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Defina o texto para impressão

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Boas Práticas na atenção ao Parto e Nascimento 

      Coordenador: Rosangela Diniz Cavalcante / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital 12/2019 - Institucionalização 2020.1 / 2020.2 com atribuição de CH

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: CAC - Campus Avançado de Caicó

      Unidade de Origem: DEN - Departamento de Enfermagem 

      Início Previsto: 16/03/2020

      Término Previsto: 16/12/2020

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 160 horas

      Justificativa da Carga Horária: A carga horária total de ação do projeto será de 160 horas,
distribuídas da seguinte forma: encontros  para levantamento
bibliográfico e estudo sobre o tema; Encontros para elaboração de
planejamento geral da ação extensionista; Encontros para
planejamento das ações;  Encontros para execução das ações
planejadas com o público alvo na maternidade;  Reuniões durante o
período do projeto e construção dos relatórios parciais e finais. O
projeto terá o período de realização considerando o prazo previsto
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no calendário universitário para o início e término dos semestres
2020.1 e 2020.2. 

      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Local

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: As reuniões de planejamento das ações ocorrerão na Universidade
do Estado do
Rio Grande do Norte  UERN, Campus Caicó/ RN. Endereço:
Avenida Rio Branco, 725, Centro. Data e Horário: Nas quartas feiras
à tarde de 13:00 às 17:00 h;  

O local de execução do projeto será no Hospital do Seridó, setor de
centro obstétrico, localizado na Praça Dr. José Medeiros, 1167,
Caicó-RN, CEP: 59300-000. Data e horário: quarta feira, das 13:00h
às 17:00h. A escolha do local se deu por ser a única maternidade
pública de Caicó, referência em obstetrícia para o município e região
circunvizinha. 


      Período de Realização: O projeto será executado no período de março de 2020 a 
dezembro de 2020, correspondendo aos semestres letivos 2020.1 e
2020.2, conforme determinado no calendário universitário da UERN.

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

O projeto será desenvolvido com parturientes e acompanhantes atendidos no setor de obstetrícia do Hospital do
Seridó, em Caicó/RN.

      Nº Estimado de Público: 80

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 80 80

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 80 80

      Legenda:
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      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Hospital do Seridó

Hospital

do

Seridó

Externa à IES
Instituição Governamental

Municipal

O Hospital do Seridó

participará contribuindo com a

estrutura física,

equipamentos e materiais

utilizados no atendimento às

parturientes e aos

acompanhantes no setor do

Centro Obstétrico,

viabilizando também a

participação dos funcionários

e o acesso ao público alvo do

projeto para o

desenvolvimento das ações.

Curso de Enfermagem

Campus Caicó/UERN

CEN

CaC/UE

RN

Interna à IES UERN - CAC - DEN

O Departamento de

Enfermagem - Campus Caicó

será responsável pela

destinação dos docentes e

discentes para o

planejamento e execução das

ações do projeto.


1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências da Saúde » Enfermagem » Enfermagem Obstétrica

      Área Temática Principal: Saúde

      Área Temática Secundária: Educação

      Linha de Extensão: Saúde Humana

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

As boas práticas obstétricas são novos referenciais teóricos e assistenciais, preconizadas pela OMS e
reforçadas pelo Ministério da Saúde por meio da política indutora da Rede Cegonha, com o objetivo de
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qualificar a atenção ao parto e ao nascimento para reduzir a mortalidade materna e infantil. Para
incorporação destas práticas nos serviços é fundamental o engajamento e comprometimento dos
profissionais de saúde obstétrica, mais especificamente dos enfermeiros, realizando ações no sentido de
estimular mudanças no atual modelo, com base na adoção de tecnologias de cuidado apropriadas ao
trinômio mãe-filho-família. Neste sentido, o presente projeto contempla a continuidade das atividades
desenvolvidas na atenção ao parto e nascimento no Hospital do Seridó, com o objetivo fortalecer as boas
práticas obstétricas na maternidade de referência do município de Caicó/RN. Serão contempladas as
ações de assistência de enfermagem à mulher e ao seu acompanhante durante o pré-parto, parto e
nascimento e utilização de medidas não farmacológicas de alívio da dor no trabalho de parto e parto.
Busca-se envolver discentes, docentes e equipe multiprofissional da maternidade na promoção do
cuidado, que assegure atenção humanizada à mulher e o direito da criança ao nascimento seguro.

       Palavras-Chave:

Enfermagem Obstétrica, Parto normal, Humanização da assistência

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

A incorporação das boas práticas de atenção ao parto e redução das intervenções desnecessárias se
constituem em recomendações da OMS, reforçadas pelo Ministério da Saúde, mas ainda persiste a baixa
adesão dos serviços de obstetrícia a esses processos e procedimentos. Esta situação indica a presença
de lacunas, no que diz respeito às potencialidades e limitações no trabalho dos profissionais de saúde
envolvidos, dentre eles o enfermeiro, apontando a necessidade de estímulos que promovam a
implementação e/ou o fortalecimento das boas práticas obstétricas no serviço. Neste sentido, torna-se
viável a execução do projeto de extensão para contribuir com a melhoria do cuidado prestado, investindo
na utilização de condutas úteis e recomendadas no trabalho de parto e parto, principalmente considerando
os importantes benefícios proporcionados ao trinômio mãe-filho-família.

      1.6.1 Justificativa

O parto e nascimento de um filho são momentos importantes da vida e durante muito tempo foram
considerados eventos familiares, realizados no domicílio com o auxílio de parteiras, centrado na mulher e
no seu protagonismo (MELO et al, 2017).
No século XIX, esses eventos foram institucionalizados no hospital, trazendo avanços para a saúde
materna, mas também muitos problemas relacionados com a hipermedicalização, realização de
intervenções desnecessárias e sem critérios, que resultaram na elevação das taxas de morbimortalidade
materno-infantil (VICTORA et al, 2011)
Com o intuito de estabelecer tecnologias adequadas e seguras para a assistência obstétrica, a
Organização Mundial da Saúde (OMS), lançou em 1996, um documento instaurando as boas práticas de
atenção ao parto e ao nascimento. Essas recomendações, baseadas em evidências científicas, foram
classificadas quanto à utilidade, à eficácia e ao risco, constituindo-se em novos referenciais teóricos e
práticos para o modelo de intervenção hegemônico, com vista à melhoria da saúde e redução dos índices
de mortalidade (MELO et al, 2017).
A classificação dessas práticas se encontram divididas em quatro categorias: Categoria A - Práticas
demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas; Categoria B - Práticas claramente prejudiciais ou
ineficazes e que devem ser eliminadas; Categoria C - Práticas em relação às quais não existem evidências
suficientes para apoiar uma recomendação clara e que devem ser utilizadas com cautela, até que mais
pesquisas esclareçam a questão; Categoria D - Práticas frequentemente utilizadas de modo inadequado
(BRASIL, 2014).
No Brasil, a utilização dessas tecnologias, alicerçadas em práticas científicas avançadas, foram reforçadas
pelo Ministério da Saúde através da política da Rede Cegonha, impulsionando um movimento crescente
de mudanças com contribuições para o campo da obstetrícia, com uma maior ênfase na realização do
parto normal e a diminuição das cesarianas (BRASIL, 2017).
Esse contexto desencadeou um processo de implementação gradual das boas práticas nos cenários de
assistência obstétrica, promovendo o alcance de resultados positivos, mas também a verificação de
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fragilidades e de resistências às recomendações que precisam ser superadas, em prol da efetivação das
estratégias de humanização do parto e nascimento. Apesar dos avanços obtidos com a implementação de
políticas, programas, a elaboração de manuais técnicos, protocolos e outros materiais educativos para
atenção à gestação e ao parto, ainda persistem maus indicadores maternos e perinatais, sugerindo baixa
qualidade da assistência obstétrica (LEAL et al, 2014).
A utilização correta das boas práticas pelos profissionais de saúde no serviço obstétrico promove uma
assistência adequada no pré-parto, parto e nascimento, dando o suporte necessário para a mulher
vivenciar o processo de parturição de forma mais segura e humanizada (PEREIRA et al, 2018).
Nessa perspectiva, o enfermeiro pode atuar de maneira determinante, prestando cuidado obstétrico
apropriado, com o uso adequado de tecnologia, para proporcionar bem-estar à parturiente e reduzir riscos
para ela e seu bebê, como também acolher o seu acompanhante (VIEIRA et al, 2016).
Desse modo, surge a necessidade de realizar ações que promovam a implementação e/ou o
fortalecimento da utilização das boas práticas, criando estratégias para humanização, melhoria da
assistência obstétrica e a promoção da saúde materno-infantil. As evidências científicas mostram que a
implementação das boas práticas na assistência ao parto e nascimento são promotoras de melhores
resultados obstétricos, contribuem para a redução de danos, complicações e desfechos negativos para a
mãe e seu concepto. Entretanto, ainda é incipiente a utilização desses processos e procedimentos na
instituição hospitalar pública, referência em parto de risco habitual, na região do Seridó, Rio Grande do
Norte (RN).
Classificado como um hospital de médio porte, possui 68 leitos, distribuídos nas alas de obstetrícia,
pediatria, clínica cirúrgica e médica. Trata-se de um hospital filantrópico, integrado ao SUS que realiza
também atendimento privado. A prestação do serviço de assistência obstétrica às parturientes é realizada
por demanda livre, atendendo inclusive à população dos municípios circunvizinhos. No ano de 2017,
conforme dados do DATASUS, realizou 1096 partos, sendo 261 vaginais e 835 cesáreo, média de 22
partos ao mês.
Esse contexto abre espaço para projetos que avaliem a implementação e fortaleçam a utilização das boas
práticas obstétricas, de modo que se possa identificar os aspectos positivos, verificar fragilidades e
colaborar com a realidade da assistência e a promoção da saúde do binômio mãe e filho.
O desenvolvimento do projeto, envolvendo a saúde materno-infantil, também contribui com a inserção dos
acadêmicos no ambiente de prática, para acompanhar o trabalho de parto e parto, desenvolver habilidades
voltadas para o cuidado humanizado e fortalecimento da capacidade técnica dos profissionais do serviço,
na aplicação das boas práticas obstétricas incentivadas pela OMS e Ministério da Saúde.

      1.6.2 Objetivos

OBJETIVO GERAL: Fortalecer a utilização de boas práticas obstétricas na maternidade de referência do
município de Caicó/RN, proporcionando melhorias na atenção ao parto e ao nascimento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Prestar assistência de enfermagem à mulher e ao seu acompanhante durante o pré-parto, parto e
nascimento;
- Utilizar medidas não farmacológicas de alívio da dor no trabalho de parto e parto;

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

Seguindo a metodologia prática-teoria-prática operacionalizada no Curso de Enfermagem Campus Caicó,
que propõe a aproximação dos discentes com a realidade dos serviços de saúde. Ocorrerão encontros
para levantamento bibliográfico e fundamentação teórica, acerca das boas prática obstétricas e diretrizes
nacionais de assistência ao parto normal.
As atividades com o público alvo na maternidade serão realizadas semanalmente, sempre fundamentadas
por planejamento da ação elaborado pelo grupo, que deverá contemplar metodologias ativas para
abordagem da temática com os participantes.
Os recursos materiais e audiovisuais utilizados nas atividades do projeto serão selecionados considerando
a disponibilidade no Curso de Enfermagem e na maternidade, como forma de garantir a continuidade das
ações pelos profissionais do serviço no caso de encerramento do projeto.
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Todos os momentos de reunião serão sistematizados com a confecção de ata, contendo informações
sobre os assuntos discutidos e o planejamento das ações a serem executadas pelo grupo no serviço. Do
mesmo modo, as atividades realizadas serão registradas a partir da construção de relatos dos encontros.
 A avaliação será realizada pelos docentes, discentes e participantes, bem como a partir do
desenvolvimento das atividades programadas e executadas, conforme cronograma de trabalho. As
avaliações com os discentes ocorrerão por meio de discussões de casos clínicos e condutas,
problematização de situações vivenciadas na prática, relato das experiências, relatórios de atividades. O
público alvo será envolvido no processo avaliativo de cada ação executada, que contemplará estratégias
ativas de participação como a utilização de simulações, dinâmicas interativas, entre outras.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

O ensino e a pesquisa articulados à extensão, com ações realizadas no serviço e na universidade,
alicerçam a relação teoria-prática, expressam caráter interdisciplinar, pressupõem a produção de
conhecimentos e a preparação de recursos humanos como resposta aos desafios enfrentados na
realidade do serviço.
A relação da extensão com o ensino proporciona a dimensão formativa do discente e do profissional de
saúde, envolvida com o enfrentamento dos problemas identificados em campo, com o público alvo da
intervenção. O discente estará desenvolvendo habilidades no processo de trabalho ensinar/aprender,
assistir/intervir da enfermagem quando estiver envolvido com as atividades de educação em saúde dos
profissionais e com as parturientes usuárias do serviço.
Outrossim, quando também associada à pesquisa, essa mesma ação extensionista se torna fonte
responsável pela produção e divulgação do conhecimento científico, novos saberes e tecnologia, que
retroalimentam o ensino e a prática assistencial, contribuindo com a melhoria da atenção à saúde
materno-infantil.
Neste sentido, o projeto busca articular essas três dimensões, favorecendo a aproximação com a
comunidade a partir da extensão, levantando problemas que poderão ser aprofundados na pesquisa e
trabalhados pelo ensino, a partir do desenvolvimento das ações assistenciais, de educação popular e
permanente em saúde.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
O público alvo será envolvido no processo avaliativo de cada ação executada, que contemplará estratégias
ativas de participação como a utilização de simulações, dinâmicas interativas, entre outras planejadas de
acordo com as temáticas abordadas nos encontros.

Pela Equipe
A avaliação pela equipe será realizada a partir do desenvolvimento das atividades programadas e
executadas, conforme cronograma de trabalho. As avaliações com os discentes também participarão de
atividades avaliativas como discussões de casos clínicos e condutas, problematização de situações
vivenciadas na prática, relatórios e relato das experiências. 

      1.6.6 Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Saúde. Humanização do parto e do nascimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2014
Disponível em:
http://www.redehumanizasus.net/sites/default/files/caderno_humanizasus_v4_humanizacao_parto.pdf.
Acesso em: 24 jan 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de
Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Diretrizes nacionais de assistência ao parto normal:
versão resumida. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_assistencia_parto_normal.pdf. Acesso em:
24 jan 2019.

LEAL, M. C. et al. Obstetric interventions during labor and childbirth in Brazilian low-risk women. Cad.
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Saúde Pública. v. 30, supl. 1, p. 1-31, 2014. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/csp/v30s1/en_0102-311X-csp-30-s1-0017.pdf. Acesso em: 24 jan 2019.

MELO, B. M. et al. Implementation of good practice in assistance to labor at a reference maternity. Rev
Rene. v. 18, n. 3, p. 376-82, 2017. Disponível em: http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/20066/30716.
Acesso em: 24 jan 2019.

PEREIRA, S. B. et al. Boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento na perspectiva de profissionais
de saúde Rev Bras Enferm. v. 71, supl 3, p. 1393-9, 2018. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/reben/v71s3/pt_0034-7167-reben-71-s3-1313.pdf. Acesso em: 24 jan 2019.

VICTORA, C. G. Et al. Maternal and child health in Brazil: progress and challenges. Lancet. v. 377, n.
9780, p. 1863-76, 2011. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/21561656. Acesso em: 24
jan 2019.

VIEIRA, M. J. O. et al. Obstetrical nursing care based on good practices: from admission to delivery. Rev.
Eletr. Enf. v. 18, p. 1-9, 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5216/ree.v18.35524. Acesso em: 24 jan
2019.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Artigo
Produto Audiovisual-Outros
Produto Audiovisual-Vídeo

      Descrição/Tiragem: Um artigo científico; um vídeo da ação; um relatório técnico;
panfletos , folderes e cartilhas educativas para os participantes.

1.8 Anexos
Não há nenhum anexo

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Marcelly Santos Cossi 40 horas UERN 60 hrs Membro

Roberta Kaliny de Souza Costa Dedicação exclusiva UERN 60 hrs Membro

Rosangela Diniz Cavalcante 40 horas UERN 120 hrs
Coordenador, 

Gestor

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Aluno a ser selecionado 1 A Informar UERN 60 hrs Membro
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Edivania Maria de Sousa

Monteiro
Enfermagem UERN 60 hrs Membro

Patrícia Adriana Silva

Bacharelado e

Licenciatura Em

Enfermagem

UERN 60 hrs Membro

Rafaele Cristina Dantas Santos Enfermagem UERN 60 hrs Membro

Técnico-administrativo da UERN

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Rosangela Diniz Cavalcante
RGA:                   
CPF: 00757391435
Email: ros.cavalcante@hotmail.com
Categoria: Professor Auxiliar
Fone/Contato: 88490855

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Levantamento bibliográfico e discussão em grupo sobre a temática; planejamento
das atividades; implementação das atividades planejadas; participação nas
reuniões de avaliação; elaboração de relatórios parciais e finais.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Levantamento bibliográfico e discussão em grupo sobre a temática; planejamento
das atividades; implementação das atividades planejadas; participação nas
reuniões de avaliação; elaboração de relatórios parciais e finais.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Edivania Maria de Sousa Monteiro (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Levantamento bibliográfico e discussão em grupo sobre a temática; planejamento
das atividades; implementação das atividades planejadas; participação nas
reuniões de avaliação; elaboração de relatórios parciais e finais.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Patrícia Adriana Silva (C.H. 6 horas/Mês)
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Atividade: Levantamento bibliográfico e discussão em grupo sobre a temática; planejamento
das atividades; implementação das atividades planejadas; participação nas
reuniões de avaliação; elaboração de relatórios parciais e finais.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Rafaele Cristina Dantas Santos (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Orientação das atividades de observação, planejamento, execução e avaliação
do projeto; discussão da temática com os alunos; supervisão das ações de
observação, planejamento, execução e avaliação do projeto; participação nas
reuniões de avaliação. 

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Marcelly Santos Cossi (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Orientação das atividades de observação, planejamento, execução e avaliação
do projeto; discussão da temática com os alunos; supervisão das ações de
observação, planejamento, execução e avaliação do projeto; participação nas
reuniões de avaliação. 

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Roberta Kaliny de Souza Costa (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Orientação das atividades de observação, planejamento, execução e avaliação
do projeto; pactuação com o serviço; discussão da temática com os alunos;
supervisão das ações de observação, planejamento, execução e avaliação do
projeto; elaboração e correção dos relatórios parciais e finais; convocação e
participação em reuniões na Universidade e no serviço; participação nas
reuniões de avaliação. 

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 12 Horas/Mês
Responsável: Rosangela Diniz Cavalcante (C.H. 12 horas/Mês)

Responsável Atividade
2020

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Aluno a ser selecionado 1 Levantamento bibliográfico e discussão em g... - - X X X X X X X X X X

Edivania Maria de Sousa Monteiro Levantamento bibliográfico e discussão em g... - - X X X X X X X X X X

Patrícia Adriana Silva Levantamento bibliográfico e discussão em g... - - X X X X X X X X X X

Rafaele Cristina Dantas Santos Levantamento bibliográfico e discussão em g... - - X X X X X X X X X X

Marcelly Santos Cossi Orientação das atividades de observação, pl... - - X X X X X X X X X X

Roberta Kaliny de Souza Costa Orientação das atividades de observação, pl... - - X X X X X X X X X X
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Rosangela Diniz Cavalcante Orientação das atividades de observação, pl... - - X X X X X X X X X X

, 05/11/2019
Local Rosangela Diniz Cavalcante

Coordenador(a)/Tutor(a)
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