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RESUMO 
De acordo com o Ministério da Saúde, a atenção no pré-natal se faz de grande 
importância, pois através do adequado acompanhamento no decorrer do ciclo 
gravídico-puerperal o binômio mãe/bebê tenham uma vida salutar de maneira 
humanizada. Institui-se por meio do Programa de Humanização do Pré-Natal 
(PHPN) que a gestante realize no mínimo 6 consultas de acompanhamento no pré-
natal, com a realização de exames e oferta de orientações sobre o ciclo gravídico-
puerperal. Objetivou identificar entre as puérperas atendidas pelo projeto consulta 
puerperal de enfermagem, o número de consultas que estas realizaram durante a 
gestação. Estudo quantitativo, descritivo de campo, com entrevista estruturada com 
análise por com frequência simples. Participaram 281 puérperas, atendidas pelo 
Projeto Consulta Puerperal de Enfermagem. Resultou que, 47 (16,73 %) das 
mulheres realizaram menos que 6 consultas de pré-natal, enquanto que 229 ( 
81,49%) realizaram 6 ou mais consultas e 5 (1,78%) não fizeram o pré-natal. 
Concluí-se que as mulheres reconhecem a importância do acompanhamento do pré-
natal, bem como observou que as unidades de saúde estão executando suas 
atividades de acordo com o que foi preconizado pelo PHPN, garantindo a 
assistência humanizada as mulheres.   
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