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FORMULÁRIO-SÍNTESE DA PROPOSTA - SIGProj
EDITAL Edital 12/2019 - Institucionalização 2020.1 / 2020.2 com atribuição de CH

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 3974.37.4048.06112019

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO: Grupo Deleite: aconselhamento e manejo clínico no processo de amamentação (Cópia) 06-11-2019

TIPO DA PROPOSTA:
(   )Curso (   )Evento (   )Núcleo de Extensão

(   )Prestação de Serviços (   )Programa ( X )Projeto

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPAL:
(     ) Comunicação (     ) Cultura (     ) Direitos Humanos e Justiça (     )Educação

(     ) Meio Ambiente (  X  ) Saúde (     ) Tecnologia e Produção (     ) Trabalho

(     ) Desporto

COORDENADOR: Marcelly Santos Cossi

E-MAIL: cossimarcelly@gmail.com

FONE/CONTATO: 84999387814
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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 3974.37.4048.06112019

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Grupo Deleite: aconselhamento e manejo clínico no processo de
amamentação (Cópia) 06-11-2019

      Coordenador: Marcelly Santos Cossi / 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: 284 horas

      Justificativa da Carga Horária: Serão utilizadas 4 horas semanais durante 11 meses para o
planejamento e implementação das atividades educativas e manejo
clínico em campo.

1º encontro do mês: 4h para levantamento bibliográfico do assunto
que será tratado na atividade educativa e estudo dos membros do
projeto.
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2º encontro do mês: 4h para discussão em grupo sobre as temáticas
dos estudos levantados, planejamento e organização da atividade
de campo.
3º encontro: 4h para a implementação da atividade de campo.
4º encontro: 4h para a implementação da atividade de campo.

O coordenador da proposta utilizará 4h semanais para
desenvolvimento das atividades elencadas acima e 4h para a
organização das orientações, capacitação dos membros da equipe,
articulação com o serviço de saúde em que serão realizadas as
atividades e supervisão das atividades em campo dos alunos.

      Periodicidade: Permanente/Semanal

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Local

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Fundação Hospitalar Dr. Carlindo Dantas - Hospital do Seridó

      Período de Realização: As atividades ocorrerão semanalmente (em dias da semana) com
duração de 4 horas cada encontro. Dois encontros serão destinados
à discussão de casos, levantamento de material bibliográfico e
planejamento de atividades de campo, e dois encontros serão
destinados às atividades em campo para aconselhamento e prática
clínica em amamentação.

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

Díades mãe-RN submetidos ao parto normal ou cesárea, e que estejam internadas no Hospital do Seridó
(Caicó-RN), bem como não tenham contra indicações para o aleitamento materno.

      Nº Estimado de Público: 100

      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 0 100 100

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 0 100 100

      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

Fundação Hospitalar

Dr. Carlindo Dantas -

Hospital do Seridó

HS Externa à IES
Instituição Governamental

Municipal

O Hospital dará apoio pessoal

dispondo do público-alvo para

o qual a extensão se destina.

A instituição viabilizará ainda

os espaços em que as

atividades de extensão serão

desenvolvidas. 

Universidade do Estado

do Rio Grande do Norte
UERN Interna à IES UERN - CAC - DEN

A UERN participará

disponibilizando os alunos de

graduação em Enfermagem e

docentes do curso que serão

os executores das atividades.

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 da família

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O Projeto de Extensão tem como finalidade desenvolver aconselhamento e manejo clínico no processo de
amamentação das díades mãe/recém-nascidos atendidos na instituição de realização do projeto. As ações
ocorrerão com o envolvimento de docentes e discentes que serão devidamente treinados sobre a temática,
promoverão discussões semanalmente sobre problemas relacionados à amamentação e planejarão
atividades educativas a serem realizadas com o público-alvo no Hospital do Seridó, localizado no
município de Caicó-RN. O projeto contribuirá para a formação dos discentes envolvidos e para a
aproximação da comunidade acadêmica com a clientela em questão.

       Palavras-Chave:

amamentação, puerpério, aleitamento materno, enfermagem
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       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O projeto proporcionará a integração entre a população e comunidade acadêmica, a fim de que a
academia possa colaborar com uma condição importante de saúde pública, que é o aleitamento materno,
através da educação em saúde e prática clínica no campo. Os membros envolvidos buscarão formas
lúdicas de trabalhar as ações educativas com o público-alvo e proporcionarão ampla abertura das
mulheres para que tirem suas dúvidas sobre amamentação, assim como desenvolverão a prática clínica
em amamentação baseados em evidências científicas.

      1.6.1 Justificativa

De acordo com o DATASUS (2008), no Brasil a prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo (AME)
conforme a idade da criança variou entre 60,7% nos primeiros 30 dias, 23,3% em 120 dias e 9,3% em 180
dias. Na região Nordeste os números da prevalência foram de 52% nos primeiros 30 dias, 19,8% em 120
dias e 8,4% em 180 dias de idade. A prática da amamentação é vivenciada no puerpério, um período
delicado que merece atenção dos profissionais e serviços de saúde para oferecer qualidade e
humanização para a saúde materna e neonatal (ANDRADE et al., 2015). 

Mediante a fragilidade vivenciada pela mulher nesse período, é essencial que os profissionais de saúde
estejam devidamente preparados para aconselhar as famílias e atuar no manejo clínico da amamentação.
Tendo em vista o valor do processo de aleitamento materno para as mulheres e seus bebês e, mediante
um índice ainda elevado de desmame precoce no Brasil e especificamente no Nordeste, são valorosas as
medidas que incentivam essa prática entre as famílias. Nessa fase, por vezes costumam surgir problemas,
como ingurgitamento mamário, obstrução de ductos, mastite, dentre outros. Aliada a essa série de
intercorrências estão os mitos e opiniões alheias que tornam essa fase ainda mais desgastante e difícil.

Portanto, ações que busquem precocemente o aconselhamento e manejo clínico da amamentação são
úteis e essenciais para evitar problemas posteriores que podem culminar com a interrupção da
amamentação, tornando relevante a realização do presente projeto, o qual trabalhará com as díades nas
primeiras horas do puerpério imediato.

Desse modo, o presente projeto buscará auxiliar as famílias atendidas na ala obstétrica do Hospital do
Seridó oferecendo aconselhamento em amamentação através de atividades educativas e manejo clínico
direto à díade mãe-RN por meio da observação das mamadas e realização dos ajustes necessários.

      1.6.2 Objetivos

- Proporcionar aconselhamento em amamentação às puérperas internadas no Hospital do Seridó;
- Realizar manejo clínico da amamentação às díades mãe/recém-nascido inseridos nessa prática;
- Contribuir na formação dos discentes do curso de Enfermagem da UERN envolvidos no projeto,
aproximando-os da comunidade.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

Semanalmente ocorrerão encontros para a discussão de casos, levantamento de estudos científicos e
organização das atividades educativas do projeto. Nesse momento, os participantes do projeto deverão
realizar levantamento bibliográfico sobre a temática em estudo para discutir em grupo as evidências
relativas à amamentação, assim como fazer o aprofundamento nas intercorrências relacionadas ao
processo do aleitamento materno. O grupo também deverá planejar as abordagens utilizadas para
orientação das mulheres, assim como serão treinados pela docente para a realização do manejo clínico no
aleitamento materno. Quanto aos recursos audiovisuais, utilizar-se-á data show, som, vídeos, dentre
outros de acordo com a disponibilidade do material. As atividades educativas serão desenvolvidas em
campo duas vezes por mês pela coordenadora do projeto, docentes e discentes do curso de Enfermagem
da UERN e serão realizadas no hospital do Seridó localizado em Caicó-RN. Os materiais utilizados nas
atividades já estão disponíveis no Campus, não sendo necessária a obtenção de recursos para a

Defina o texto para impressão - Página 5 de 10



realização dos mesmos. Para iniciar as atividades educativas serão marcadas reuniões com a direção do
hospital para que o gestor se inteire sobre as ações a serem realizadas durante os 12 meses e autorize a
realização das atividades.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

A atividade extensionista proposta valoriza a tríade ensino-pesquisa-extensão na medida em que incentiva
a pesquisa científica pelos participantes para a discussão em grupo a fim de trocar e produzir novos
conhecimentos, incentivando o trabalho diverso do ensino tradicional. Além disso, proporciona
aproximação com o ensino tendo em vista que os participantes irão planejar as atividades educativas e,
baseando-se em evidências, colocarão as atividades em prática no campo proposto.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
A avaliação se dará pela consulta às puérperas antes e após a realização das atividades educativas.
Pretende-se apresentar os resultados do projeto tanto aos profissionais do hospital, fortalecendo o vínculo
ensino/serviço/comunidade.

Pela Equipe
A avaliação do projeto será contínua através da discussão semanal sobre o tema que será abordado com
o público-alvo e elaboração de relatórios individuais pelos participantes.

      1.6.6 Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Nilza Alves Marques; FERNANDES, Aline Garcia; ARAÚJO, Cleide Gomesde. Aleitamento
materno: uma abordagem sobre o papel do enfermeiro no pós-parto. Revista Eletrônica de Enfermagem,
[goiânia], v. 6, n. 3, p.358-367, 2004.

ANDRADE, Raquel Dully et al. Fatores relacionados à saúde da mulher no puerpério e repercussões na
saúde da criança. Esc. Anna Nery, Ribeirão Preto, v. 19, n. 1, p.181-186, mar. 2015.

CARVALHO, M.R.; GOMES, C.F. Amamentação: Bases científicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2017.

DATASUS, Ministério da Saúde. Prevalência de aleitamento materno exclusivo. 2008. Disponível em:
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/g14_08.htm>.

SOUZA, Maria José Nunes de et al. A importância da orientação à gestante sobre amamentação: fator
para diminuição dos processos dolorosos mamários. São Paulo: Conscientiae Saúde, 2009.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Anais
Comunicação

      Descrição/Tiragem: 

1.8 Anexos

Nome Tipo

ata_de_reuniao_31.10 Ata da reunião
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memorando_de_encamin
Memorando de

encaminhamento

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Cristyanne Samara Miranda

Holanda da Nóbrega
Dedicação exclusiva UERN 160 hrs Vice-Coordenador

Marcelly Santos Cossi 40 horas UERN 320 hrs Coordenador

Renata Janice Morais Lima

Ferreira Barros
40 horas UERN 160 hrs Membro

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Aluno a ser selecionado 1 A Informar UERN 160 hrs Membro

Aluno a ser selecionado 2 Curso UERN 160 hrs Membro

Aluno a ser selecionado 3 Curso UERN 160 hrs Membro

Aluno a ser selecionado 4 Curso UERN 160 hrs Membro

Aluno a ser selecionado 5 Curso UERN 160 hrs Membro

Aluno a ser selecionado 6 Curso UERN 160 hrs Membro

Aluno a ser selecionado 7 Curso UERN 160 hrs Membro

Aluno a ser selecionado 8 Curso UERN 160 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: Marcelly Santos Cossi
Nº de Matrícula: 122645
CPF: 07642587457
Email: cossimarcelly@gmail.com
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: 84999387814

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Levantamento bibliográfico sobre as temáticas das atividades educativas;
discussão em grupo sobre as pesquisas; planejamento das atividades
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educativas; implementação das atividades educativas e prática clínica.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Levantamento bibliográfico sobre as temáticas das atividades educativas;
discussão em grupo sobre as pesquisas; planejamento das atividades
educativas; implementação das atividades educativas e prática clínica.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Levantamento bibliográfico sobre as temáticas das atividades educativas;
discussão em grupo sobre as pesquisas; planejamento das atividades
educativas; implementação das atividades educativas e prática clínica.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 4 (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Levantamento bibliográfico sobre as temáticas das atividades educativas;
discussão em grupo sobre as pesquisas; planejamento das atividades
educativas; implementação das atividades educativas e prática clínica.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 5 (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Levantamento bibliográfico sobre as temáticas das atividades educativas;
discussão em grupo sobre as pesquisas; planejamento das atividades
educativas; implementação das atividades educativas e prática clínica.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 6 (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Levantamento bibliográfico sobre as temáticas das atividades educativas;
discussão em grupo sobre as pesquisas; planejamento das atividades
educativas; implementação das atividades educativas e prática clínica.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 7 (C.H. 16 horas/Mês)
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Atividade: Levantamento bibliográfico sobre as temáticas das atividades educativas;
discussão em grupo sobre as pesquisas; planejamento das atividades
educativas; implementação das atividades educativas e prática clínica.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 8 (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Levantamento bibliográfico sobre as temáticas das atividades educativas;
discussão em grupo sobre as pesquisas; planejamento das atividades
educativas; implementação das atividades educativas e prática clínica.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Participação nas discussões sobre as temáticas dos estudos levantados;
planejamento das atividades educativas; supervisão das atividades educativas e
da prática clínica dos discentes.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Cristyanne Samara Miranda Holanda da Nóbrega (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Participação nas discussões sobre as temáticas dos estudos levantados;
planejamento das atividades educativas; supervisão das atividades educativas e
da prática clínica dos discentes.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Renata Janice Morais Lima Ferreira Barros (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Treinamento dos alunos para a prática clínica; organização das reuniões
semanais para discussão das temáticas levantadas; mediar discussão em grupo
sobre as pesquisas; planejamento das atividades
educativas; supervisão das atividades educativas; diálogo permanente com a
instituição sobre a receptividade do projeto pela público-alvo e profissionais de
saúde da instituição.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 32 Horas/Mês
Responsável: Marcelly Santos Cossi (C.H. 32 horas/Mês)
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Responsável Atividade
2020

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

Aluno a ser selecionado 2 Levantamento bibliográfico sobre as temátic... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 3 Levantamento bibliográfico sobre as temátic... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 4 Levantamento bibliográfico sobre as temátic... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 5 Levantamento bibliográfico sobre as temátic... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 6 Levantamento bibliográfico sobre as temátic... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 7 Levantamento bibliográfico sobre as temátic... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 8 Levantamento bibliográfico sobre as temátic... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 1 Levantamento bibliográfico sobre as temátic... - - X X X X X X X X X X

Cristyanne Samara Miranda Holanda da N...Participação nas discussões sobre as temáti... - - X X X X X X X X X X

Renata Janice Morais Lima Ferreira Bar...Participação nas discussões sobre as temáti... - - X X X X X X X X X X

Marcelly Santos Cossi Treinamento dos alunos para a prática clíni... - - X X X X X X X X X X

, 29/01/2020
Local Marcelly Santos Cossi

Coordenador(a)/Tutor(a)

Defina o texto para impressão - Página 10 de 10


