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RESUMO: O projeto “Ciranda Materna: gestar, parir e cuidar” conta com o apoio de seis docentes do
curso de Enfermagem da UFPE/CAV e será aberto para participação de discentes dos cursos de
enfermagem, nutrição, educação física e Programa de Residência Multiproﬁssional de Saúde, além dos
gerentes e proﬁssionais de saúde da Secretaria de Saúde e da Secretaria da Mulher do município de
Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Apresenta como objetivo geral desenvolver ações grupais
voltadas à promoção da saúde da mulher com enfoque no enfrentamento da violência obstétrica, na
humanização do parto e nascimento e no empoderamento da mulher para defesa dos direitos sexuais e
reprodutivos. Será desenvolvido por meio de oﬁcinas educativas e rodas de gestantes, realizadas em
unidades de saúde da família, durante o período de março de 2020 a dezembro de 2021, tendo como
público-alvo as mulheres (gestantes e puérperas) e seus familiares/acompanhantes. O processo
avaliativo será dialógico, processual e dar-se-á por meio da ação-reﬂexão-ação. Vislumbra-se
promover o intercâmbio entre docentes, discentes, comunidade e instituição, integrando atividades
didáticas e interdisciplinares no atendimento a saúde da mulher. Com ênfase no compartilhamento de
informações sobre gestação, humanização do parto e aleitamento materno que ajudem na construção
da maternagem ativa, criação com apego e enfrentamento da violência obstétrica. Espera-se, portanto,
favorecer o processo de aprendizagem com vistas a contribuir com a formação de recursos humanos
na perspectiva humanística do modelo de atenção obstétrica. Para viabilidade da execução, será
submetido ao Edital 01/2020 Credenciamento de programas e projetos de extensão.

