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RESUMO- Introdução: A gestação é um momento onde ocorrem profundas transformações tanto 
fisiológicas quanto psicológicas para a mulher que espera um bebê. São grandes as expectativas da 
gestante quanto ao tipo de parto que será realizado, porém aquelas que são atendidas pelo sistema 
único de saúde nem sempre têm a opção de escolher o tipo de parto que deseja. O pré-natal consiste 
no acompanhamento da gestante, servindo como um momento de aprendizagem para a mulher e sua 
família e permite, ainda, detectar anormalidades com a mãe e a criança. Objetivo: identificar o perfil 
obstétrico das puérperas atendidas no Projeto Consulta Puerperal de Enfermagem no ano de 2012. 
Metodologia: pesquisa realizada no Hospital de referência para o parto da rede pública de saúde de 
Ponta Grossa através de entrevista estruturada com 50 mulheres no período puerperal entre os 
meses de Março e Novembro de 2012. A análise dos dados deu-se por estatística descritiva com os 
valores expressos em frequências simples. Resultados: 59% (n=25) das mulheres eram multíparas e 
40,47% (n=17) eram primíparas, e de acordo com as entrevistadas 58% (n=29) delas não planejaram 
a gravidez atual. Em relação a consultas obrigatórias 94% (n=47) delas realizaram acompanhamento 
pré-natal, sendo que 86% (n= 43) fizeram acima de seis consultas pré-natais; destas 57,14% 
receberam informações sobre o aleitamento materno durante a consulta, enquanto que, 40,82% 
referem não haver recebido nenhum tipo de orientação no que diz respeito ao aleitamento. No 
momento do parto, 22% (n=11) das mulheres foram encaminhadas para o parto cesariano enquanto 
que 76% (n=38) realizaram parto vaginal. Conclusão: De acordo com os resultados verifica-se a 
importância da atuação do profissional enfermeiro não somente no período pós-parto, mas também 
no planejamento familiar e no pré-natal, uma vez que as mulheres precisam ser orientadas quanto ao 
planejamento da gravidez, à realização do parto cesariano e o número necessário de consultas pré-
natais, resultados estes que se mostraram preocupantes neste estudo. 
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Introdução  
 

Sabe-se que a gravidez e o parto sofrem influência por diferentes fatores, considerando os de 
natureza biológica, bem como as características sociais e econômicas da população, além do acesso 
e qualidade técnica dos serviços de saúde disponíveis para a população. Evidencia-se aqui o período 
pós-parto, no qual a mulher passa por um momento de adaptações e mudanças na sua vida, com a 
chegada do bebê recém-nascido e devido às mudanças que ocorreram em seu organismo com a 
gestação. Assim vê-se a necessidade de implementar nos serviços de saúde ações educativas a fim 
de promover uma vivência no ciclo gravídico-puerperal saudável para a mulher. 

Puerpério ou pós-parto é definido como o período do ciclo gravídico-puerperal em que as 
alterações locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e parto no organismo da mulher, retornam à 
situação do estado pré-gravídico, podendo ser classificado como imediato (iniciando-se na primeira 
hora do pós-parto estendendo-se até a segunda hora) e mediato (a partir da segunda hora do pós-
parto até o décimo dia) (REZENDE, 2001). 

Segundo Rezende (2001, p. 278) “não há na vida da mulher, fase tão repleta de dúvidas 
como o ciclo gravídico-puerperal”. Por isso vê-se a necessidade de incutir nos serviços de saúde 
ações educativas a fim de promover uma vivência no ciclo gravídico-puerperal mais tranqüilo e 
salutar para a mulher. O atendimento à mulher no ciclo grávido-puerperal é uma atividade prevista 
nas Ações Básicas da Assistência Integral à Saúde da Mulher preconizado pelo Ministério da Saúde 
e desenvolvida pelos profissionais de saúde nos hospitais e nos centros de saúde da rede básica. 
Tratando-se de pré-natal os resultados são satisfatórios, uma vez que o Ministério da Saúde lançou a 
Política de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, em que se busca garantir o acesso e a 
qualidade do acompanhamento pré-natal, com humanização. ( MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). O 
perfil obstétrico entende-se o passado obstétrico, número de partos anteriores, intercorrências na 
gestação e tipo de parto. (RIGOL, SANTO, 2001) 

Nesse contexto, o enfermeiro surge como um profissional habilitado para acompanhar a 
gestação (ARAUJO, 2010), não só no pré natal mais também no puerpério que é um período 
considerado de riscos,tornam-se essenciais os cuidados de enfermagem qualificados que tenham 
como base a prevenção de complicações, o conforto físico e emocional e ações educativas que 
possam dar à mulher ferramentas para cuidar de si e do(a) filho(a) (ALMEIDA,2008). 

A enfermagem vem buscando a interação com os clientes, compreendendo-os e propiciando 
condições para o desenvolvimento do cuidado de forma a abranger outros aspectos que envolvem a 
gestação e o nascimento. (MACHADO, 2002) 

 
Objetivos 
  
 Identificar o perfil obstétrico das puérperas atendidas pelo Projeto Consulta Puerperal de 
Enfermagem no ano 2012. 

 
Metodologia 

 
Pesquisa realizada no Hospital Evangélico da cidade de Ponta Grossa através de entrevista 

estruturada com 50 mulheres no período puerperal entre os meses de Março e Novembro de 2012. A 
análise dos dados deu-se por estatística descritiva com os valores expressos em frequências simples. 
Os aspectos éticos foram assegurados contemplando a resolução 196/96 com parecer COEP 
165/2011. 

 
Resultados 

 
O estudo teve como resultados desvelados, em relação à condição materna, que 59% (n=25) 

das mulheres eram multíparas e 40,47 (n=17) eram primíparas. Sendo que de acordo com as 
entrevistadas, 58% (n=29) não planejaram a gravidez. Percebe-se que a maior parte das mulheres 
não planejaram a gravidez, e tal fato pode estar relacionado à falta de informação sobre métodos de 
contracepção e orientação para o planejamento familiar. 

Quando perguntamos sobre o número de consultas pré-natais realizadas percebemos que 12% 
(n=6) das mulheres realizaram menos que 6 consultas, enquanto que 86% (n=43) realizaram 6 ou 
mais consultas. Destas, destas 57,14% receberam informações sobre o aleitamento materno durante 
a consulta, enquanto que, 40,82% referem não haver recebido nenhum tipo de orientação no que diz 
respeito ao aleitamento. O Mínistério da Saúde salienta a importância do pré-natal e incentiva as mãe 
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à procurarem o Sistema Único de Saúde para a realização deste, dando toda a cobertura em relação 
aos exames e aos cuidados dos profissionais de saúde, o que deixa a mãe mais segura e com uma 
gestação mais saudável e calma. 

Quanto a tipo de parto, tivemos que 76% (n=38) das mulheres realizaram parto vaginal e 22% 
(n=11) realizaram parto cesárea.  

Percebeu-se que das mulheres atendidas no Hospital Evangélico de Ponta Grossa no ano de 
2012, mais da metade eram multíparas, ou seja, já estavam na segunda ou mais gestação e, pelos 
resultados, a maioria delas tinham conhecimento sobre a importância do pré-natal, do aleitamento 
materno e do preparo das mamas. Porém, mesmo que pelos dados elas tenham conhecimento e 
informações, é importante ressaltar que também surgem dúvidas, pois cada gestação e puerpério 
ocorrem de uma maneira diferente. Percebe-se aí a importância do Projeto de Consulta Puerperal de 
Enfermagem, o qual esclarece todas as dúvidas das puérperas, orienta-as quanto os cuidados com o 
bebê e consigo mesma, além de esclarecer sobre alguns mitos culturais que são passados de mãe 
para a filha. 

 
Conclusões  

 
Os profissionais de saúde têm sido importantes instrumentos na promoção, proteção e no 

apoio a amamentação. O pré-natal consiste no acompanhamento da gestante, servindo como um 
momento de aprendizagem para a mulher e sua família e permite, ainda, detectar anormalidades com 
a mãe e a criança. Nesse contexto, o enfermeiro surge como um profissional habilitado para 
acompanhar a gestação. (ARAUJO,2010) 

A partir do perfil traçado, revelou-se aos profissionais de saúde quais são os índices que 
precisam ser melhorados e através do conhecimento do problema testar meios para solucioná-los. De 
acordo com os resultados citados acima se pode concluir a importância da atuação do profissional 
enfermeiro não somente no período de pós-parto, mas sim, desde o planejamento familiar e pré-natal, 
tendo em vista que os resultados mostram grande porcentagem de gestações não planejadas, partos 
do tipo Cesáreo e número insuficiente de realização de consultas de pré-natal. O perfil das gestantes 
atendidas é de multíparas, com boa participação nas consultas pré-natais, porém pouca orientação 
sobre aleitamento materno. 

 Este projeto de pesquisa e extensão possui continuidade, suas atividades encontram 
se em desenvolvimento atualmente. Ele nos permite vivenciar esse período de mudança na vida da 
mulher nos proporcionando colocar em prática nossos conhecimentos acadêmicos, de forma a 
promover orientações e um atendimento humanizado na rede pública de saúde. Fornece-nos ainda a 
oportunidade de ter uma atividade acadêmica de importância para formação.  A pesquisa nos revelou 
resultados sobre a avaliação do pré-natal, parto e puerpério em uma maternidade no município de 
Ponta Grossa, e isso nos mostra onde se encontram as carências e oferece um direcionamento nas 
ações assistenciais e preventivas em saúde. 
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