.

O que problematiza a situação dos 

toques vaginais é que as instituições de saúde 

não costumam seguir as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (1996), 

pois o toque é utilizado com muita freqüência 
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por acadêmicos, que posteriormente são refeitos 

pelo residente e pelo preceptor para confirmar os 

dados, causando mais danos do que benefícios.

Balaskas (1993) apresenta uma visão 

humanística sobre a parturição e salienta, que se 

o parto estiver evoluindo bem, é melhor fazer o 

mínimo de toques vaginais possível, pois eles são 

totalmente desnecessários, corroborando com 

Lowdermilk, (2002) que afirma que o toque deve 

ser feito apenas se as condições da mulher e seu 

feto indicarem necessidade. 

Entre as parturientes da pesquisa 75% 

(N=18) apresentaram acesso venoso periférico 

com infusão contínua de ocitocina.

A assistência ao parto deve ser 

complementada pelo uso de substâncias que 

objetivam a aceleração de trabalho de parto 

(REZENDE, 2002).

Segundo Gabbe (1999), a indução do 

trabalho de parto é a estimulação das contrações 

uterinas antes do início espontâneo do trabalho 

de parto por meios clínicos ou cirúrgicos. Porém 

a indicação deve ser avaliada criteriosamente com 

relação à dinâmica uterina, condições de colo, 

bacia e apresentação.

Zugaib (1997) relata que a ocitocina 

é utilizada para aumentar a intensidade das 

contrações uterinas apesar de não existirem 

distocias, utilização rotineira de rotura prematura 

de membranas e o uso de ocitocinas, sem 

causa médica, amparadas por duvidosos 

dados estatísticos que não concordam com a 

humanização do nascimento.

A OMS (1996) classifica a infusão 

intravenosa rotineira em trabalho de parto 

como conduta claramente prejudicial e ineficaz 

que deveria ser eliminada. Deve-se observar 

que o acesso venoso periférico no trabalho 

de parto é conseqüência da prescrição 

médica da ocitocina e que esse procedimento 

invasivo está sujeito a entrar em contato com 

líquidos vaginais, fezes e água do chuveiro, 

decorrentes da movimentação da parturiente e 

particularidades do trabalho de parto.

A rotura espontânea da bolsa foi 

observada em 16,6% (N=4) das parturientes, 

porém em todas, o líquido amniótico apresentou-

se claro,  com grumos e o tempo decorrido da 

rotura até o momento da coleta de dados foi de, 

no máximo, 4 horas; a dilatação do colo uterino 

era de 4 cm em duas pacientes e 6 cm e 7 cm 

nas outras duas. Contudo, essa situação deve ser 

observada e considerada quando da realização do 

toque vaginal, já que essa situação propicia o risco 

de infecção para a mulher e o recém-nascido.

Para NANDA (2005) dor aguda é a 

experiência sensorial e emocional desagradável 

que surge de lesão tissular real ou potencial 

ou descrita em termos de tal lesão segundo a 

Associação Internacional para Estudo da Dor 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM N %

DOR AGUDA 24 100

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS N % FATORES RELACIONADOS N %
- Verbalização de dor abdominal e lombar (contração 

uterina).

-Contrações uterinas observadas

24

10

100

41,7

- Contrações uterinas

- Trabalho de parto

24

24

100

100

Quadro 2 – Diagnóstico de enfermagem dor aguda, as características definidoras verbalização e os fatores relacionados 
identificados entre as parturientes.
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início súbito ou lento, de intensidade leve e 

intensa, com um término antecipado ou previsível 

e uma duração menor de seis meses.

Segundo Zugaib (1997), para a mulher 

que dá à luz fica fácil entender o mecanismo 

doloroso do parto, pois somam-se os fatores 

biopsicossociais acumulados durante todos 

os anos de vida, com o medo de parir, o 

desconhecimento dos mecanismos do parto e o 

significado emocional desse momento.

De acordo com Guyton e Hall (2002), 

a mãe sofre dor considerável  a cada contração 

uterina. A dor em cólicas no início do trabalho de 

parto é provavelmente causada pela hipóxia do 

músculo uterino em decorrência da compressão 

dos vasos sangüíneos do útero.

A dor durante o trabalho de parto é 

exclusiva de cada mulher e influenciada por uma 

série de fatores, tais como cultura, ansiedade, 

medo, experiência de partos anteriores, 

preparação para o parto e apoio (LOWDERMILK, 

2002). Quando a mesma é vivenciada com 

ansiedade e desconhecimento, muitas vezes ela 

entra em  pânico e potencializa a própria dor.

Segundo Leão e Chaves (2004) a dor é 

um complexo fenômeno subjetivo. É importante 

lembrar que as sensações de dor são diferentes, 

variam em cada cliente, e os profissionais da 

área da saúde necessitam de sensibilidade para 

discernir e entender que a dor é o que o paciente 

diz ser e existe quando ele diz existir.

Carvalho (2002) afirma que os fatores 

que aumentam a percepção de dor são o medo, 

o estresse mental, a tensão, a fadiga, o frio, a 

fome, a solidão, o desamparo social e afetivo, a 

ignorância do que está acontecendo, um meio 

estranho e o início das contrações.

A ansiedade e o medo associam-se 

comumente ao aumento da dor durante o 

trabalho de parto; a ansiedade excessiva e o medo, 

no entanto, causam aumento da secreção de 

catecolamina, que aumenta os estímulos da pelve 

para o cérebro ocasionaos pela diminuição do fluxo 

sangüíneo e o aumento da tensão muscular que 

magnificam a dor (LOWDERMILK, 2002).

Pode-se observar na afirmação de 

Largura (2000) que a dor tem papel de um 

sinal que testemunha um importante trabalho 

em desenvolvimento, anunciando a iminência 

do nascimento e a necessidade de intimidade, 

assistência e proteção. 

Visualiza-se, então a necessidade de uma 

assistência de enfermagem efetiva e humanizada 

que contribua para diminuir a percepção de dor 

da mulher em trabalho de parto. Largura (2000) 

afirma que as condições nas quais um parto se 

desenvolve tem uma relação direta com a maneira 

pela qual as mulheres vivenciam a dor.

Aos enfermeiros compete a função 

de humanizar a dor, responsabilizando-se, 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM N %

ANSIEDADE 24 100

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS N % FATORES RELACIONADOS N %
- Expressão de preocupação com o parto.

- Verbalização de preocupação com condições do recém nascido (RN) após 

o parto.

- Nervosismo percebido

24

01

01

100

4,2

4,2

- Dor conseqüente ao trabalho de parto.

- Inexperiência com a parturição.

- Falta de orientação sobre o trabalho de parto.

- Conflito por mudança de papel.

22

09

01

01

91,6

37,5

4,2

4,2

Quadro 3 – Diagnóstico de enfermagem ansiedade, as características definidoras e os fatores relacionados identificados 
entre as parturientes.
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interdisciplinarmente em proporcionar seu alívio. 

Por isso, a dor não é redutível a um bem estar 

biológico, mas engloba a inteira gama das relações 

inter-humanas (LEÃO; CHAVES, 2004).

A ansiedade é definida por NANDA 

(2005) como um vago e incômodo sentimento 

de desconforto ou temor, acompanhado por uma 

resposta autonômica (a fonte é freqüentemente 

não específica ou desconhecida para o indivíduo); 

um sentimento de apreensão causado pela 

antecipação de perigo. É um sinal de alerta que 

chama a atenção para um perigo iminente e 

permite ao indivíduo tomar medidas para lidar 

com a ameaça.

Para Soifer (1992), a ansiedade frente à 

mudança tem duas facetas: a ansiedade de perda 

e o terror ao ataque por parte do desconhecido.É 

importante compreender a ansiedade que pela 

parturiente se transmite ao ambiente imediato. 

Os psicanalistas concordam que o motor básico 

da ansiedade do parto é o trauma do nascimento, 

vivido como a ansiedade da separação (SOIFER, 

1992). A separação de dois organismos que até 

esse momento viveram juntos , um dentro do 

outro e a expensas desses, numa relação de total 

dependência e de íntimo contato permanente. A 

partir da expulsão, a criança adquire vida própria, 

devendo, nesse mesmo instante, encarregar-se 

de uma variedade de funções fisiológicas que 

até então eram cumpridas pela mãe, como a 

respiração, a alimentação, a evacuação e outras.

A internação hospitalar determina outra 

manifestação de ansiedade de maior ou menor 

intensidade. Em primíparas, o desconhecido 

desencadeia a ansiedade por não saberem o 

que vai ocorrer, quanto tempo vai durar a dor, o 

trabalho de parto e como será o nascimento de 

seu filho, acredita-se que tais fatores poderiam ser 

evitados com orientações no pré-natal e  apoio 

durante o trabalho de parto.

Para NANDA (2005), a baixa auto-

estima situacional é o desenvolvimento de uma 

percepção negativa sobre o seu próprio valor 

em resposta a uma situação atual (nesse caso a 

situação é o trabalho de parto).

A sexualidade durante o trabalho de 

parto e principalmente durante o toque vaginal 

deve ser considerada e respeitada pela equipe 

de saúde, a qual deve proporcionar privacidade 

durante o toque vaginal, explicar a necessidade 

do exame, sua função e, acima de tudo, evitar 

expor a genitália da paciente quando na presença 

de outras clientes e dos demais profissionais de 

saúde. 

Há duas situações que comumente 

exacerbam a crise: o toque vaginal e o enema, 

este precedido pela tricotomia. O toque se torna 

sumamente ansiógeno porque é por ele que se 

verifica se há ou não uma dilatação adequada. 

O enema e a tricotomia são vividos como a 

penitência merecida pela prática da sexualidade e 

pela pretensão de ser mãe (SOIFER, 1992).

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM N %

BAIXA AUTO-ESTIMA SITUACIONAL 24 100
CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS N % FATORES RELACIONADOS N %

- Expressão de vergonha durante toques 

vaginais.

24 100 - Exame realizado rotineiramente durante trabalho de 

parto.

- Falta de privacidade durante toque vaginal.

24

11

100

45,8

Quadro 4 – Diagnóstico de enfermagem baixa auto-estima situacional e as características definidoras e fatores 
relacionados identificados entre as parturientes
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A integridade da pele prejudicada define-

se por apresentar epiderme e/ou derme alteradas 

(NANDA, 2005).

 Em 100% (N=24) das parturientes 

observam-se alterações na epiderme, 

caracterizadas por lesões decorrentes da 

tricotomia rotineira realizada durante a admissão 

das mesmas.

A tricotomia dos pêlos pubianos tem 

sido utilizada rotineiramente nos hospitais, 

visando à redução na incidência de infecções de 

episiotomia, à facilitação da episiorrafia e a uma 

melhor higiene no pós-parto; porém, não existem 

evidências científicas claras sobre esses benefícios, 

assim recomenda-se que a tricotomia seja feita se 

ela for a opção da parturiente (BRASIL, 2001).

Segre (2002) sugere que o uso de 

lâminas de barbear para realizar a tricotomia seja 

abolido, devendo-se utilizar aparelhos elétricos 

para aparar os pêlos. 

A tricotomia tem sido questionada pelo 

desconforto que provoca e pelo risco de infecção. 

Para diminuir os inconvenientes, aconselha-se 

que seja praticada com tesoura removendo pêlos 

rentes à pele (NEME, 2000).

A OMS (1996) classifica a raspagem 

dos pêlos pubianos como prática claramente 

prejudicial e ineficaz que deveria ser eliminada 

das rotinas hospitalares.

NANDA (2005) define diarréia como a 

passagem de fezes soltas, não formadas.

Todas as parturientes da pesquisa 

apresentaram diarréia líquida, em pequena 

quantidade com grande freqüência durante o 

trabalho de parto decorrente do enteroclisma 

(clister) realizado durante a admissão como 

rotina institucional. Mesmo que os benefícios 

tradicionalmente atribuídos à realização de 

enteroclisma rotineiro no início do trabalho de 

parto venham sendo cada vez mais questionados, 

sua realização ainda é observada como rotina.

Segre (2002) também enfatiza que o 

enteroclisma rotineiro tem sua utilidade contestada.

Segundo Brasil (2001) a decisão de realizar 

ou não o enteroclisma deve levar em conta várias 

condições, valorizando principalmente a opinião 

da parturiente.

Neme (2000) denota que pesquisas 

demonstram que o enteroclisma além de não reduzir 

o risco de infecção, até o agrava, pois a antissepsia é 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM N %

INTEGRIDADE DA PELE PREJUDICADA 24 100

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS N % FATORES RELACIONADOS N %
- Rompimento da superfície da pele em região 

púbica.
24 100

- Realização de tricotomia genital, durante 

a admissão.
24 100

Quadro 5 – Diagnóstico de enfermagem integridade da pele prejudicada e as características definidoras e fatores 
relacionados identificados entre as parturientes.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM N %

DIARRÉIA 24 100

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS N % FATORES RELACIONADOS N %

- Observação de evacuações líquidas e constantes em pequena 

quantidade.
24 100 - Realização de enteroclisma (clister) durante admissão. 24 100

Quadro 6 – Diagnóstico de enfermagem diarréia e as características definidoras e fatores relacionados identificados 
entre as parturientes.
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mais adequada quando as fezes eliminadas resultam 

do reto não-esvaziado pelo enema.

O enteroclisma é classificado como 

conduta claramente prejudicial e ineficaz que 

deveria ser eliminada segundo a OMS (1996).

O conhecimento deficiente caracteriza-se 

pela ausência de informação cognitiva relacionada 

a um tópico específico (NANDA, 2005).

A falta de conhecimento sobre as 

questões básicas de saúde relacionadas ao 

trabalho de parto contribuem para o aumento 

do índice de morbimortalidade materna e 

neonatal, pois atitudes e posturas erradas durante 

o trabalho de parto podem resultar em problemas 

no parto e conseqüentes alterações negativas 

com a parturiente e com o recém-nascido; por 

exemplo, uma mulher que não foi informada 

que as contrações uterinas aumentariam durante 

o trabalho de parto, entra em pânico e se recusa 

a abrir as pernas no momento da expulsão, 

apertando o bebê e causando hipóxia no mesmo.

O papel educativo do profissional de 

saúde é um dos componentes de ações básicas de 

assistência à saúde.

Todas as parturientes apresentaram 

desconhecimento sobre assuntos referentes à 

parturição e à maternidade, além de a maioria 

(37,5%, N=9)  seguir incorretamente instruções 

básicas sobre o trabalho de parto, como 

posicionamento e respiração.

Todas as parturientes da pesquisa 

realizaram o mínimo de consultas de pré-

natal (seis) preconizadas pelo Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2002), bem como os exames 

padronizados. Porém as orientações fornecidas 

deixaram a desejar, acarretando prejuízos à 

gestante, pois a mesma chega ao momento do 

parto sem saber o que acontecerá e como deve 

se comportar durante o mesmo. E assim o vivencia 

de forma negativa, sofrida e com aflição.

4  CONCLUSÃO

Foram identificados 26 diferentes 

diagnósticos de enfermagem baseados na 

classificação da North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA), dos quais foram 

apresentados e discutidos aqueles presentes 

em 100% da população da pesquisa: risco para 

infecção, dor aguda, ansiedade, baixa auto-estima 

situacional, integridade da pele prejudicada, 

diarréia, conhecimento deficiente.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM N %

CONHECIMENTO DEFICIENTE 24 100

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS N % FATORES RELACIONADOS N %
- Seguimento incorreto de instruções 

- Verbalização de desconhecimento sobre o trabalho de 

parto.

- Verbalização de desconhecimento sobre amamentação.

- Verbalização de desconhecimento sobre condições do 

RN.

- Verbalização de desconhecimento sobre o parto.

- Verbalização de desconhecimento sobre contracepção 

pós-parto.

09

06

03

03

02

01

37,5

25

12,5

12,5

8,3

4,2

- Falta de informação/orientação no pré natal.

- Limitação cognitiva 

- Falta de oportunidade de acesso a informações durante 

pré-natal.

- Número de consultas do pré natal reduzida (menos de 3).

- Nível sócio cultural baixo.

09

09

05

02

01

37,5

37,5

20,8

8,3%

4,2

Quadro 7 – Diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente e as características definidoras e fatores relacionados 
identificados entre as parturientes.
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A identificação dos diagnósticos de 

enfermagem possibilitou a verificação das 

necessidades que essa clientela apresenta. Dessa 

forma, pretende-se dar continuidade a este estudo, 

estabelecendo as intervenções de enfermagem para 

os diagnósticos identificados, visando a prestar uma 

assistência de enfermagem organizada, humanizada 

e de excelência à mulher nessa fase tão importante 

no ciclo reprodutivo e psicossexual.
ABSTRACT 
One is about a descriptive research on the application 
of a based protocol data-collection clinical in Sumita 
(2002), and identification of the disgnostic of nursing. 
The population was constituted of 24 women, in the 
period of 15 of November to the 15 of December 
of 2004, in the obstétrico center of the Association 
of Support to the Maternity and Infancy. 26 different 
disgnostic of nursing had been identified (NANDA 
2005), being the average of 14,83 disgnostic of nursing 
for woman in labor. We establish 7 disgnostic of nursing, 
presente in 100% this populacion: Risk for infection, 
acute Pain, Anxiety, Deficient Knowledge, Decrease 
auto-esteem situation, Integrity of the harmed skin and 
Diarrhea. The research made possible the execution of 
the application of the process of nursing in the assistance 
to the woman in labor through the systematization of 
the assistance, with the identification of the nursing 
disgnostic, could visualize that the majority of the 
disgnostic the carried through invasive procedures are 
associates during the assistance and that this clientele 
needs attendance based on evidences scientific and 
thus we suggest the implantation of the SAE in the 
obstétrico center, aiming at to give an assistance of 
nursing organized, humanizada and of excellency the 
woman in this so important phase in the reproductive 
and psico-sexual cycle.
Keywords:  Obstétric nursing.  Systematization of the 
Assistance of Nursing.  Diagnosis of Nursing.  Health of 
the Woman.
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