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Resumo: As ações extensionistas desenvolvidas pelo projeto Avaliação laboratorial na assistência à saúde e 

prevenção de doenças - Programa CRUTAC da UEPG estão relacionados aos cuidados de atenção à saúde dos 

moradores da zona rural de Itaiacoca. Assim, promoveu o evento Oficinas de orientação e educação em saúde 

para gestantes da comunidade rural de Itaiacoca. O objetivo deste trabalho foi descrever as ações educativas 

promovidas para os grupos de gestantes de Itaiacoca, no período de  2016 a 2018. Trata-se de um relato de 

experiência de intervenção desenvolvida nas USF do Biscaia e do CRUTAC, utilizando a roda de conversas e 

outras atividades lúdicas com abordagem de temas específicos ao período gestacional, puerperal e primeiros anos 

de vida da criança. Participaram 52 gestantes, com idade entre 14 a 45 anos (24±7). O evento obteve resultados 

positivos com geração de conhecimento e o empoderamento da gestante no cuidado materno-infantil, 

fortalecimento de vínculos, humanização no atendimento, melhorias na assistência pré-natal  com implantação de 

novos temas e do tratamento odontológico para gestantes do CRUTAC. Para as discentes foi  uma experiência de 

vivência profissional e complemento à formação em relação ao pré-natal e no processo de educação em saúde, 

agregando segurança e afetividade ao processo.    
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PÚBLICO-ALVO  

População de Itaiacoca, em especial mulheres gestantes e seus familiares (ou acompanhantes) 

do Distrito de Itaiacoca, zona rural da cidade de Ponta Grossa no Paraná, Brasil. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 A intervenção foi desenvolvida em duas Unidades Básicas com Estratégia de Saúde da 

Família (USF) do Distrito de Itaiacoca, ambas USF situadas em região rural, uma na localidade do 

Biscaia e outra no Cerrado Grande (Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária - 

CRUTAC), cuja responsabilidade pelas USF são da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa- PR, 

Secretaria Municipal de Saúde (PMPG-SMS). 

 

JUSTIFICATIVA 

O trabalho extensionista Avaliação laboratorial na assistência à saúde e prevenção de 

doenças - Programa CRUTAC desenvolvido na zona rural de Itaiacoca visa à integração entre 

comunidade acadêmica e a popular. Foi proposto por professores do Laboratório Universitário de 

Análises Clínicas, Departamento de Análises Clinicas e Toxicológicas do Curso de Farmácia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e envolve discentes de diferentes cursos, da área de 

saúde. As ações desenvolvidas estão relacionados aos cuidados de atenção à saúde dos moradores da 

zona rural de Itaiacoca. Juntamente com a execução de exames laboratoriais solicitados pelos médicos 

que atendem à população, desenvolve ações de educação e orientação à saúde. A atuação nesses grupos 

surgiu da parceria entre os profissionais da UEPG e PMPG-SMS. 

Nas atividades de educação e orientação à saúde,  a equipe do projeto de extensão elaborou o 

evento extensionista denominado Oficinas de orientação e educação em saúde para gestantes da 

comunidade rural de Itaiacoca, que tinha a finalidade promover a saúde das gestantes e a formação de 

vínculos com os profissionais de saúde das USF de modo a assegurar uma gestação saudável, um parto 

seguro e o acompanhamento da criança nos primeiros anos de vida. Este evento, por envolver discentes 

também  tinha o objetivo de contribuir para a formação profissional dos discentes da UEPG.  

A educação em saúde pode ser realizada de diferentes formas, na sala de espera, na escuta de 

relatos de queixas do cotidiano da gestante e em reuniões mensais (BORGES, 2015; CAMILLO et al., 

2016). As orientações dadas às gestantes tem importante papel de redução da mortalidade neonatal e 
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infantil, pois a maioria são por causas evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos serviços 

de saúde e, entre elas, a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido (Brasil, 2013).  

A atenção pré-natal caracteriza o período que compreende desde a concepção até o início do 

trabalho de parto e preconiza o mínimo de seis consultas durante a gestação e uma no puerpério, sendo o 

primeiro trimestre da gestação fundamental para se detectar doenças maternas ou fetais e realizar 

intervenções precoces, além de realizar as vacinações necessárias (BRASIL, 2013; 2016ab; PARANÁ, 

2018).  O profissional da Enfermeiro tem em suas habilitações, o acompanhamento do pré-natal de 

baixo risco e as atividades de educação em saúde (BRASIL, 1986; 2013). Desta forma, como o evento 

foi conduzido por uma equipe de discentes do curso de Enfermagem e Saúde Pública, o relato da 

intervenção  vem de encontro com as atividades extensionistas e a atuação como futuro profissional.  

 

OBJETIVOS 

Descrever as ações educativas promovidas para os grupos de gestantes das USF do Biscaia e 

do CRUTAC de Itaiacoca, zona rural de Ponta Grossa, Paraná. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência de intervenção desenvolvida nas USF do Biscaia e do 

CRUTAC, ambas da região de Itaiacoca.  

As gestantes cadastradas nas USF, e seus acompanhantes, foram convidadas a participar das 

oficinas em saúde, no início do pré-natal, independente do tempo de gestação já decorrido, sendo 

agendadas concomitantes às consultas médicas do período gestacional. Gestantes que não aceitaram o 

convite foram excluídas do estudo, mas quase todas aceitaram. A metodologia adotada foi a roda de 

conversa (MELO et al., 2016) associada à atividades lúdicas, vídeos, atividades práticas e 

demonstrativas. 

Os encontros ocorreram uma vez ao mês, em cada USF, com duas horas de duração 

aproximadamente. A sala destinada aos encontros eram preparadas de modo a deixar o ambiente 

acolhedor, com cartaz alusivo à gestação e uma mesa de lanche. A equipe de trabalho foi constituída por 

três discentes do curso de Enfermagem e Saúde Pública, orientados por uma professora do curso de 

Farmácia, da UEPG. Eventualmente houve a participação de outros convidados como discentes do curso 

de Odontologia, outros de Enfermagem e Saúde Pública e uma Doula. Houve a parceria com a equipe 

da PMPG-SMS, que participaram na captação de gestantes, no reforço do convite para participar das 

reuniões e nos cuidados inerentes às suas funções.   
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Os temas abordados foram específicos ao período gestacional, puerperal e primeiros anos de 

vida da criança e, alguns foram reforçados com folhetos informativos, confeccionados pela equipe e 

distribuídos às gestantes. 

O relato de experiência foi desenvolvido de forma descritiva e compreendeu o período de 

maio de 2016 a dezembro de 2018, observado os preceitos éticos com aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UEPG (Parecer nº 3.067.226/2018).  

 
RESULTADOS 

As USF em que fizeram o acompanhamento dos pré-natais seguem o protocolo da Linha 

Guia Mãe Paranaense (PARANÁ, 2018). Apenas uma gestante foi classificada como de alto risco, as 

demais foram tidas como de baixo risco. Esta classificação pode ser alterada ao longo da gestação. 

A solicitação das ações de educação em saúde com as gestantes foi da enfermeira das USF, 

que sentiu a necessidade da implantação de uma atividade mais acolhedora e que promovesse a 

informação, orientação e esclarecimentos de dúvidas.  

Durante o período estudado, participaram do evento de extensão um total 52 gestantes, sendo 

24 (46,2%) da USF do Biscaia  e 28 (53,8%) da USF do CRUTAC. A idade das gestantes variou de 14 a 

45 anos (24±7), sendo 17 (37,7%) primigestas e a maioria 46 (88,5%) casadas ou unidas não 

oficialmente.  

Sabe-se que no período gestacional ocorre muitas mudanças sejam elas físicas, emocionais, 

sociais, entre outros. Nesse grupo, as gestantes se sentiam acolhidas e aos poucos, durante as rodas de 

conversa, acabavam compartilhando suas histórias de vida, suas experiências e suas angústias e 

ansiedades em relação à presente gravidez. Segundo o Ministério da Saúde nessa fase, o apoio familiar e 

o acolhimento adequado dos profissionais da saúde nessa fase são fundamental para aceitação da 

gravidez, prevenção, detecção de doenças maternas ou fetais, esclarecimento de dúvidas, 

encaminhamento para exames, vacinas, entre outro (BRASIL, 2013).  

Foram abordados os temas: Os primeiros 1000 dias - a importância de nutrir, cuidar e 

estimular; A importância do pré-natal, exames laboratoriais e mudanças emocionais e corporais; 

Alimentação na gestação; Saúde bucal; Parto humanizado; Aleitamento materno e mitos relacionados; 

Primeiros cuidados com o recém-nascido; Manobra de desobstrução de vias aéreas (Técnica de 

Heimlich). Esses temas muitas vezes repetiam, por mudança do público alvo e solicitações das gestantes.  

A abordagem dos temas foi feita com atividades demonstrativas e práticas (com uso de 

bonecas; treinamento da técnica de Heimlich) e lúdicas como cartas “passa e repassa”, montagem pratos 

utilizando uma mesa com vários alimentos de brinquedos ou ilustrativos (onde cada gestantes apresentou 
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seus hábitos alimentares e por fim fizeram uma reflexão sobre os mesmos), questionários (antes e após 

as rodas de conversas) e apresentação de vídeos.  

As atividades educativas foram momentos em que os medos, angústias e mitos puderam ser 

trabalhados de forma simples e esclarecedora, com a contribuição das próprias gestantes. Várias dúvidas 

puderam ser sanadas. Uma das rodas de conversa que gerou bastante dúvida entre as gestantes foi roda de 

conversa sobre saúde bucal, em que as principais dúvidas apresentadas foram sobre o uso de anestesia, 

radiografia, e tratamento dentário durante a gestação. A partir da exposição do tema, as gestantes relataram 

maior segurança sobre a realização de procedimentos odontológicos, se necessário, e entenderam a 

importância do pré-natal odontológico e com os cuidados com a limpeza da superfície oral do recém-

nascido, mesmo antes da erupção dos dentes. Foi orientado sobre a realização do pré-natal odontológico e o 

agendamento da consulta odontológica para avaliação da saúde bucal. Recomenda-se uma consulta de 

rotina, em cada trimestre da gestação, mesmo não havendo necessidade de tratamento (BRASIL, 2016a).  

Outra roda de conversa bastante polêmica foi sobre o aleitamento materno e seus mitos. Entre 

os mitos o que mais sobressaiu foi que "a cerveja preta e canjica aumentam a produção de leite". 

Consoante o Ministério da Saúde, a ingestão de líquidos faz aumentar a produção de leite, porém não são 

recomendadas bebidas alcoólicas, pois tudo o que a mãe ingere passa para o leite (BRASIL, 2017). 

Houve muitas trocas de experiência com esse tema, percebendo-se a transmissão de ensinamentos entre 

gerações.  

 Com relação às atividades educativas pelo protocolo da Linha Guia Mãe Paranaense, são 

preconizadas duas atividades educativas grupais, independente do risco gestacional presente (PARANÁ, 

2018). No evento relatado, se a gestante iniciou o pré-natal ainda no primeiro trimestre, o número de 

participações foi de quatro a cinco encontros, em média, estando bem acima do recomendado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O evento proporcionou, como esperado, um maior vínculo das gestantes com os profissionais 

de saúde e melhor acompanhamento do pré-natal. Houve o entendimento da importância do pré-natal 

adequado e, por consequente ao conhecimento assimilado, ficaram mais confiantes e preparadas para o 

momento do parto e para com os cuidados pertinentes ao recém-nascido. Este acompanhamento 

permitiu detectar a falta de se trabalhar outros assuntos como planejamento familiar, atividade sexual 

durante a gestação, orientações especificas para gestantes da zona rural que muitas vezes trabalham em 

lavoura, hortas, cuidados com animais, entre outros. Ainda, percebeu-se a necessidade de desenvolver 

ações junto à comunidade escolar, principalmente adolescentes, que envolva temas DST, métodos 

contraceptivos e relacionamento afetivo responsável. 
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Outro ponto favorável, foi quanto à assistência  odontológica, que se apresentou deficiente 

durante o período observado. Foi feito convite a um projeto específico da odontologia que aceitou 

participar das ações e no ano de 2019 foi implantado o atendimento odontológico para as gestantes 

atendidas na USF do CRUTAC. Novas parcerias serão tentadas para sanar esta falha também na USF do 

Biscaia, que pela logística de distância até o CRUTAC, dificulta o atendimento dessas gestantes. 

Para as discentes, foi uma experiência impar de vivência profissional, responsabilizando-as na 

elaboração e coordenação de atividades grupais. Favoreceu o aprofundamento para maior compreensão 

deste período único da vida da mulher,  proporcionando  um complemento à sua formação em relação 

ao acompanhamento pré-natal, e no processo de educação em saúde com integração entre equipes de 

profissionais e valor do acolhimento humanizado, agregando segurança e afetividade ao processo. 

 

APOIO: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG /Fundação Araucária - Bolsas do 

Programa Institucional de Apoio a Inclusão Social, Pesquisa e Extensão Universitária - PIBIS, vigência 

2018-2019, (Edital PROEX Nº 021/2018).  
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