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RESUMO: Introdução: O contexto social que a puérpera vivencia antes e após a gestação é 
importante para a saúde materno infantil e o profissional de saúde deve assistir defoma integral e 
humanizada, valorizando necessidades emocionais, sociais e físicas não só do binômio mãe-filho 
mas de toda a família, não focando somente o cuidado biológico. Objetivo: identificar o perfil sócio 
demográfico das puérperas atendidas no Projeto Consulta Puerperal de Enfermagem no ano de 
2009. Metodologia: pesquisa realizada no Hospital Evangélico da cidade de Ponta Grossa através de 
entrevista estruturada com 148 mulheres no período puerperal entre os meses de Março e Novembro 
de 2009. A análise dos dados deu-se por estatística descritiva com os valores expressos em 
freqüências simples. Resultados: 55,4% (n=82) das mulheres tinham entre 21 e 30 anos, porém 27% 
(n=40) apresentavam idade inferior a 20 anos. Aproximadamente 48% (n= 71) delas eram casadas e 
18% (n=27) eram solteiras. Em relação à escolaridade, foi visto que 51,4% (n=76) possuíam o Ensino 
Médio, sendo que para 17,6% delas o mesmo estava incompleto, e 43,2% (n=61) possuíam o Ensino 
Fundamental, com 20,9% das entrevistadas não tendo terminado este período de estudo. Apenas 
22,3% (n=33) trabalham fora e somente 13,5% destas trabalhavam com carteira assinada, fato este 
que compromete a renda familiar a qual não ultrapassou 2 salários mínimos em 84,5% (n=125) das 
famílias. Conclusão: Percebemos que a gravidez esta ocorrendo em idade mais adequada para as 
modificações trazidas por este momento, diminuindo os índices de gestações de risco. Além disso, a 
maior parte das famílias tem baixa renda mensal devido ao fato de que as mulheres não possuem 
emprego e não podem ajudar nas despesas da casa, sendo sustentadas pelos companheiros. O nível 
de escolaridade não se mostrou tão baixo, mas o pouco tempo de estudo mostrou-se interferindo na 
renda familiar. 
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Introdução  
O contexto social que a puérpera vivencia antes e após a gestação é importante para a saúde 

materno infantil. A relação que a mulher e a família irão estabelecer com a criança desde as primeiras 

horas após o nascimento interfere, também, no processo de amamentação e nos cuidados com a 

criança e com a mulher. Um contexto favorável, isto é, suporte social e afetivo, fortalece os vínculos 

familiares o que vem a ser uma condição básica para o desenvolvimento saudável do ser humano. 

(BRASIL, 2005) 

Destaca-se aqui o período pós-parto, também chamado de puerpério, no qual a mulher passa 

por um momento de adaptações e mudanças na sua vida, com a chegada do seu recém nascido e 

todas as mudanças que ocorreram em seu organismo durante e após a gestação. 

Uma atenção humanizada durante o pré-natal e puerpério é fundamental para a saúde materna 

e neonatal. É muito importante que os profissionais da área da saúde compreendam a pessoa como 

um todo, não só corpo e mente, mas sim como o ambiente social, econômico, cultural e físico no qual 

vivem estas mulheres (CANTO, 2006). 

Com isso é possível prestar o devido atendimento conhecendo não só estado biológico 

destas mulheres, mas também todo o contexto social que estas estão inseridas. 

 

Objetivos 
Objetivo Geral:  

• Identificar o perfil sócio-demográfico das puérperas atendidas pela CPE no hospital 

Evangélico, no ano 2009. 

Objetivos Específicos:  

• Conhecer a realidade social das famílias nas quais o binômio mãe-filho está inserido. 

 
Metodologia 

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

estruturada com 148 mulheres no período puerperal entre os meses de Março e Novembro de 2009. 

A análise dos dados deu-se por estatística descritiva com os valores expressos em freqüências 

simples. Os aspectos éticos foram assegurados contemplando a resolução 196/96 com parecer da 

COEP 63/2009. 

 

Resultados 
 

Os resultados mostram em relação ao perfil social e demográfico das mulheres atendidas na 

faixa etária observou-se que, 40 (27%) do total de 148 puérperas tinham idade menor e igual a 20 

anos, 82 (55,4%)  tinham entre 21e 30 anos e 26 (17,6%) puérperas apresentavam idade  maior que 

30  anos (tabela 1). Esses dados nos mostram que, as puérperas ainda são na sua maioria mulheres 

em idade adulta, mas que as adolescentes na faixa etária de menor e igual a vinte apresentaram uma 

grande parte da amostra 27% do total comprovando que a gravidez na adolescência é um fato 

comum e ascendente na sociedade atual. Segundo Branden (1998, p.73) que diz: “a gravidez impõe 
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riscos às adolescentes devido à sua imaturidade física e psicológica, à possibilidade de ocorrerem 

complicações gestacionais, e à inexistência de sistemas de apoio social e financeiro”. 

O estado civil destas foi classificado em solteiras, casadas, amasiadas. Sendo assim, 27 

(18%) mulheres eram solteiras, 71 (48%) casadas, 50 (33,8%) amasiadas (tabela 1). Fica claro no 

presente estudo que as mulheres na sua maioria apresentam companheiros seja pelo método 

tradicional casamento ou por uma união estável consideradas popularmente de “amasiadas”. Deste 

modo, das 148 puérperas, 121 isto é, 81,8% das mulheres que participaram da pesquisa apresentam 

uma forma de relacionamento seguro, o que é muito importante neste período de pós-parto como 

suporte social e afetivo para elas. Diante desta realidade o Código Civil Brasileiro, reconhece 

atualmente como entidade familiar a união estável entre homem e mulher configurada na convivência 

pública, contínua e duradoura e estabelecida como objetivo de constituição de família (BRASIL, 

2002). 

Já quanto à escolaridade, outro dado levantado pelo presente estudo, revelou que, 31 

(22,3%) puérperas apresentam ensino fundamental completo, 30 (20,9%) puérperas ensino 

fundamental incompleto; 50 (33,8%) ensino médio completo, 26(17,6%) puérperas incompleto, 2 

(1,34%) ensino superior e 6 (4,05%) não informaram sua escolaridade(tabela 1). Diante disso, 

observou-se que, a maioria terminou o 2° grau. O nível de escolaridade materno mais elevado parece 

ser um bom determinante de sucesso da prática da amamentação exclusiva. Pesquisa realizada por 

Fadul & Xavier8 (1983) relatou a ocorrência mais precoce de desmame em grupo de mães com 

apenas primeiro e segundo graus. De acordo com FRANÇA et.al., (2007) as mães com formação 

acadêmica apresentam maior possibilidade de receber informações acerca dos benefícios da 

amamentação, sofrendo menor influência externa e rejeitando práticas que, de modo cientificamente 

comprovado, prejudicam a ocorrência da amamentação. Além disso, a instrução pode oferecer à mãe 

autoconfiança, dando-lhe segurança para que possa lidar com os possíveis problemas ou 

desconfortos da prática de amamentar.  
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A TABELA JÁ ESTA ARRUMADA, RETIRAR O COLORIDO DO 148 

Tabela 1: Perfil Sócio demográfico de mulheres em Consulta de Enfermagem Puerperal 

atendidas no Hospital Evangélico de Ponta Grossa. 

 n % 

Faixa etária   

≤ 20 40 27,02 

21-30 82 55,40 

> 30 26 17,56 

Estado civil   

Solteira 27 18,24 

Casada 71 47,97 

Convivente 50 33,78 

Escolaridade   

Fundamental 64 43,23 

Médio 76 51,34 

Superior 02 1,34 

Não informou 06 4,05 

TOTAL 148 100 

Fonte: Projeto CPE, Março a Novembro de 2009. 

Na questão de trabalho, 33 (22,3%) das participantes trabalham fora de casa, sendo que, 

destas, somente 20 puérperas (13,5%) apresentavam carteira assinada, ou seja, trabalho formal; 115 

(77,7%) não possuem emprego (tabela 2). Deste modo, fica claro que, as mulheres estão se tornando 

cada vez mais dependes dos seus parceiros. De acordo com Spindola et al (2006) “o que interfere na 

participação das mulheres no mercado de trabalho são a responsabilidade com a guarda, cuidado e 

educação dos filhos na família, além da insuficiência de creches e dos rendimentos obtidos serem 

insuficientes para cobrir os gastos de sua saída de casa”. 

Outro fator social é a renda das mulheres, 2 mulheres (1,35%) possuíam renda até 1salário 

mínimo, 125 (84,5%) de um a dois salários, 14 (9,5%) de três a quatro, 7 (4,7%) mais que quatro 

salários(tabela 2). É possível com esses dados concluir que, como a maioria das mulheres não 

trabalha a renda familiar é dependente do emprego marido. 
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Tabela 2: Perfil Sócio demográfico de mulheres em Consulta de Enfermagem Puerperal 

atendidas no Hospital Evangélico de Ponta Grossa. 

 n % 

Possui Trabalho   

Sim 33 22,29 

Não 115 77,70 

Carteira Assinada   

Sim 20 60,60 

Não 13 39,39 

Renda familiar   

< 1 sm 2 1,35 

1-2 sm 125 84,45 

3-4 sm 14 9,45 

> 4 sm 7 4,72 

TOTAL 148 100 

Fonte: Projeto CPE, Março a Novembro de 2009. 

 

Conclusão 
A maior parte das puérperas tem idade entre 21 e 30 anos, dado importante, pois mostra que 

as mulheres estão engravidando em uma idade na qual seu organismo está apto e maduro a gestar 
uma criança, diminuindo os índices de gestações de risco.  

A maioria das puérperas era casada ou convivente e não possuíam emprego, tendo que viver 
apenas com o salário do companheiro. Como a mulher não trabalha, não tem a possibilidade de 
ajudar no orçamento doméstico, não tem assegurados os direitos trabalhistas, estando impedida de 
melhorar as condições de vida, fato que influencia no convívio em família. Essa situação faz com que 
apenas o homem sustente a casa, sendo a renda mensal relativamente baixa, afetando diretamente 
no nível de vida da família. O fato de a maior parte ter uma união estável proporciona a elas uma 
maior estabilidade emocional, além do suporte social no período pós-parto. 

Em relação à escolaridade dessas puérperas, podemos concluir que a população está tendo 
maior acesso à educação, pois a maioria ao menos iniciou o ensino médio, ou seja, possui mais de 
oito anos de estudo. Porém, apesar da escolaridade não ser baixa, ela interfere diretamente na renda 
familiar, pois, quanto menos estudo, menor a qualificação profissional, e, como o mercado de trabalho 
está cada vez mais exigente, torna-se difícil a inserção no mesmo, e, quando consegue, a 
remuneração acaba sendo baixa. 
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