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Objetivos.
Objetivo Geral
A ação terá como objetivo promover atenção à saúde e monitorar, como também
estimular gestantes, puérperas e mães a desenvolver a solidariedade na unidade
durante a sua acolhida na maternidade do Hospital Agamenon Magalhães.
Objetivos
Específicos
1. Fomentar a formação de massa crítica, referente aos estudos
relacionados ao desenvolvimento embrionário humano, mediante a abordagem da teoria
evidenciada nas bibliografias indicadas. 2. Implantar programas de orientação e
educação abordando os estágios pré-natais, enfatizando a importância da realização de
um bom pré-natal e as necessidades de visitas contínuas ao serviço de saúde; 3.
esclarecer as dúvidas e prevenir as surpresas que podem ocorrer durante a gestação; 4.
banco de dados (na forma de um site eletrônico), que funcione como subsídio para
outros trabalhos nesta área de estudos, principalmente quanto ao tipo de metodologia e
concepção empregada; 6. Criar uma rotina de treinamento para os estudantes,
evidenciando as práticas ligadas aos cursos de Farmácia, Odontologia, Nutrição,
Ciências Biomédicas, Ciências Biológicas, Medicina e Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Terapia Ocupacional e Direito visando atender à demanda dos cursos de Graduação e
Pós-Graduação da UFPE, bem como da maternidade assistida;
Resumo
"Trata-se de uma ação que envolve a comunidade acadêmica da UFPE, dentro do
Programa UFPE para todos, com mulheres carentes da maternidade do Hospital
Agamenon Magalhães, que compõem um segmento vulnerável da população.
Normalmente estas mulheres são privadas de oportunidades e possibilidades, o que as
conduzem para desagregação do tecido social, traduzidas pelo abandono, não só delas
como da sua prole, crescimento da violência, deterioração das redes de solidariedade,
de ameaça de pauperização. A ação terá como objetivo promover atenção à saúde e
monitorar, como também estimular gestantes, puérperas e mães a desenvolver a
solidariedade na unidade durante a sua acolhida na maternidade do Hospital Agamenon

Magalhães. Serão empregados questionários e atividades de orientações práticas usadas
nos desenvolvimento das habilidades dos cursos das Áreas das Ciências Saúde e
Biológicas, baseadas nas realidades socioeconômicas e culturais do público, com a
supervisão dos colaboradores do projeto. Acreditamos que com a difusão e apreensão
destes conhecimentos, haja mudança de hábitos e atitudes que favoreçam o
desenvolvimento de uma sociedade mais saudável, para haja restauração da valorização
da família de maneira consciente e solidária contribuindo na construção de a identidade
e da melhoria da qualidade de vida destes assistidos.

