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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
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Resumo: O atendimento com equipe multiprofissional favorece o processo gravídico-puerperal, com adequada 

atenção ao binômio mãe-bebê, relacionando os diferentes níveis de cuidado. O objetivo deste  trabalho foi 

descrever o evento extensionista Linha de cuidado à gestantes da comunidade rural de Itaiacoca, que está sendo 

ofertado para as gestantes da USF do CRUTAC. A metodologia adotada é a roda de conversa, atividade 

educativa mensal e a assistência odontológica para as gestantes que frequentam o evento. Espera-se a promoção 

da saúde e a vinculação das gestantes com os profissionais de saúde, assegurando o acompanhamento 

gestacional adequado e a contribuição na formação de  discentes da UEPG e dos residentes do HURCG. A 

extensão universitária em suas ações para a gestantes da zona rural de Itaiacoca têm relevante função para a 

integralidade das ações em saúde. a inclusão de diferentes discentes da área de saúde e em graus de formação distintos, 

podem agregar valores na formação e desempenho profissional pela experiência vivenciada., com um olhar 

multiprofissional.  

Palavras-chave: Gestação. Educação em Saúde. Atenção Pré-Natal. Assistência Odontológica. 
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PÚBLICO-ALVO  

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

acompanhantes) que são assistidas pela Equipe da Unidade Básica com Estratégia de Saúde 

da Família (USF) do Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária - 

CRUTAC. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná, Brasil 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO  

Unidade Básica com Estratégia de Saúde da Família (USF) do Centro Rural 

Universitário de Treinamento e Ação Comunitária - CRUTAC, localidade do Cerrado Grande, 

Distrito de Itaiacoca, zona rural do Município de Ponta Grossa, Paraná. 

 

JUSTIFICATIVA 

A gestação é um período de transição e que gera mudança significativas na vida de 

uma mulher, tanto em aspectos fisiológicos, psicossociais, socioeconômicos, quanto culturais 

e no seu papel familiar, assim deve-se receber um atendimento qualificado e integral, afim de 

estimular o autocuidado, evitar agravos e intercorrências nesse período (BRASIL, 2013; 

2016). 

Para uma adequada atenção ao binômio mãe-bebê, o atendimento com equipe 

multiprofissional, relacionando os diferentes níveis de cuidado, facilitam no processo 

gravídico-puerperal (OLIVEIRA; MADEIRA, 2011). 

O fortalecimento de vínculos entre gestantes e profissionais que atuam na unidade 

de saúde tem papel primordial durante o período gestacional e pós-gestacional. A promoção 

da Educação em Saúde auxilia na formação desses vínculos (BORGES, 2015; CAMILLO et al., 

2016). A acolhida no grupo de gestantes faz com que a mulher se sinta apoiada por pessoas 

capacitadas a esclarecer suas dúvidas e medos e, pela troca de experiência entre outras 

gestantes que passam ou já passaram por situações semelhantes, suas dúvidas são esclarecidas 

e os medos atenuados. Durante as atividades educativas as gestantes podem se auto-conhecer, 

ampliar seus conhecimentos e serem orientadas quanto aos cuidados necessários para uma 

gestação saudável. A abordagem de temas sobre a importância do pré-natal, higiene, cuidados 
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com a saúde bucal, alimentação, parto, direitos entre outros são importantes, até porque 

existem preconceitos que devem ser desmistificados. 

Portanto, o Programa Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação 

Comunitária - CRUTAC 2ª Edição, se propôs a desenvolver o evento de extensão Linha  de 

cuidado à gestantes da comunidade rural de Itaiacoca, que tem por objetivo geral promover a 

saúde das gestantes residentes na região rural de Itaiacoca e vínculos com os profissionais de 

saúde que atuam na USF do CRUTAC, de modo a assegurar uma gestação saudável, um parto 

seguro e o acompanhamento da criança nos primeiros anos de vida e, ainda, contribuir para a 

formação profissional de discentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e dos 

residentes do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Regional (HURCGR). 

 

OBJETIVOS 

Descrever o evento extensionista Linha de cuidado à gestantes da comunidade 

rural de Itaiacoca, que está sendo ofertado para as gestantes da USF do CRUTAC. 

METODOLOGIA 

As gestantes serão convidadas a participar das oficinas em saúde, independente do 

tempo de gestação já decorrido. As consultas pré-natais e as oficinas serão agendadas 

conjuntamente, de modo a favorecer a participação das gestantes. O acompanhamento 

odontológico será disponibilizado e terá agendamento prévio com atendimento as terças e 

quartas-feiras pelos projetos da odontologia que atuam no CRUTAC.  

A metodologia adotada será roda de conversa (MELO et al., 2016) associada à atividades 

lúdicas, vídeos, atividades práticas e demonstrativas. Nessas rodas de conversas participarão pelo 

menos um profissional da saúde (da farmácia, da enfermagem, da odontologia ou agentes 

comunitárias da unidade), alunos dos curso de enfermagem, odontologia e, ou, do curso de 

farmácia e gestantes, podendo estar presente o companheiro ou acompanhante da gestante. 

Composta a roda dar-se-á início a um diálogo sobre o tema do dia de modo a esclarecer e 

desmistificar mitos em relação ao período da gestação e puerpério.  

Será utilizando um questionário semi-estruturado com a finalidade de traçar o perfil 

sociodemográfico das gestantes de Itaiacoca. 

Os encontros se darão uma vez ao mês e serão desenvolvidos temas pertinentes a 

situação da mulher envolvendo desde cuidados alimentares, importância do acompanhamento 

do pré-natal, assistência odontológica, amamentação e parto, cuidados materno-infantil no 
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puerpério e cuidados com a saúde infantil nos primeiros anos de vida. Cada encontro 

trabalhará um tema específico. Folhetos informativos sobre os temas trabalhados estão sendo 

confeccionados e serão distribuídos à gestantes. 

 

RESULTADOS 

Espera-se com o presente evento promover a saúde e a vinculação das gestantes 

com os profissionais de saúde da USF do CRUTAC, assegurando o acompanhamento 

gestacional adequado, incluindo consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais e de 

imagem, vacinação que possam contribuir para diminuição da mortalidade neonatal e 

morbimortalidade materno-infantil por causas evitáveis.  

Como via de mão-dupla já muito bem estabelecida, a contribuição na formação de  

discentes da UEPG e dos residentes do HURCG também é esperada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A extensão universitária em suas ações para a gestantes da zona rural de Itaiacoca têm 

relevante função para a integralidade das ações em saúde, como as propostas neste evento, e 

podem promover os cuidados necessários para uma gestação saudável e crescimento infantil 

adequado. Ainda, a inclusão de diferentes discentes da área de saúde e em graus de formação 

distintos, podem agregar valores na formação e desempenho profissional pela experiência 

vivenciada., com um olhar multiprofissional.  

 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG.  
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