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RESUMO
Educar é humanizar, é dar autonomia ao individuo para se auto cuidar, pois
assim, educa-se para toda vida. Nesse sentido, na vivência do ciclo gravídicopuerperal, a mulher encontra-se envolta de dúvidas e anseios, necessitando de
esclarecimentos que visem a autonomia. Assim, o Projeto Consulta de
Enfermagem se desenvolveu para atender as puérperas de uma forma integral
e humanizada, promovendo a educação em saúde nesse momento de dúvidas.
Objetivou revelar a educação em saúde ofertada pelo projeto consulta de
enfermagem, no ano de 2013. Estudo retrospectivo e descritivo, com entrevista
estruturada que aconteceu em 2013 com 200 puérperas. Destaca-se que o
projeto conta com a participação de acadêmicos do curso de Bacharelado em
Enfermagem que atuam diretamente com as mulheres em pós-parto, da rede
pública de saúde, com realização de palestras educativas, sendo coletivas e
individuais, abordando os cuidados com o recém-nascido, cuidados no pósparto, alimentação e aconselhamento sobre o aleitamento materno. Assim, por
meio de uma educação em saúde humanizada estimula-se a vivência salutar e
autônoma das puérperas no cuidado com a sua saúde.
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