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Resumo: O projeto de extensão Consulta de Enfermagem no pré-natal e pós-parto (CEPP) tem 14 anos de 

atuação com a comunidade de Ponta Grossa, realizando educação em saúde para com as puérperas. O presente 

estudo trata-se de uma pesquisa transversal, retrospectiva, onde avaliou-se os dados dos atendimentos realizados 

de 2006 a 2018 pelo projeto. Durante estes anos, foram atendidas 1440 mulheres, em sua maioria com relação 

estável e com idade média de 24 e 25 anos. Em relação ao tipo de parto, 68% das mulheres atendidas tiveram 

parto vaginal, o mesmo traz inúmeros benefícios ao binômio mãe-bebê quando comparado com o parto cesáreo. 

Já acerca da amamentação, 49,3% das mulheres relataram não ter recebido nenhuma orientação sobre o 

aleitamento materno e sua importância, este é um papel dos profissionais da saúde, entre eles o enfermeiro e o 

médico, desde o pré-natal até o puerpério, apoiando e fornecendo o suporte necessário a esta mulher. Este 

projeto beneficia além da comunidade acadêmica que tem oportunidade de entrar em contato direto com as 

parturientes, toda a população, atingindo o nível municipal, afim de deixar os dados o mais próximo possível dos 

preconizados pela Organização Mundial da Saúde. 
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PROJETO CEPP 

Consulta de Enfermagem no pré-natal e pós-parto. 

PÚBLICO-ALVO  

As ações realizadas pelos acadêmicos do 4º e 5º ano do curso de Enfermagem da 

UEPG juntamente com os professores do curso são destinadas às mulheres no período 

chamado puerpério ou pós-parto. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Atualmente as ações do projeto CEPP são realizadas na maternidade do Hospital 

Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG). 

JUSTIFICATIVA 

O projeto de extensão Consulta de Enfermagem no Pré-natal e Pós-parto (CEPP) 

tem 14 anos de atuação com a comunidade de Ponta Grossa. Rotineiramente às suas 

atividades extensionistas, são coletados dados demográficos e de saúde sobre as puérperas. 

Esses dados subsidiam as ações extensionistas e dão suporte para entender o processo de 

cuidado para com a mulher no ciclo gravídico-puerperal. Também indicam os caminhos que 

precisam ser trilhados para avançar nos projetos educativos e intervencionistas para o binômio 

mãe-filho. 

OBJETIVOS 

Este estudo tem por objetivo identificar as condições maternas das puérperas 

atendidas pelo CEPP frente ao parto e prática do aleitamento materno nos anos de 2006 a 

2018. 

METODOLOGIA 
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Trata-se de pesquisa transversal, retrospectiva, no qual os dados referentes aos anos 

de 2006 a 2018 foram descritos em frequência simples, percentual e com medidas de 

tendência central e são apresentados a seguir no intuito de relatar as atividades do Projeto, 

bem como seus principais achados ao longo de mais de uma década de atividade e 

aprendizado. A associação entre os dados estudados foi verificada com o teste qui-quadrado e 

adotou-se como significativo estatisticamente os resultados em que o teste teve o valor de 

p<0,05. 

Os aspectos éticos foram respeitados a partir da resolução 466 de 2012.  O estudo 

tem parecer do Comitê de Ética em Pesquisa pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, sob 

Parecer 3.234.262 de 29 de março de 2019. 

RESULTADOS 

Entre 2006 e 2018, foram realizados 1440 atendimentos em hospitais públicos e 

privados de Ponta Grossa. Como se observa no gráfico 1, alguns anos os atendimentos 

ultrapassaram a centena, mas, em outros foram bem reduzidos. Na verdade, estima-se que os 

atendimentos foram muito mais, o que se perdeu foi a digitalização de tudo que foi realizado. 

Este dado indica à coordenação e supervisores sobre a necessidade de manter a documentação 

sendo transcrita de modo contínuo e acompanhado esse processo de transcrição das 

informações coletadas. Mesmo assim, 1440 atendimentos é considerado um número 

expressivo no contexto de nascimentos do município e indica a solidez e comprometimento 

do CEPP para com o que se propõe a desenvolver. 

Em relação a idade, as puérperas mais jovens tinham 13 anos e as mais velhas 43. A 

média de idade das puérperas atendidas no projeto foi de 24,89 anos (DP=5,9) e, variou entre 

24 e 25 anos em cada ano analisado. Em relação ao estado civil, 33% das puérperas eram 

casadas e 47% estavam em alguma relação estável sem ser casadas civilmente. As demais, 

somando 20%, eram solteiras ou divorciadas.  

A Organização Mundial da Saúde traz uma meta de que apenas 15% do número 

total de partos realizados sejam partos cesáreos, visto que esse tipo de parto é um 

procedimento invasivo e que pode trazer complicações significativas e às vezes permanentes 

as mulheres e aos recém-nascidos (OMS, 2015). Em serviços privados esse percentual chega a 

até 80%.  
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Gráfico 1 – Número de atendimentos às puérperas em relação ao ano.  

 

Com relação ao parto das mulheres que participaram do projeto de extensão CEPP, 

obteve-se dados positivos, de que 68% das mães tiveram a experiência de parir de modo 

vaginal. O parto vaginal, dentre tantos benefícios, minimiza infecções puerperais, favorece o 

aleitamento materno na primeira hora (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). Os partos cirúrgicos são 

bem-vindos quando bem indicados, mas, a cirurgia não pode ocupar o lugar da naturalidade 

do processo de parir.  

O CEPP atende prioritariamente mulheres da rede SUS e apresenta uma realidade 

nacional com seus 32% de mulheres que realizaram parto cesáreo. Apesar da conscientização 

dos benefícios acerca do parto normal estar cada ano mais forte, os números ainda estão 

abaixo do esperado e longe da meta da OMS. 

Com as informações do CEPP acerca do aleitamento materno, percebe-se que quase 

metade das mães não receberam orientação sobre o aleitamento materno durante a gestação 

(n=582; 49,3%). Aleitar não é fácil, exige disciplina, dedicação, esforço e confiança, além do 

que, as mães precisam contar com o apoio de amigos e familiares e também, ter ao alcance o 

suporte de outros atores e pontos de atenção que se somam para compor a rede de aleitamento 

materno (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).   



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

5 

Nesse contexto, o CEPP tem promovido as atividades educativas sobre aleitamento 

materno nas redes sociais, com a produção de material educativo midiático e impresso, e em 

todos os encontros presenciais com as puérperas, contribuindo com a rede.  

Não só a quantidade (recebeu/não recebeu) de orientação, mas, a qualidade desta 

orientação deve ser considerada. Toda pessoa tem um parecer pessoal sobre o tema do 

aleitamento materno. Essa opinião vem carregada das experiências pessoais e as vivências em 

sociedade, bem como interesses econômicos e outros. Portanto, nem todo orientador/educador 

produz mudança a favor do aleitamento materno exclusivo. Muitas mulheres que poderiam 

aleitar podem ser desanimadas ou pouco estimuladas frente à uma orientação errônea ou 

desanimadora.  

Nesta perspectiva do apoio de qualidade ao aleitamento materno, o enfermeiro 

continua se destacando como o profissional da saúde mais próximo da temática e disponível 

para o suporte às mães. Os resultados do projeto CEPP indicam que o enfermeiro em 42% dos 

casos foi o profissional que promoveu esta orientação. O médico foi a segunda categoria 

profissional mais envolvida no processo educativo de aleitar (37%). Estes profissionais 

podem, além das atividades educativas individuais que já realizam, multiplicar as informações 

científicas para a comunidade da saúde e para a população geral. Portanto, o CEPP tem esse 

papel com suas atividades de educação em saúde, pensando para além dos encontros 

presenciais como anteriormente referido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do projeto de extensão CEPP, é possível fornecer uma assistência e 

educação em saúde baseada em evidências acerca do puerpério, o qual é um momento único, 

porém cheio de medos, dúvidas e mitos e precisa ser enfrentado como um período difícil de 

adaptação da família com o novo membro e suas demandas.  

Os profissionais e acadêmicos da área da saúde que tem contato com esta mulher 

neste período desempenham um papel muito importante, acerca da desmistificação do parto 

normal e da importância do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e 

complementar até os 2 anos, além de diversos outros temas que este período envolve. 

Este projeto beneficia a comunidade acadêmica que tem oportunidade de entrar em 

contato direto com as parturientes, ainda na graduação, podendo sanar suas dúvidas e aplicar 
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todo o conhecimento adquirido, além de toda a população, atingindo o nível municipal, afim 

de mudar os dados encontrados no município de Ponta Grossa para deixá-los o mais próximo 

possível dos recomendados pela OMS. 

APOIO 

Fundação Araucária. 
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