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RESUMO 

A gestação é o momento onde ocorrem profundas transformações tanto fisiológicas quanto 
psicológicas para a mulher. O pré-natal consiste no acompanhamento da gestante, servindo 
como um momento de aprendizagem para a mulher e sua família, principalmente quanto ao 
tipo de parto. Objetivou identificar o perfil obstétrico das puérperas atendidas pelo Projeto 
Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e Pós-Parto. Pesquisa realizada em maternidade da rede 
pública no município de Ponta Grossa, por meio de entrevista estruturada com 252 mulheres, 
entre os meses de Março a Novembro de 2014. Os resultados demonstram que 59% das 
mulheres eram multíparas e 41% eram primíparas, dessas, 58% não planejaram a gravidez atual. 
Em relação as consultas de pré-natal, 94% das puérperas realizaram, sendo que 86% fizeram 
mais de seis consultas, dessas, 57,14% receberam informações sobre o aleitamento materno 
durante a consulta, enquanto que 40,82% não receberam nenhuma orientação sobre 
aleitamento. No momento do parto, 22% das mulheres foram encaminhadas para o parto 
cesariano enquanto que 76% realizaram parto vaginal. Verifica-se então a importância da 
atuação do profissional enfermeiro, não somente no período pós-parto, mas também no 
planejamento familiar e pré-natal, uma vez que as mulheres precisam ser orientadas e 
amparadas de forma humanizada. 
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