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RESUMO:
As transformações gestacionais e suas precursões pode sofrer interferências da
vulnerabilidade social, da desatenção do estado e da ausência dos direitos reprodutivos e sexual. A
importância do acolhimento nos serviços de saúde é fundamental ao processo de humanização no
atendimento à saúde da mulher no período pré-natal e puerperal e materno. Este projeto objetiva a
realização de acompanhamento do tipo interdisciplinar e multiproﬁssional à remediação das
fragilidades evocadas na gestação, a ﬁm de desconstruir a condição de vulnerabilidade, sugerir
mudanças, apontar meios de erradicar conﬂitos e ﬁm de resgatar a conﬁança da gestante, puérperas e
mães envolvidas na ação. Para tanto serão desenvolvidas práticas socioeducativa coletiva ou
individual, durante as consultas pré-natais, puerpério e nas voltas das mães para consultas regulares
em ambientes selecionados para diálogo e as intervenções pedagógicas sobre acolhimento, assistência
à saúde socioambiental, na percepção dos conﬂitos, da violência sofrida, autoestima e conﬁança na
maternidade. As atividades extensionistas serão realizadas por estudantes das Áreas de Saúde e das
Ciências Biológicas, supervisionadas por docentes/pesquisadores e equipe técnica da unidade. O
recurso metodológico será desenvolvido para ser utilizado nas roda de conversas, oﬁcinas,
acompanhamento para os partos e estudos das placentas e membranas fetais, bem como, para a
produção de um jornal interativo e introdução da tecnologia digital para promoção da educação para
saúde, articulação dos saberes e socialização das experiências, difusão e aplicabilidade, seguindo as
orientações preconizadas na ação extensionista, na interlocução dos diálogos, problematização e
sistematização da pesquisa-ação na complementação da formação universitária/Universidade e a
comunidade.

