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A infecção puerperal é considerada uma das mais incidentes 
complicações do puerpério patológico, atingindo milhares de 
mulheres em todo o mundo. A partir desta premissa, este es-
tudo teve como objetivo, identificar a freqüência de infecção 
puerperal em um Hospital Universitário da Cidade de Cuiabá, 
bem como levantar as variáveis relacionadas ao tipo de par-
to, duração do mesmo e realização do pré-natal. Trata-se de 
uma pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem quan-
titativa. A coleta de dados foi realizada através da análise de 
prontuários de puérperas atendidas no primeiro semestre de 
2005, que  desenvolveram infecção no puerpério. Através 
desta pesquisa, verificou-se que o parto cesareana é a causa 
mais importante de infecção puerperal e que o tempo de in-
ternação influencia na ocorrência de infecções.
Descritores: Infecção puerperal, Parto, Epidemiologia.

The puerperal infection is considered one of the most inci-
dent complications of the pathological puerperium, reaching 
thousands of women all over the world. From this premise on, 
this study had as objective, to identify the frequency of puer-
peral infection in a University Hospital situated in Cuiabá City, 
as well as to identify the variables related to the delivery type, 
length of time of it and accomplishment of the prenatal. It is 
a descriptive, exploratory research, with quantitative approach. 
The data collection was accomplished by means of analysis of 
puerperal women’s clinical report assisted in the first semester 
of 2005, which have developed infection during puerperium. 
Through this research it was verified that cesarean delivery is 
the most important cause of puerperal infection; and that the 
length of time of hospitalization influences in the occurrence of 
infections. 
Des crip tors: Puerperal Infection, Delivery, Epidemiology. 

La infección puerperal es considerada una de las complica-
ciones más incidentes del puerperio patológico y alcanza 
millares de mujeres en el mundo. De esta premisa, ese estu-
dio tuvo como objetivo, identificar la frecuencia de infección 
puerperal en un Hospital Universitario de la Ciudad de Cuia-
bá, así como levantar las variables relacionadas al tipo de 
parto, duración del mismo y logro del prenatal. Es una inves-
tigación descriptiva, exploratoria, con acercamiento cuantita-
tivo. La colecta de datos fue cumplida a través del análisis de 
los prontuarios de puérperas en el primer semestre de 2005 
que desarrollan infección en el puerpério. A través de esta in-
vestigación se verificó que el parto cesáreo es la causa más 
importante de infección puerperal y que el tiempo de interna-
ción influye en la ocurrencia de infecciones.  
Des crip to res: Infección puerperal, Parto, Epidemiología.

INTRODUÇÃO

Durante muito tempo a morte de uma mulher em conseqüência 
da gravidez ou do parto foi considerada fato natural e ineren-

te á condição feminina. No entanto, esses óbitos seriam evitáveis 

caso fossem asseguradas condições dignas de vida e  saúde.
É de 1847 a primeira evidencia cientificamente estudada, de 

que a assistência médica poderia desencadear processos infec-
ciosos e até mesmo a morte1.

O puerpério é um estado pelo qual a mulher passa que deve ser 
dada uma atenção especial, devido aos elevados índices de infecção 
puerperal que tendem a acontecer. As complicações pós-cesáreas 
ocupam os primeiros lugares entre as causas de morte em muitos ser-
viços obstétricos do mundo, incluindo as de nosso país, o que consti-
tui um elemento de morbidade que deve ser vigiado e controlado2.

Algumas causas que levam a morbimortalidade materna são: 
o sangramento puerperal originado por atonia uterina, lacera-
ções do canal do parto, retenção de fragmentos placentários ou 
membranas e hematomas de episiorrafia2.

Marcos et al.3, relatam que vários estudos tem sido realiza-
dos no intuito de 
avaliar os  riscos de 
infecção pós-parto 
e constataram que 
as maiores compli-
cações são a neces-
sidade de hemo-
transfusão, presença 
de pneumonia ou 
derrame pleural, pe-
ritonite, septicemia, 
coagulação intravas-
cular disseminada ou 
tromboembolismo; já 
as menores compli-
cações incluem febre 
superior a 38ºC, ex-
cluídas as primeiras 
24 horas pós-parto, 
infecção da ferida 
cirúrgica, endome-
trite ou infecção uri-
nária. Além disso, os 
autores ao comparar 

cesáreas  e partos não cirúrgicos, relatam que o primeiro está as-
sociado a aumento de morbidade materna e, dentre as cesáreas, a 
realizada de forma eletiva apresenta menos complicações infec-
ciosas que aquelas realizadas em urgência.

Muitos esforços têm sido desenvolvidos para controlar a infec-
ção puerperal. Mesmo na era do antibiótico, este tipo de infecção 
é uma morbidade e importante causa de mortalidade materna2.

Uma das medidas terapêuticas mais eficazes é o diagnósti-
co precoce da infecção puerperal e a prevenção nas unidades 
hospitalares, sendo estas as principais armas de que podemos 
utilizar para diminuir o problema3.

Assim, esta pesquisa visa identificar a freqüência de in-
fecção puerperal em um Hospital Universitário da Cidade de 
Cuiabá, bem como levantar as variáveis relacionadas ao tipo 
e duração do parto e realização do pré-natal

“POR MUITO TEMPO A MORTE DE 
UMA MULHER EM CONSEQÜÊNCIA 

DA GRAVIDEZ OU DO PARTO FOI 
CONSIDERADA FATO NATURAL E 

INERENTE Á CONDIÇÃO FEMININA”.
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esta imaturidade, o 
que acaba influen-
ciando na ocor-
rência de infecção 
puerperal5.

Vale ressaltar, que 
pelo fato da institui-
ção pesquisada ser 
referência em mater-
nidade para todo o 
estado, a demanda 
atendida é elevada, 
principalmente com 
relação a adolescen-
tes grávidas na idade 
entre 14 a 19 anos 
de idade.

No entanto, por 
serem consideradas 
civilmente menores 
de idade, estas pa-
cientes não foram 
incluídas no estudo, 
por uma questão de 

ética e respeito a privacidade humana.

Mulheres com infecção puerperal conforme tempo de internação
De acordo com a figura abaixo, 70% das mulheres que desen-
volveram infecção puerperal, permaneceram internadas por 
mais de 48 horas. 

A infecção puerperal pode ser causada por vários microrga-
nismos, mas os mais comuns são o estreptococo e o estafiloco-
co, microrganismos estes que estão presentes na nossa flora na-
tural6. Porém, no ambiente hospitalar, ou após a realização de 
procedimento cirúrgico, estas bactérias se tornam resistentes e 
diferentes de quando estão presentes na pele e mucosa de cada 
um de nós, elas provocam processos infecciosos graves.

 As bactérias podem vir pela própria equipe hospitalar, pela 
falha na técnica asséptica ou contaminação por outras fontes6. 

O tempo de permanência do paciente no âmbito hospitalar, 
é um fator determinante para a aquisição e manifestação de in-
fecções hospitalares1.

Com isso, na maioria dos prontuários analisados, verificou-
se que as mulheres que adquiriram infecção puerperal, perma-
neceram mais de quarenta e oito horas internadas.

O parto não poderia ser algo gerador de sofrimento e nem 

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva , exploratória com aborda-
gem quantitativa. O estudo descritivo e exploratório permite a 
obtenção de informações precisas sobre as “características dos 
sujeitos de pesquisa, grupos, instituições ou situações, ou sobre 
a freqüência de um fenômeno, particularmente quando se sabe 
pouco sobre o mesmo”4.

O levantamento de dados foi realizado no Hospital Geral 
Universitário de Cuiabá (HGU). Esta instituição é um hospital-
escola que tem por finalidade o ensino, a extensão de servi-
ços à comunidade e o desenvolvimento de pesquisas.

A coleta de dados se deu através de prontuários de puér-
peras atendidas no HGU que desenvolveram algum tipo de 
infecção puerperal no 1º semestre de 2005, totalizando 20 
casos. A relação destas pacientes foi fornecida pela Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

Para iniciar a coleta de dados foi necessária a aprovação 
deste projeto, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
sidade de Cuiabá (UNIC) e autorização do responsável pela 
instituição (HGU).

Para cada prontuário analisado,  foi preenchido um formu-
lário de coleta de dados, o qual captava informações sobre o 
perfil sócio-demográfico das puérperas, tipo de parto, duração 
e tipos de infecção puerperal mais freqüentes.

Os dados foram dispostos em gráficos, com aspectos mais 
relevantes e analisados de acordo com literaturas pertinentes 
a mulher e o conhecimento dos autores. 

ANÁLISE DOS DADOS
Dentre os dados coletados nos prontuários, foram seleciona-
dos para constituírem a análise: idade; tempo de internação; 
realização de pré-natal e tipo de parto.

Mulheres com infecção puerperal segundo a idade
De acordo com a figura abaixo, podemos observar que 80% 
das mulheres com infecção puerperal internadas durante o 
período selecionado eram menores de 25 anos de idade. Ti-
veram ainda complicações durante a gravidez como: Doença 
Hipertensiva Específica da Gestação, Diabetes Gestacional, 
Amniorrexe Prematura, dentre outras.

A idade precoce aumenta consideravelmente a possibilidade 
de complicações na gravidez e trabalho de parto. Na gravidez 
porque o organismo materno ainda não se encontra totalmente 
desenvolvido e durante o trabalho de parto pelo fato da mulher 
ainda não estar madura  o suficiente para suportar um trabalho de 
parto normal, o qual pode demorar mais que o previsto, devido 

“O PUERPÉRIO É UM ESTADO PELO 
QUAL A MULHER PASSA QUE DEVE 

SER DADA UMA ATENÇÃO ESPECIAL, 
DEVIDO AOS ELEVADOS ÍNDICES DE 
INFECÇÃO PUERPERAL QUE TENDEM 

A ACONTECER”.

70%

30%

Menos de 48 hs
Mais de 48 hs

80%

20%

Maior de 25 anos

Menor de 25 anos
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prolongado, e sim natural. Carvalho e Cols.7 apontam que o 
parto é uma experiência singular no universo das mulheres.

Mulheres com infecção puerperal conforme  realização de pré-natal 

Da figura acima, observamos que 75% das mulheres  pesquisa-
das realizaram pré-natal.
Marcos et al.3, afirma que quando um pré-natal é realizado 
adequadamente, com número superior a seis consultas, diver-
sos problemas, inclusive infecção puerperal pode ser prevenida.

Goldman,8 aponta em recente artigo que o Ministério da Saúde 
criou diretrizes básicas como: fortalecimento do pré-natal na aten-
ção básica...cuja meta corresponde a seis consultas por gestante.

Por ser uma atividade de acompanhamento e prevenção 
de complicações materno-fetal, o pré-natal deveria apresentar 
uma cobertura maior, ou seja, pelos menos 90% ou até mais de 
mulheres deveriam realizá-lo de forma correta.

O pré-natal tem como finalidades: estabelecer bons hábitos 
de saúde, para beneficiar a mãe e o feto; proporcionar uma ges-
tação com o mínimo de desconforto físico e emocional; propi-
ciar um nascimento nas melhores circunstâncias possíveis; pre-
venir complicações tanto durante a gestação, como durante o 
parto e puerpério6.

Mulheres com infecção puerperal de acordo com o tipo de parto 

Ao verificarmos o prontuário das pacientes que tiveram como diag-
nóstico médico infecção puerperal, observarmos que a maioria de-
las tinham sido submetidas a parto cesárea. Da amostra analisada, 
90% das pacientes tinham tido seus filhos por parto cesárea, sendo 

que somente 10% delas tinham realizados parto normal.
Uma das mais importantes causas da infecção puerperal é 

o parto cesárea,  que sempre está relacionado com as maio-
res taxas de morbidade febril puerperal, quando comparado ao 
parto vaginal. Isto acontece porque geralmente a cesárea ele-
tiva apresenta maior risco de sangramento e prolongamento 
de incisão uterina comparada àquela realizada no trabalho de 
parto normal. A cicatriz cirúrgica, seguidos de casos de masti-
te, endometriose, dentre outras morbidades, são apontadas na 
literatura como causas freqüentes3.

Foi observado ainda, que a média de duração do parto des-
tas pacientes com infecção puerperal, foi de uma hora e dez 
minutos. Vale lembrar, que a duração do parto também é um 
fator negativo quando muito prolongado, pois expõe tanto a 
mãe quanto o feto na aquisição de infecções.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se que a freqüência de infecção puerperal foi elevada, onde 
em 6 meses, houveram 20 casos de infecção puerperal. 

Com relação as variáveis, a idade média das mulheres va-
riou entre 18 a 25 anos, com uma prevalência maior entre as 
mais jovens, o que acaba ocasionando prejuízos não somente 
pessoais, mas principalmente sociais.

Já com relação ao período de internação, verificamos que 
a maioria das mulheres com diagnóstico de infecção puerpe-
ral, permaneceram no hospital por mais de 48 horas. Quando 
analisamos o tipo de parto, a cesariana tem maior ocorrência 
de infecção puerperal. 

Assim, por se tratar de uma instituição de ensino e pesquisa, 
o ideal seria incentivar, estimular e dar sempre preferência ao 
parto natural, pelas suas inúmeras vantagens, tanto para a mãe 
quanto para  feto. 

Osava9 ao citar um documento do Ministério da Saúde rea-
firma que a redução das intervenções no parto e a maior satis-
fação das usuárias não é uma exclusividade dos partos fora do 
hospital. Em ambientes hospitalares, como os centros de parto 
normal, definido como “estabelecimento assistencial de saú-
de” destinado exclusivamente ao acompanhamento do parto e 
nascimento de evolução fisiológica, pode-se lograr bons resul-
tados. Os hospitais escola devem estar atentos a esta questão. 
A busca de reduzir os partos cesáreas, além de humanizar a as-
sistência.  É preciso que os profissionais de saúde se conscienti-
zem a respeito das vantagens do parto natural e os riscos que a 
mulher e o feto correm durante a realização de uma cesariana.

Este estudo reafirma que a infecção puerperal ainda é mui-
to prevalente em nossas instituições de saúde,  e que se não 
for tratada, pode levar a mulher a óbito, sendo por este motivo 
considerada a principal causa de morte materna.           ■
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