
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

DIVERSOS OLHARES A PARTIR DO TRABALHO MULTIPROFISSIONAL: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA COM MÃES E GESTANTES DO PROAME 

 

Ana Caroline dos Santos Rocha
1
; Maíra Fabiane Silva Ferreira

2
; Tatiana Karen Negrão

3
 

1Outro, Graduando, Universidade Federal do Pará (UFPA); 
2Outro, UFPA; 

3Enfermeiro, Graduação, Universidade da Amazônia (UNAMA) 

ana.carolsr@hotmail.com 

 

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) tem seus princípios ancorados na Constituição 

Federal de 1988, que prevê em seu artigo 196 a saúde como um direito e dever do Estado, 

“garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e 

de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”. (1) Pensando em estratégias e ações voltadas à saúde da criança, no 

âmbito desse Sistema, foi elaborada e implementada Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Criança (PNAISC).(2) Essa Política prevê cuidados integrais e integrados desde a 

gestação até os nove (09) anos de vida, onde se inclui o Programa de Apoio ao Aleitamento 

Materno Exclusivo (PROAME), que busca estimular e orientar acerca do processo da 

amamentação, bem como dos direitos da mãe estudante/trabalhadora em amamentar sem 

prejuízo para si e/ou para a criança.(3) O PROAME está instituído no âmbito da Atenção 

Básica, cujas ações de educação em saúde inserem-se como um meio de promoção de saúde e 

prevenção de doenças.(4) Para isso, a dinâmica em grupo, aliada ao trabalho 

multiprofissional, possibilita um maior contato e reflexão acerca da realidade, bem como a 

construção de vínculos entre profissionais e a população, assim como possibilita que a 

construção de saberes seja coletiva, de forma a preparar o indivíduo para que construa sua 

própria relação com a saúde e lhe garanta autonomia nesse processo.(5) Objetivos: Descrever 

a vivência de membros do projeto Multicampi, da Universidade Federal do Pará, com grupos 

do PROAME composto por gestantes e mães acompanhadas pela Estratégia de Saúde da 

Família no bairro da Terra Firme, em Belém; Bem como descrever a importância da ação 

multiprofissional na educação em saúde. Descrição da Experiência: As reuniões do 

PROAME aconteciam semanalmente, durante o mês de setembro, com mães e gestantes, de 

diversas faixas etárias, que eram convidadas pelos Agentes Comunitários de Saúde e/ou 

estavam no local para consultas e/ou para vacinação. As facilitadoras das reuniões eram 

discentes dos cursos de Psicologia, Serviço Social e Enfermagem e atuavam sob a preceptoria 

de uma enfermeira. Foram realizados 3 encontros com o grupo e no primeiro encontro foi 

desenvolvida uma dinâmica na qual assuntos referentes à amamentação, parto, cuidados com 

o recém-nascido, direitos sociais, entre outros, foram escritos em pequenos papeis colocados 

posteriormente em uma caixa. As gestantes foram convidadas a retirar os papeis e tecer 

comentários acerca do assunto que estava escrito, contando com o apoio das demais 

participantes. Assim, de forma lúdica, foram compartilhados conhecimentos e sanadas 

dúvidas. Durante a discussão sobre o tema “o que levar para a maternidade” foram 

distribuídos panfletos informativos com sugestões sobre os principais itens a serem levados. 

As participantes apresentaram questões de saúde, direitos e cuidados antes e depois do parto; 

também foi abordado assunto sobre depressão pós parto, bem como foi frisado em várias 

ocasiões a importância de se pedir ajuda profissional. Na ocasião foram informados os locais 

da rede de atendimento e os procedimentos necessários. Após as discussões foi servido um 

lanche. No segundo e terceiro encontros a dinâmica foi uma roda de conversa para a troca de 

experiências com os seguintes eixos norteadores: amamentação e atenção à caderneta da 

criança. Com o auxílio das preceptoras do curso de Enfermagem e a partir da apresentação de 
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imagens foram feitas orientações sobre a pega correta, tipos de seios, benefícios da 

amamentação exclusiva e livre demanda. Também foram feitas orientações acerca da 

importância da caderneta, leitura do conteúdo, atenção para os marcos de desenvolvimento, 

estimulação do bebê, calendário vacinal e direitos da mãe e do bebê. Resultados: Foi possível 

observar que muitas gestantes ainda desconhecem aspectos importantes sobre o parto e pós 

parto e, também, acerca de questões sobre direitos, tanto das crianças quanto delas mesmas. A 

troca de experiências entre mães primíparas e multíparas foi muito construtiva, uma vez que, 

no inicio, as mulheres mostravam-se inibidas para responder perguntas e/ou trocar vivências, 

entretanto, quanto mais a conversa era incentivada, mais a inibição desaparecia. Outro aspecto 

notável foi que o uso de dinâmicas que incluíssem as participantes de alguma forma foi 

importante para que elas também se sentissem parte do que estava sendo discutido alí, sendo 

um momento de aprendizagem, mas também de descontração. Por fim, ideias antigas e 

propagadas de geração em geração foram desmistificadas, tal como a de o leite materno ser 

“fraco”. Conclusão: O engajamento das participantes foi satisfatório, o que demonstra a 

importância de tais dinâmicas para a promoção e para a prevenção de saúde na comunidade, 

bem como para a conscientização sobre direitos fundamentais. A atuação multidisciplinar, 

nesse âmbito, foi necessária para promover a variedade de olhares sobre um mesmo tema e a 

ampliação de um contexto exclusivamente biológico, integralizando outras áreas de 

conhecimento. É papel do profissional de saúde fortalecer a autonomia do indivíduo de forma 

que ele possa enxergar melhor a sua realidade e encontrar meios de alterá-la, favorecendo a 

adoção de comportamentos saudáveis, individuais e coletivos.Possibilitou, também, a 

democratização do acesso à informação às participantes, algumas das quais encontram-se em 

situação de vulnerabilidade, provocada principalmente pela violência que acomete o território 

adstrito à USF, somada à baixa escolaridade. Em suma, foi um trabalho de construção, 

compartilhamento de saberes e experiências tanto para a equipe multiprofissional, incluindo o 

grupo de discentes do Projeto Multicampi da Universidade Federal do Pará, quanto para as 

gestantes que são acompanhadas pela referida Estratégia Saúde da Família. 
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