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Dimensões Categorias Definição Sub-categorias 

Adaptação à 

maternidade 

Mudanças com 

o nascimento 

Mudanças 

físicas e 

psicológicas 

aquando do 

nascimento do 

bebé.  

1.Mudanças físicas  

2.Alteração das rotinas  

3.Alteração do padrão de sono  

4.Mudança com o nascimento do bebé (sem 

5.especificação) Dependência do bebé em 

relação aos pais 

6.Mudança positiva na relação conjugal 

7.Falta de tempo   

8.Responsabilidade em ter de cuidar do bebé  

9.Aproximação da família alargada  

10.Actividade materna centrada no bebé  

 

11.Adaptação ao bebé como mudança  

12.Alteração da intimidade do casal  

13.Inexistência de mudanças  

14.O bebé como um complemento  

15.Ter responsabilidade (mudança)  

16. Amadurecimento com o nascimento do 

bebé 

17.Mudança do pai  

18.Sentimento de preocupação como 

mudança 

Suporte 

informal 

percebido 

Fontes de 

suporte como 

amigos, família, 

vizinhança. 

1.Apoio do marido  

2.Apoio da mãe  

3.Apoio da irmã 

4.Apoio informal não especificado 

5.Apoio da vizinha 

6.Apoio de amigos 

Suporte formal 

percebido 

Fontes de 

suporte que 

incluem 

organizações, 

entidades, 

técnicos de 

saúde. 

 

 

 

 

1.Apoio do enfermeiro 
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Dimensões Categorias Definição Sub-categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura do 

enfermeiro 

Actividades 

desenvolvidas 

pelo 

enfermeiro na 

visita 

domiciliária 

 1.Realização do diagnóstico precoce 

2.Ensino feito do enfermeiro sobre 

amamentação 

3.Aconselhamento na visita domiciliária  

4.Encaminhamento feito pelo enfermeiro  

5.Ensino sobre o banho do bebé 

6.Outras informações dadas pelo 

enfermeiro  

7.Observação das condições de habitação 

do bebé 

8.Ensino sobre o coto umbilical  

9.Observação da mãe  

10.Observação do bebé 

11.Ensino sobre a massagem do bebé  

12.Esclarecimento de dúvidas na visita domiciliária  

13.Ensino do enfermeiro sobre como pegar no bebé 

14.Ensino sobre como deitar o bebé  

15.Cuidados directos ao coto umbilical  

16.Ensino sobre a lavagem da boca do bebé  

17.Ensino sobre o choro do bebé  

18.Explicação acerca do teste do pezinho  

20. Ensino do enfermeiro na toma do biberão 

21.Informação sobre os métodos contraceptivos 

Contributos na 

prestação de 

cuidados 

 1.Contributo do enfermeiro na amamentação  

2.Contributo do enfermeiro como técnico especializado  

3.Contributo do enfermeiro para aquisição de informação para prestar cuidados ao bebé 

4.Contributo do enfermeiro no esclarecimento de dúvidas 

5.Contributo do enfermeiro no ser mãe 

6.Contributo do enfermeiro nos cuidados ao coto umbilical  

7.Contributo do enfermeiro no alívio das cólicas  

8.Contributo do enfermeiro na organização do espaço  

9.Contributo do enfermeiro no cuidado da pele do bebé  

10.Contributo do enfermeiro nos cuidados a ter com icterícia  

11.Contributo do enfermeiro para ultrapassar a fase do puerpério 

Contributos 

para o bem-

estar da mãe 

Contributos para a 

percepção de 

controlo, de 

capacitação. 

1.Sentimento de bem-estar pelo contexto domiciliário  

2.Sentimento de segurança com a visita domiciliária  

3.Sentimento de tranquilidade com a visita domiciliária  

4.Sentimento de bem-estar com a visita domiciliária sem especificação 
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Dimensões Categorias Definição Sub-categorias 

 

 

 

Visita 

domiciliária 

Atitudes Representação 

cognitiva que 

sintetiza a 

avaliação da 

visita 

domiciliária. 

 

 

Importância 

atribuída  

  

 


