AVALIAÇÃO DOS RISCOS E PREVENÇÃO PARA UMA GESTAÇÃO TRANQUILA
Coordenadora: Fálba Bernadete Ramos dos Anjos

E-mail: falbabernadete@gmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CB - CENTRO DE BIOCIÊNCIAS

Unidade de Origem: Dept-Histologia - Histologia e
Embriologia

Abrangência: Recife
Local de Realização: As atividades serão desenvolvidas nas maternidades do Hospital das Clínicas e do Hospital
Agamenon Magalhães.

Resumo da Proposta:
Os fatores que influenciam na avaliação do risco gravídico podem ser dimensionados durante as avaliações pré-natal, no
qual o risco fetal pode crescer sem alterar o risco materno. Contudo, os efeitos sobre o concepto dependem das
interferências externas durante a gestação, tais como: estado nutricional, fatores ambientais, idade materna, estresse,
tabagismo, alcoolismo, desnutrição dentre outros. Este projeto tem por objetivo relacionar os riscos gestacionais com a
ausência ou a prevenção durante a vida embrionária. Serão realizadas ações multidisciplinares e multiprofissionais nas
maternidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e do Hospital Agamenon Magalhães. Este
estudo será do tipo transversal, com gestantes, puérperas e mães, com idade variando entre 16 até 40 anos. Serão
empregados questionários semidiretivos, sob a condição socioeconômica, educacional e de saúde, bem como, serão
coletados placentas e cordões umbilicais de partos normal e cesariano. Serão realizadas orientações, por meio de
oficinas, palestras, jogos lúdicos e interativos, buscando o treinamento das habilidades dos acadêmicos dos cursos das
Áreas das Ciências Saúde e Biológicas, sob a coordenação de Professores/Tutores. Serão consideradas as diferentes
realidades socioeconômicas e culturais. Espera-se que as orientações possam corroborar na quebra de paradigmas e que
as assistidas possam se transformar em agentes multiplicadores das boas práticas de saúde, e assim promover através
da educação a transformação do comportamento, que favoreçam a melhoria da qualidade de vida.

Objetivo Geral:
Relacionar quais são os riscos gestacionais mais comuns na gestação e quais as consequências da ausência ou a
prevenção durante a vida embrionária e pós-embrionária.

Objetivo Específicos:
Capacitar a equipe para a promoção de uma maior interação entre os pacientes e a equipe do trabalho.
Caracterizar, através dos questionários, o perfil socioeconômico e psicológico aproveitando as diferentes realidades da
população atendida.
Incentivar a interação de maneira lúdica entre a equipe de trabalho e as pacientes que frequentam a unidade.
Realizar estudos morfológicos e morfométricos dos cordões umbilicais e placentas das mães assistidas na unidade.
Promover orientações que estimulem a autoconfiança entre gestante, puérperas e a equipe de trabalho durante as
avaliações pré-natais e o internamento.

Informar através palestras a importância do estabelecimento do elo mãe e o recém-nascido no restabelecimento da
recuperação dos laços familiares.
Informar através de oficinas da importância do monitoramento saudável no pré-natal.
Criar um banco de dados informativo sobre o atendimento prestado pelos profissionais de saúde, na tentativa de
humanizar o atendimento.

