ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
AMBULATÓRIO DE AMAMENTAÇÃO: CONSULTA À FAMÍLIA DO PRÉ-NATAL AOS SEIS MESES
DE VIDA DA CRIANÇA
1-Título:

2-Centro: Centro de Ciências da Saúde
4- Nome (Professor Coordenador):
Cleide Maria Pontes
7- E-mail:
cmpontes@hotlink.com.br

3- Departamento: Enfermagem
5- Fone: 21264583

6-Fax: 21263932

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):

Marly Javorski, Professora do Departamento de Enfermagem/CCS/UFPE, Mestre em enfermagem,
majavorski@bol.com.br
9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto):
Todos os alunos são do curso de enfermagem
05

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto):

- Aline do Nascimento Silva
alinenascimento87@yahoo.com.br, aluna
voluntária
- Andressa F. Leite Ladislau,
andressa2quim06_1@yahoo.com.br aluna
voluntária
- Angélica Monique Albuquerque de Lima,
amoniqueal@hotmail.com aluna bolsista
- Danielle Renata da Silva Melo, dannyenf06@yahoo.com.br, aluna voluntária.
Débora
Santos
de
Sousa,
debbyssouza@oi.com.br, aluna voluntária.
- Joana Carvalho de Andrade Lima,
joana.lima@yahoo.com.br, aluna voluntária.
- Lívia Maria Carvalho de Medeiros,
lívia_mcm@hotmail.com, aluna voluntária.
- Paulino José de Albuquerque V. Neto,
pjvasconcelos@bol.com.br, aluno voluntário.
Raquel
dos
Santos
Vieira,
raquel_santos@hotmail.com, aluna voluntária
- Renata Lívia Alves de Souza Melo
renatalasm@hotmail.com, aluna bolsista
- Yasmin Gabriela C. dos Santos
yabella2199@hotmail.com, aluna voluntária
12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção

[ ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

[X] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

13- Local:

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco (ambulatório – 2º andar)

14- Período de Execução:
Setembro/2009 a Dezembro/2010

15-Público Alvo:

Mulher, companheiro, família, comunidade da região metropolitana de Recife-PE
Equipe de profissionais de saúde e alunos de graduação da UFPE
16- Objetivos:

GERAL
 Desenvolver mudanças de atitudes nos familiares nas vivências/experiências durante o processo da
amamentação, centradas nos princípios da humanização, encorajando o aleitamento materno, através da
implantação e implementação do ambulatório de amamentação, ampliando o atendimento aos atores
envolvidos nesta fase de vida.
ESPECÍFICOS
 Realizar consulta à família direcionada ao processo da amamentação.
 Realizar visita domiciliar dirigida à amamentação.
 Orientar o companheiro e/ou familiares sobre os fatores que contribuem para o sucesso da amamentação.
 Desenvolver ações educativas pró-amamentação.
 Acolher a gestante/nutriz, companheiro e familiares nas dificuldades inseridas no processo da
amamentação.
 Preceptorar estudantes de graduação e pós-graduação durante o atendimento no ambulatório de
amamentação e visita domiciliar.
 Promover a capacitação em serviço com a equipe de trabalho e outros profissionais do serviço garantindo os
princípios norteadores humanísticos na prática da amamentação.
 Promover a integração ensino-assistência-extensão-pesquisa através da participação de docentes, técnicos e
alunos da UFPE, neste ambulatório.
 Desenvolver pesquisa nesta área de concentração, a amamentação.
17- Parcerias:
Direção, Chefias de Serviços e outros Profissionais do HC/UFPE
Chefia e docentes do Departamento de Enfermagem/CCS/UFPE
 Banco de Leite HC/UFPE
Voluntários
Clubes de serviços
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
Trata-se de um projeto de intervenção multiprofissional, inédito em Pernambuco, centrado nos princípios do Programa
Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, visando o acolhimento à família e companheiro da mulher, durante a
vivência de uma das fases do ciclo da saúde reprodutiva a AMAMENTAÇÃO. Para isso, a mulher e família serão assistidas
desde o pré-natal até os seis meses de vida da criança, por meio de estratégias direcionadas à escuta dos inúmeros fatores
que permeiam esta prática milenar, durante a consulta no ambulatório do HC/UFPE e na visita domiciliar, com vistas a
oferecer ferramentas que poderão sensibilizar e instrumentalizar o companheiro e familiares sobre a importância e as
nuances que estão inseridas na amamentação. Dessa forma, eles farão parte da rede de apoio à mulher, incentivando e
compartilhando do amamentar. Além disso, contribuirão para aumentar o período de duração desta prática. Também, o
projeto proporcionará ao aluno de graduação e de pós-graduação o desenvolvimento das competências e habilidades
inerentes ao exercício profissional, realizando ações articuladas entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
19- Palavras-chave (5):
Amamentação
Família
Gestante
Pré-natal
Visita domiciliar
20- Referências Bibliográficas:
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