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Introdução: O acometimento pelo condiloma acuminado é um importante sinal clínico no
diagnóstico de infecção pelo Papiloma Vírus Humano, que implica em inúmeros riscos à
saúde íntima da mulher e sua reprodução. Nesse sentido, a Política Brasileira de Controle de
DST/AIDS e Hepatites Virais surge para nortear a assistência de enfermagem em todos os
níveis de atenção à saúde, visando diagnóstico e tratamento precoce, bem como a prevenção e
redução de agravos e intervenções cada vez mais invasivas, bem como suas complicações.
Objetivo: Relatar experiência de discentes na assistência de enfermagem à parturiente com
condiloma acuminado. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência decorrente da
vivência de acadêmicos de enfermagem por ocasião do estágio supervisionado hospitalar, na
unidade obstétrica de uma Santa Casa de Misericórdia. Foi acompanhada uma parturiente, 16
anos, solteira, primigesta, idade gestacional 38 semanas em trabalho de parto. Resultados e
discussão: Na gestação, as lesões condilomatosas podem atingir grandes proporções, seja
pelo aumento da vascularização, sejam pelas alterações hormonais e imunológicas que
ocorrem nesse período. Ao exame físico por ocasião da admissão da referida paciente, foi
identificada perda de tampão mucoso e presença de condilomas genitais, evidenciando a
necessidade de adaptação do plano terapêutico à parturiente, considerando os riscos e
benefícios dos possíveis tipos de parto, à luz do seu quadro clínico. Devido à extensão do
condiloma, que se configurava como importante empecilho anatômico para a saída do RN
via vaginal, optou-se pela realização da cesariana, a qual é indicada quando há risco de
sangramento excessivo ou obstrução do canal de parto devido ao tamanho e à localização das
lesões. Mediante esta escolha, foi possível construir diagnósticos de enfermagem relacionados
aos domínios promoção da saúde, sexualidade, conforto, segurança, papéis e relacionamentos
e atividade. Assim, através da compreensão de um cuidado sistematizado é possível ampliar o
campo de visão para a construção de uma assistência em saúde qualificada. Conclusão:
Concluímos que é de fundamental importância os momentos práticos na formação acadêmica
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do enfermeiro, possibilitando maior vivência e conhecimento para o exercício profissional.
Também foi possível compreender a realidade vivenciada pelo enfermeiro e refletir sobre a
importância da implantação da sistematização da assistência para a qualidade da mesma.
Destaca-se ainda a necessidade da integralidade dos serviços de saúde durante o ciclo
gravídico puerperal, processo este que demanda constante vigilância por parte dos
profissionais envolvidos, desde a atenção básica até o ambiente hospitalar. Foi possível
refletir sobre a importância de enfermeiros e médicos, responsáveis pelo acompanhamento
pré-natal, desenvolverem suas atribuições de maneira sistemática e resolutiva. Faz-se
necessário um cuidado humanizado que se atente as alterações e agravos que podem
surgir durante a gestação, evitando maiores riscos ao binômio mãe e bebê por meio de uma
assistência que previne patologias que podem levar a necessidade de intervenções invasivas e
maiores complicações.
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