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RESUMO 

Introdução: O estudo sobre o perfil de parturientes em um determinado local e período é de 

grande significado pois possibilita um planejamento e a execução de estratégias para o avanço 

das condições de saúde. Objetivo: identificar o perfil social e demográfico das puérperas 

atendidas pelo projeto CEPP nos anos de 2006 a 2018. Metodologia: pesquisa transversal, 

retrospectiva com dados descritos em frequência simples, percentual e com medidas de tendência 

central. Resultados: durante estes anos foram atendidas 1440 mulheres, com idade média entre 24 

e 25 anos e em sua maioria com relação estável, possuindo o ensino fundamental como a 

escolaridade de destaque, não possuindo alguma atividade remunerada. Conclusão: o projeto 

CEPP tem a importância em proporcionar conhecimento para a comunidade através da educação 

em saúde.  
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 INTRODUÇÃO 

A gestação, parto e puerpério compõem uma experiência humana das mais significativas, 

com potencial positivo e enriquecedor para todos que dela participam, estando principalmente à 

mulher ligada à experiência do puerpério físico, psíquico e social (ARAÚJO; CALÁCIO; 

RIBEIRO, 2015). 

Uma característica desse processo é o período de preparação a uma nova identidade 

materna, de conhecimento, de acomodação a um novo membro familiar com identidade própria 

(o filho), e, acima de tudo, de uma reorganização das relações familiares e sociais, o qual pode 

ser difícil devido a vulnerabilidade da mulher neste momento, pois muitos são os fatores que 

influenciam esta readaptação, desde mudanças na rotina, a afetividade com o companheiro, o 

nível socioeconômico, apoio familiar e social, até a condição financeira da família, entre outros 

(ARAÚJO; CALÁCIO; RIBEIRO, 2015). 



Sendo assim, com o propósito de proporcionar uma atenção integral à saúde da mulher 

durante o período puerperal, se faz necessário que a assistência prestada seja planejada de forma 

a atender suas necessidades, possibilitando uma assistência de qualidade, visando a redução de 

complicações nesse período. Para isso, deve-se recorrer à utilização dos conhecimentos técnicos- 

científicos existentes entre os profissionais de enfermagem, como também aos meios e recursos 

pertinentes para cada usuário individualmente (ANDRADE; et al, 2018). 

 

JUSTIFICATIVA 

O estudo sobre o perfil de parturientes em um determinado local e período é de grande 

significado, para delinear os indicadores sócio demográficos e obstétricos dessa população, 

possibilitando descrever e identificar a realidade da comunidade para um planejamento 

apropriado e a execução de estratégias mais práticas para o avanço das condições de saúde. 

 

OBJETIVO 

Portanto este estudo tem por objetivo identificar o perfil social e demográfico das 

puérperas atendidas pelo projeto CEPP nos anos de 2006 a 2018. 

 

MÉTODOS 

 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. 

  Estudo realizado pela bolsista do projeto CEPP, a qual é financiada pela Fundação 

Araucária. Trata-se de uma 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 E DISCUSSÃO 

 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. 

Gráfico 1 – Número de atendimento às puérperas em relação ao ano de 2006 á 2018. 

 
Fonte 1: Elaborado pela autora (2019). 



Em todos os anos do projeto, para as 977 informações sobre 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 (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Idade das puérperas atendidas em relação ao ano de 2006 á 2018. 

 

Fonte 2: Elaborado pela autora (2019). 

 Em relação ao estado civil, 33% das puérperas eram casadas, 47% estavam em alguma 

relação estável sem ser casadas civilmente (Gráfico 3). As outras eram solteiras ou divorciadas. 

Somando as categorias “casada e união estável”, percebe-se que 80% dos atendimentos se deram 

no CEPP com mulheres que têm teoricamente um companheiro que possa dar suporte afetivo, 

logístico e de cuidado à mãe e seu bebê. O puerpério é um momento único que demanda 

desmistificação e precisa ser enfrentado como um período difícil de adaptação da família com o 

novo membro e suas demandas. Além disso, todas as mudanças físicas e emocionais que a mãe 

passa precisam ser acolhidas para que o desfecho seja favorável tanto para o bebê como para a 

própria mãe e demais familiares (CASTIGLIONE, 2017). Neste enredo, o papel do companheiro 

é fundamental e precisa ser incluído nas atividades dos projetos extensionistas que tratem do 

assunto. 



Gráfico 3 - Estado civil das puérperas atendidas em relação ao ano de 2006 á 2018. 

 

Fonte 3: Elaborado pela autora (2019). 

As condições sociodemográficas das puérperas atendidas pelo CPP 

 O CEPP se debruça a investigar as condições sociodemográficas das mulheres em 

atendimento para entender quem é a comunidade que participa do projeto, bem como verificar os 

determinantes de práticas relacionadas ao aleitamento materno, escolha do tipo de parto e 

condições de saúde das mães. São acompanhadas informações sobre escolaridade, renda familiar, 

profissão, tipo de residência, atividade laboral, além do estado civil já mencionado. 

 A escolaridade é um proxy de vários determinantes comportamentais e econômicos 

relacionados à saúde. Nos 14 anos de CEPP, verificou-se que 40% das mães tinham ensino 

fundamental (completo ou incompleto). O ensino superior foi citado em apenas 7% das 

abordagens e o ensino médio foi o mais frequente (n=620; 52%). Portanto, notou-se que a 

escolarização era baixa entre as puérperas.  

 Ser de baixa escolaridade pode estar ligado ao público atendido pelos hospitais públicos 

em que o CEPP atua. Mas, neste período de trabalho do CEPP não foram atendidas somente 

pessoas advindas do SUS. Qualquer cidadão brasileiro pode ser atendido no SUS, no entanto, 

sabe-se que a maior parte dos atendimentos é realizado para pessoas das classes sociais menos 

favorecidas que dependem do aporte social do Estado (REIGADA; ROMANO, 2018).  



Reconhecendo, ainda, que quase 80% dos atendimentos de saúde no Brasil são SUS, 

infere-se que a população brasileira em sua minoria chega ao ensino superior e os achados sobre 

escolaridade do CEPP refletem o que acontece com a população em geral. A baixa escolarização 

não é condição direta para baixa literacia em saúde. Entretanto, pouca escolarização vem ligada à 

baixa renda, a postos de trabalho que pagam menos e têm cargas horárias excessivas, e ao baixo 

empoderamento da mulher.  

 Portanto, as atividades educativas executadas para a população-alvo que o CEPP atende 

envolvem para além das práticas tradicionais educativas. O projeto visa desenvolver a autonomia, 

criticidade da mãe e prepará-la para fazer escolhas adequadas à sua realidade com o bebê atual, e 

que poderão ser úteis em outras gestações. 

 Em relação à ocupação laboral, cerca de 70% das puérperas auto referiram não exercer 

atividade remunerada. Essa situação preocupa o projeto de extensão pois, uma mulher em estado 

puerperal sem atividade remunerada, provavelmente não terá direito a licença maternidade, pode 

ter dificuldades financeiras no pós-parto e dependência de terceiros. Há ainda que se considerar 

que muitas exercem atividades autônomas e precisarão retomar o serviço mais cedo. Esse achado 

laboral pode ser um marcador de desmame precoce, violência doméstica e até um resultado da 

questão da escolarização baixa abordada no parágrafo anterior. 

 Quando se olhou a relação entre o trabalho e a profissão, foi possível notar que, entre as 

que não trabalhavam, 69,4% disseram ser “do lar”. Já, entre as que trabalhavam (30,6%) apenas 

2% manifestaram estar na condição de “dona de casa” (p=0,000). No total de atendidas, 48% 

eram mulheres que se dedicavam ao cuidado do lar, entre 51,8% que possuíam outras ocupações. 

 Sendo assim, estratégias que lidam com mulheres em idade fértil, tal como o CEPP 

precisam entender a relação entre a escolarização, o trabalho, a geração de renda, 

empregabilidade e a gestação, parto e puerpério. O Brasil vem reduzindo a fecundidade 

abruptamente, mas, esta permanece mais alta em mulheres em que estes determinantes 

sociodemográficos atuam (SANTIAGO, 2016). 

A renda baixa, outro determinante social da saúde, também se manifestou com frequência 

na comunidade que acessa os serviços do CEPP. Quase 70% da população de mulheres referiram 

que a renda familiar variava entre 1 e 2 salários mínimos. Menos de 3% tinham renda maior que 

4 salários mínimos. A renda baixa reforça a necessidade de as instituições de ensino superior 

(IES) terem projetos de aproximação da comunidade que necessita de atenção à saúde e que, sem 



o SUS e os projetos de extensão das IES estariam desamparadas de suporte social, educativo e de 

saúde. Portanto, além de toda trajetória histórica do CEPP, o projeto é uma contrapartida social 

para as mulheres que têm demanda para o serviço de saúde e prepara seus integrantes para a 

realidade dos serviços públicos em que estarão inseridos após a graduação. 

 Quando perguntadas sobre o local de moradia, 27% estavam em condição de locação de 

imóvel. Mas, a maioria tinha residência própria (n=868; 73%). Houve o cuidado de verificar se, 

quando os anos passaram, esta situação mudou. Mas, o que se viu foi a manutenção em todos os 

anos do CEPP de maior percentual de mães com casa própria. Se associarmos este achado com a 

renda e empregabilidade já apresentados, pressupõe-se que os programas sociais de incentivo à 

aquisição de moradias populares possam ter apoiado a aquisição destas moradias. Mas, como não 

é propósito do projeto averiguar o modo em que a casa foi adquirida, atêm-se os esforços em 

levantar hipóteses sobre o benefício de ter a própria casa: a independência do casal que recebe o 

bebê e mais tranquilidade - mesmo com a mulher não tendo renda fixa em sua maioria. 

CONCLUSÃO – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos achados nos resta ressaltar a importância do conhecimento e orientações 

passadas para as mulheres em seu ciclo gravídico-puerperal para que essas possam envolver-se e 

compreender melhor as mudanças que um filho pode trazer para a família em geral, e que a baixa 

escolaridade não seja um empecilho para que isso ocorra de uma maneira tranquila e segura se o 

profissional de enfermagem tiver o olhar diferenciado ao abordar questões pertinentes para as 

puérperas.   

Que a baixa renda não impeça essas mulheres a continuarem o cuidado através das 

unidades básicas de saúde já que são livres de custos, o profissional deve incentivá-las orientando 

sobre a relevância e importância que as consultas tem para a sua saúde e do seu bebê, pois são 

realizados exames físicos, abordados os cuidados com incisão de cesariana ou episiotomia 

quando essas são necessárias, orientações acerca do aleitamento materno, a dieta que a mãe pode 

seguir, entre outros. 

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

continuará fornecendo e dando o suporte necessário, realizando a educação em saúde com o 

intuito de proporcionar estes conhecimentos as mulheres e que estes possam fazer a diferença em 

suas vidas no entendimento do processo do cuidado. 



REFERÊNCIAS 

ANDRADE, S, G; et al. Perfil sociodemográfico, epidemiológico e obstétrico de parturientes em 

um hospital e maternidade de Sobral, Ceará. Revista Prevenção de Infecção e Saúde. Vol.04, 

2018; 

ARAÚJO, K, R, S; CALÁCIO, I, A; RIBEIRO, J, F. Perfil sociodemográfico de puérperas em 

uma maternidade pública de referência do nordeste brasileiro. Revista Eletrônica Gestão e Saúde. 

vol.06, n°. 03, 2015; 

CASTIGLIONI, C, M. Práticas de Cuidado no Puerpério de Enfermeiras em Estratégia de Saúde 

da Família. Santa Maria. Dissertação [Pós-Graduação em Enfermagem] -Universidade Federal de 

Santa Maria. 2017; 

SANTIAGO, D, R. Fecundidade na Região Norte: Uma análise socioeconômica do perfil 

reprodutivo das mulheres nortistas. Revista Associação Brasileira de Estudos Populacionais. 

2016; 

REIGADA, C, L, L; ROMANO, V, F. O uso do SUS como estigma: a visão de uma classe 

média. Revista de Saúde Coletiva. vol.28, no.3, Rio de Janeiro. 2018. 

 


