
ATENDENDO A MULHER NA ATENÇÃO A SUA SAÚDE

Coordenador: ERICA ROSALBA MALLMANN DUARTE

Autor: Tamyres Oliveira dos Santos

1° Experiência : Realização de grupo de gestantes que pertençam à área
de atuação do ESF Orfanatrófio, trabalhadndo aspectos relacionados
gestante (  f is io log ia ,  percepções ps ico lóg icas,  a l imentação,
amamentação, etc) aumentado o conhecimentos da sua situação de
gestante, e se sinta mais segura e preparada para cuidar de seu bebê, e
de si mesma de acordo com a sua realidade.METODOLOGIA: Através de
grupo operativo pcom organização de temas de interesse das gestantes
enriquecendo o debate e o surgimento de dúvidas comuns nessa fase do
ciclo vital. RESULTADOS: O método explicativo utilizado nos encontros
com o grupo de gestantes é transmitido de forma expositivo-dialogada,
possibil itando a interação e compreensão entre os monitores, a
enfermeira e o grupo buscando atingir o objetivo de promoção a saúde.
CONCLUSÕES: A inserção das monitoras do PET- saúde no ESF
Orfanatrófio proporcionou a realização de um grupo de gestantes, no
qual, viabilizou uma articulação entre o serviço básico de saúde e a
comunidade possibilitando uma melhor atenção à saúde da mulher.   2°
Experiência Capacitação da Equipe de Enfermagem que atende a Mulher
Gestante pelos alunos da Graduação. O Tema foi a hipertensão arterial
que está entre as maiores causas de morbimortalidade materna e fetal,
estando também associada às complicações que poderão trazer
limitações para a saúde da mãe e da criança. Entre essas complicações
está a Pré-eclâmpsia e a Eclâmpsia. O Objetivo da atividade foi o de
promover a Educação Continuada dos técnicos de enfermagem de uma
unidade de internação hospitalar para aprimorar os conhecimentos
técnicos sobre Pré-eclâmpsia e Eclampsia. Metodologia: Realização de
uma atividade de educação em serviço. Resultado:  Mostrou que mesmo
profissionais que atuam diariamente com mulheres em fase de pré-parto
e puerpério imediato tem muitas dúvidas sobre o tema exposto e
percebeu-se o interesse dos em se capacitar. Com esta vivência tivemos
a certeza de que a educação continuada constitui uma importante
ferramenta para a melhoria da assistência às gestantes.


