ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:
Amigas do Peito
2-Centro:
Centro Acadêmico de Vitória
4- Nome (Professor Coordenador):
Maria da Conceição Cavalcanti de Lira
7- E-mail:
noronhaelira@hotmail.com

3- Departamento:
Enfermagem – Núcleo de Saúde Coletiva
5- Fone:
81/99687460

6-Fax:

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
1) Hebe Janayna Mota Vidal Duarte – especialista – hebeduarte@hotmail.com
2) Rogéria Alves – especialista – rogeriaalves@gmail.com
3) Ellane Marques- especialista – elanne_marques@hotmail.com
4) Ana Wládia – Mestre- anwladia@uol.com.br
5) Manuela Figueiroa Lyra de Freitas - Doutora- mauelaflf@uol.com.br
9- N° de técnico
10-N° de alunos de graduação: (especificar nome, curso, e-mail e função no projeto):
(s):
5
1- NUTRIÇÃO

1 - Franciscleide Lauriano da Silva - francisdoutora@hotmail.com - MO
2- Mariana Cristina Cordeiro de Souza- maricrisousa@hotmail.com - MO
3-Adriana Pereira- drik_mrtins@hotmail.com - MO
4- Elaine Cordeiro Queiroz- elainne_queiroz@hotmail.com - MO
5- Anacélia Virgínia de Paiva Sales – anacleiasales@gmail.com - VO
ENFERMAGEM
1 – Nayara Roberta Barbosa da Rocha – nayara_barbosa_16@hotmail.com - MO
2- Rosália Teresa Carvalho de Almeida- rosaliacarvalho@hotmail.com - MO
3- Fausto Barbosa da Silva – fhausttho@yahoo.com.br - MO
4- Lorena Ribeiro de Arruda – lo_arruda@hotmail.com - MO
5- Dayanne Carolina de A. Silva – dayanne_caroline1@hotmail.com - MO
6- Aline Elaine de Sá Barreto Mendes – alinesabarreto@hotmail.com - MO
7- Narjara de Lemos Barbosa - narjaralemos@hotmail.com - MO
8- Juliana Viégas Campos- julyviegas@hotmail.com - MO
9- Paloma da Silva Soares Rodrigues- polymyta_17@hotmail.com - MO
10- Fabricya Cavalcante dos Santos- fabricyacsantos@hotmail.com - VO
Total : 15 alunos

11-N° de
alunos de
PósGraduação
(especificar
nome, email e
função no
projeto):

12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção

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

13- Local:
USF Lídia Queiroz
USF Pirituba
15-Público Alvo:
Gestantes
16- Objetivos:

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

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

Geral:
Contribuir para a melhoria da qualidade de saúde das gestantes e das crianças com o foco no incentivo ao
aleitamento materno exclusivo, na organização das atividades de educação em saúde em duas Unidades da Saúde da
Família de Vitória de Santo Antão – PE.
Especifico :
Identificar a prevalência dos diferentes tipos de aleitamento e sua relação com variáveis maternas no município de Vitória
de Santo Antão – PE;
-Aconselhar o aleitamento materno, usando competências adequadas de comunicação;
- Identificar práticas que apóiem ou interfiram no aleitamento materno;
- Promover uma gestação saudável e de baixo risco, prevenindo doenças do adulto com raízes na infância, através da
educação em saúde, acompanhamento e cuidados gerais.
-Fornecer aos alunos de enfermagem formação adequada que lhe permita conhecimentos teóricos e práticos do
aleitamento materno;
- Orientar os direitos previdenciários e civis da gestante e da criança, como também realizar trabalho educativo em saúde
para que a gestante tenha uma gravidez de baixo risco e planejando a educação do filho.
- Produzir artigos científicos, com os resultados do Projeto de Extensão com caráter quantitativo e/ou qualitativo.
17- Parcerias:
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
Considerando que o trabalho de educação em saúde em grupos com gestantes reforça a promoção da saúde, e ainda
reconhecendo a importância da interdisciplinaridade no enriquecimento nas trocas de conhecimento, este Projeto de
Extensão visa contribuir para a melhoria da qualidade de saúde das gestantes e das crianças com o foco no incentivo ao
aleitamento materno exclusivo, na organização das atividades de educação em saúde em duas Unidades da Saúde da
Família de Vitória de Santo Antão - PE, e no aprimoramento de práticas interdisciplinares, utilizando como metodologia
oficinas grupais educativas com abordagem diretamente relacionadas ao período gestacional e pós -gestacional. Buscando
alcançar como resultados aumento da adesão ao aleitamento materno, melhoria na qualidade de vida das mulheres e
crianças e Contribuir com o conhecimento técnico-científico dos alunos envolvidos no projeto.
19- Palavras-chave (5):
Promoção da saúde
Gestantes

Aleitamento Materno

Qualidade de vida

Criança
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