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INTRODUÇÃO. O puerpério é um período delicado na vida da mulher.  devido as dDiversas mudanças físi-
cas e emocionais que serão vivenciadas com a chegada do novo bebê. A fisioterapia na saúde da mulher pode 
auxiliar a puérpera nessa nova etapa possibilitando o retorno às funções dos sistemas corporais ao estado 
pré-gravídice promover a saúde quando o trabalho se dá com outros profissionais. OBJETIVOS. Orientar, 
informar e compartilhar experiências entre mulheres sobre o pós-parto e orientar sobre a prática de exercício 
físico. MÉTODOS. Trata-se de relato de experiência de projeto de extensão realizados na Unidade de Saúde 
Escola da UFSCar entre fevereiro a dezembro de 2015. Foram propostos encontros semanais de mulheres com 
bebês de até 1 ano; os encontros foram mediados por professores e estudantes de fisioterapia e enfermagem, 
sendo estes alternados: uma semana exercício físico e na outra roda de conversa com temas definidos pelas 
puérperas. Para a mediação das rodas foram convidados profissionais especialistas na área. O exercício físico 
era orientado por professores e estudantes de fisioterapia. Foi realizado diário de campo onde eram anotados 
dados das puérperas e relatos importantes das rodas. RESULTADOS. Participaram 13 puérperas, com idade 
entre 18 e 39 anos, em aleitamento materno. Foram realizados 10 encontros no primeiro semestre e 13 no 
segundo. A maioria das mulheres referiu algum desconforto musculoesquelético como: cervicalgia, lombalgia 
e dores nos membros superiores devido os cuidados com o bebê. As temáticas da roda foram: desconfortos 
musculoesqueléticos, papéis da mulher moderna, introdução alimentar, desenvolvimento motor do bebê, auto-
cuidado materno, amamentação e volta ao trabalho, paternidade, nascimento e impacto na dinâmica familiar, 
apego e sexualidade. Foi possível verificar a necessidade de apoio às  mulheres no pós-parto, dado que, após 
o nascimento todos se voltam ao bebê. Pouco espaço é proporcionado as mulheres para compartilhar suas di-
ficuldades. A orientação e suporte dos profissionais pode minimizar a sobrecarga e a angústia materna com os 
múltiplos papéis designados na atualidade. O olhar atendo para o período puerperal pode melhorar o cuidado 
materno que é tão necessário para que a mulher possa desempenhar suas funções, e sobretudo garantir o auto-
cuidado. CONCLUSÕES. Pode-se verificar a importância da presença do fisioterapeuta e da enfermagem 
na assistência no período puerperal. Ter  espaço  para  reflexões se  constitui  em   importante fonte de suporte 
social, promoção de saúde e qualidade de vida. Espera-se que esta experiência seja ponto de partida para que 
instituições e profissionais possam realizar experiências em grupo que abordem o puerpério.
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