
Seminário aborda pesquisa, formação e assistência no cuidado neonatal e O Programa 

de Educação pelo Trabalho é citado como uma importante estratégia para a formação. 

Período: 28 e 29/11/2013 

Estudantes, profissionais e pesquisadores da área da saúde estiveram reunidos na 
Escola de Enfermagem da UFMG durante os dias 28 e 29 de novembro para o I Seminário de 
Pesquisa Neonatal promovido pela ABENFO Nacional (Associação Brasileira de Obstetrizes e 
Enfermeiros Obstetras), ABENFO – seccional Minas Gerais e Escola de Enfermagem da UFMG, 
com o apoio do Hospital Sofia Feldman.  

Estudantes bolsistas do Pro/PET Saúde III Rede Cegonha, do PET Vigilância - Rede 
Cegonha e PET Redes - Rede Cegonha participaram do evento e deram sua contribuição 
relatando suas percepções sobre o Programa e o trabalho multi/interdisciplinar no âmbito da 
saúde.  

A enfermeira neonatóloga do Hospital Sofial Feldman, Cynthia Márcia Romano Faria 
Walty, citou o PET em seu discurso: “Em relação à perspectiva da formação em saúde com vistas 
ao trabalho em equipe multidisciplinar, podemos citar como exemplo o Programa de Educação 
pelo Trabalho (PET) realizado pelo hospital em parceria com a UFMG e Ministério da Saúde 
onde estudantes de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, 
Psicologia e Nutrição compõem um grupo, na temática: rede cegonha e vigilância ao óbito 
materno e infantil que são preceptorados no cotidiano do mundo do trabalho integrado à 
formação e à pesquisa por também, uma equipe multi composta por enfermeiras obstetras, 
enfermeira neonatóloga e fisioterapeutas na instituição”  
           O segundo dia do evento foi destinado às discussões em grupos de trabalho, com o 
objetivo de identificar os desafios a partir do que foi abordado no primeiro dia do seminário e 
avançar na proposição de diretrizes. 

   

   

Fonte: Fotos do site da Escola de Enfermagem/UFMG 



Apresentação dos trabalhos em evento científico: Congresso Brasileiro de 
Enfermagem Obstétrica e Neonatal /COBEON-Florianópolis/SC . 
 

Período: 30/10/2013 à 01/11/2013. 
 

 

 

O VIII COBEON – Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal, 

evento que ocorre a cada 2 anos e que já foi sediado em cidades como Salvador, 

Rio de Janeiro, Teresina, São Paulo, Belo Horizonte entre outras, agora está sendo 

realizado em Florianópolis, Santa Catarina, juntamente com o II CIEON – Congresso 

Internacional de Enfermagem Obstétrica e Neonatal.O tema central é: “O cuidado 

de enfermagem à saúde materna e neonatal: fortalecendo a autonomia profissional 

e a implementação de boas práticas”. Para discuti-lo contaremos com a participação 

de renomados profissionais das áreas obstétrica e neonatal a nível nacional e 

internacional. O grande objetivo desse congresso, em sua 8ª edição, será o de reunir 

estudantes e profissionais, tanto de enfermagem quanto de outras áreas saúde, 

interessados em atualizar seus conhecimentos e discutir temas essenciais para a 

melhoria do atendimento dos recém-nascidos e da mulher no seu ciclo gravídico-

puerperal. 



 

Fonte: Fotos de Fernanda de Oliveira 

“Participar do VIII COBEON foi uma oportunidade ímpar oferecida pelo PET/Rede 

Cegonha, pois presenciei várias palestras que discutiram sobre a autonomia do 

enfermeiro obstetra e as boas práticas para um parto seguro, e além de tudo, a 

oportunidade de conhecer a linda cidade de Florianópolis. Muito Obrigada!”  

 

Bolsistas PRÓ-PET/SAÚDE participam de Oficina piloto - Plano de Parto, na 

Escola de Enfermagem em Outubro de 2013. 

 

              

Fonte: Fotos de  Kleyde Ventura. 



Oficina realizada em 28/09/2013 no Centro de Saúde São Tomás. 

 

A oficina foi destinada à orientar às futuras mamães em relação ao pré-natal, parto, 

amamentação, pós- parto. Contou com a participação de gestantes, acompanhante 

das gestantes, além da equipe do PRÓ-PET/SAÚDE III (tutora – Juliana Silva Barra, 

preceptores e acadêmicos de ambos cenários de atuação da Rede Cegonha e Rede 

Vigilância_ Hospital Sofia Feldman e Centro de Saúde São Tomás). A enfermeira 

Nágela Cristine Pinheiro Santos (preceptora PRÓ-PET/SAÚDE III -Rede Cegonha) 

informou às gestantes sobre o hospital de referência- Hospital Sofia Feldman e 

esclareceu dúvidas das gestantes à respeito do parto utilizando para isso: 

encenação feita pelos acadêmicos Luanda e Marlon, objetos pessoais, como a bola 

de Bobath , utilizada como uma das técnicas de relaxamento e alívio da dor durante 

o trabalho de parto, o banquinho utilizado para o parto verticalizado, e uma pelve 

materna para ilustrar para as futuras mamães a passagem do feto durante o parto, 

dentre outros instrumentos! 



 

           

 

 

                                                    Fonte: Fotos de Débora Lucas 

 



                   Programa de Treinamento para Terceiros Países (TCTP) 2013_Hospital Sofia 

Feldman/JICA_ IV Curso Internacional de Atenção Humanizada à Mulher e ao Recém-

Nascido em visita ao Hospital Risoleta Tolentino Neves 

(HRTN)_20/09/2013_Preceptora: Nágela Santos e Acadêmicas do PET: Fernanda de 

Oliveira Nunes/ Jéssica Saraiva/ Luanda Regina/ Sofia Sabino. 

 

Em setembro de 2013 aconteceu no Hospital Sofia Feldman ( HSF) um encontro entre 

vários profissionais da área da saúde de vários países da América Latina e África. Os 

acadêmicos do PRÓ-PET/SAÚDE III- Rede Cegonha e Rede Vigilância tiveram a 

oportunidade de acompanhar algumas atividades com esses profissionais, dentre elas: 

a visita ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, a participação em palestras nas quais 

esses profissionais recebiam informações sobre a atenção humanizada oferecida à 

mulher e ao recém-nascido no HSF, preconizadas pelo Ministério da Saúde. E 

participamos também da cerimônia de encerramento que ocorreu em 27/09/2013. 

 

       

 

      

                                                                    Fonte: Fotos de Jéssica Saraiva Pinto 

 



PRO-PET Rede Cegonha recebe visita de assessora do Ministério da Saúde 

SETEMBRO/2013 

Como fortalecimento da articulação entre os pontos de atenção na assistência à 

mulher e recém-nascido no SUS/BH, em setembro de 2013, recebemos no Hospital 

Sofia Feldman/HSF, a visita da Dra. Maria de Fátima Lima Santos (Mestre em 

Antropologia Social pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutora em Saúde 

Coletiva no Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro/UERJ. Professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro campus 

de Macaé) e assessora do Ministério da Saúde. 

Na ocasião estavam presentes integrantes do Grupo Tutorial (GT) PróPet-

Saúde/Rede Cegonha, além de integrantes do PET Vigilância. Todos se identificaram e 

relataram um pouco sobre a vivência no PróPet-Saúde-III. Posteriormente, procedeu-se 

a apresentação das atividades realizadas até o momento: 

 Atividades realizadas pelos bolsistas nos cenários de prática: Centro de Saúde 

São Tomás (CSST) e Hospital Sofia Feldman ( HSF). 

 Participação em eventos como: 3ª Mostra do Pró- Saúde e PET Saúde, no qual 

foram apresentados 06 trabalhos – 02 selecionados para publicação em 

periódico científico;  

 Apresentação dos trabalhos em evento científico:Congresso Brasileiro de 

Enfermagem Obstétrica e Neonatal /COBEON-Florianópolis/SC (2013).  

 Estruturação do Blog Pró-PET Rede Cegonha, PET Vigilância e PET Redes. 

Foi relatado também os desafios enfrentados no projeto como: 

 Alta rotatividade dos alunos; 

 Falta de financiamento para as atividades da pesquisa e de extensão; 

 Dificuldade de articular os horários disponíveis - grade curricular dos cursos com 

a necessidade dos serviços; 

 Condução e articulação de um projeto que reúne ensino, pesquisa e extensão; 

 Integração do Grupo Tutorial ampliado com atividades comuns e especificas de 

cada projeto. 

 E ao final foi relatada a aprovação na Plataforma Brasil do projeto: Análise de trajetórias 

das gestantes de risco habitual ao longo da rede pública de assistência obstétrica e seu 

impacto no resultado materno e perinatal. Posteriormente foi realizada uma visita no 

outro cenário de prática do Pró-PET/ Saúde III- Rede Cegonha, o Centro de Saúde São 

Tomás.  



                    

Fonte: Fotos de Kleyde Ventura  

 
Estruturação do Blog Pró-PET Rede Cegonha, PET Vigilância e PET Redes em  agosto 
de2013. 

 

 

Em reunião realizada na EE/UFMG em 08/2013, foi feita a apresentação, do BLOG 

PRÓ-PET SAÚDE, pelo bolsista Diego do PET/REDES. No momento contamos com a 

presença da acadêmica Natasha, que também nos orientou como organizar e publicar 

dados no site.  

 

 



Feira do Bebê e Gestante no Minascentro em julho de 2013 

 

A Feira é uma oportunidade imperdível para as mamães que desejam encontrar tudo que 
procuram em um só local. Entre os dias 31 de julho e 5 de agosto de 2013, foi realizada a 46ª 
Feira do Bebê e da Gestante, no Minascentro, em Belo Horizonte, uma oportunidade imperdível 
para as mamães que desejam fazer o enxoval completo do bebê. A maior feira do Brasil reuniu 
as melhores lojas e fabricantes, com diversos produtos e serviços a preços e condições de 
pagamento especiais. Ao todo, foram 100 expositores de todo o país e, dentre os produtos que 
foram expostos, se encontram móveis, enxoval completo, artigos de decoração, moda gestante, 
bebê e infanto-juvenil, brinquedos, studio fotográfico para bebês e mamães e artigos de 
puericultura, como chupetas, mamadeiras e carrinhos.(site da feira do bebê e da gestante).No 
evento os acadêmicos participantes tiveram a oportunidade de orientar as gestantes sobre plano 
de parto, métodos não farmacológicos para alívio da dor e mostrá-las vídeos no stand de parto 
natural, incentivando o parto normal. 

          

 

               

Fonte: Fotos de Kleyde Ventura 

 
 
 
 
 
 
  



3ª Mostra do PróPet-Saúde III /Rede Cegonha 

15 de junho de 2013 

Mais de 450 pessoas participaram da 3ª Mostra Pró/PET-Saúde do Município de Belo 

Horizonte, no dia 15 de junho, no Centro de Atividades Didáticas (CAD 1) no Campus Pampulha 

da UFMG. O evento foi patrocinado pelo projeto Pró-Saúde II da UFMG. 

Durante a mostra, foram apresentados cerca de 100 trabalhos relacionados às experiências 

vivenciadas no âmbito dos projetos. As apresentações foram distribuídas em salas temáticas e 

os trabalhos divididos em “expandidos”, com 20 minutos de apresentação, e “curtos”, com cinco 

minutos de exposição. Foram premiados um trabalho expandido e um trabalho curto por linha 

temática. Os autores premiados na forma expandida poderão apresentar seus trabalhos na forma 

de artigo científico nos anais da mostra. 

A Mostra foi um momento em que as redes, vinculadas ao Pró/PET-Saúde, tiveram para 

exporem suas atividades desenvolvidas ao longo da primeira fase do projeto. A Rede Cegonha 

apresentou 06 trabalhos e foram premiados 01 trabalho expandido e 01 trabalho curto, 

respectivamente intitulados:  

A PERCEPÇÃO DO PARTO: VIVÊNCIA DOS ESTUDANTES DO PRO-SAÚDE/PET SAÚDE III 

- REDE CEGONHA 

AVALIAÇÃO DO TIPO DE PARTO DE PUÉRPERAS QUE REALIZARAM PRÉ-NATAL NO 

CENTRO DE SAÚDE SÃO TOMÁS: COMPREENDENDO O PROBLEMA – UMA EXPERIÊNCIA 

DE ANÁLISE PRELIMINAR DE DADOS DOS ESTUDANTES DO PRO-SAÚDE/PET SAÚDE III 

- REDE CEGONHA 

O trabalho expandido foi selecionado para publicação em periódico científico  

 

                  

                    



Atividades no primeiro semestre de 2013 

Disciplina: Aleitamento Materno  

Disciplina ofertada na Escola de Enfermagem para a turma do curso de nutrição no 

primeiro semestre de 2013. Oferecida como eletiva para os acadêmicos participantes 

do PRÓ-PET/SAÚDE. Durante a disciplina tivemos a oportunidade de discutirmos temas 

relacionados ao Aleitamento Materno e em cada aula um preceptor do PRÓ-

PET/SAÚDE III oferecia um conteúdo de forma interativa com os alunos, dentre eles , a 

preceptora Milena Arantes do Centro de Saúde São Tomás disponibilizou o seguinte 

tema: Amamentação e o sistema estomatognático em que discursou sobre a influência 

da amamentação para o desenvolvimento orofacial. 

 

Fonte: Fotos de Kleyde Ventura 

Participação em seminários e cursos, como: Seminário Violência – Para elas, por elas, 

por eles, por nós.... (Centro de Atividades Didáticas (CAD 1) no Campus Pampulha da 

UFMG). Curso de Manejo Clínico e Promoção do Aleitamento Materno. 

 

 

 

 



Seminário PRÓ/ PET Saúde III – Rede Cegonha 

Em março de 2013 foi realizado no Hospital Sofia Feldman (HSF), um encontro 

entre acadêmicos, tutores e preceptores participantes do PróPet-Saúde/Rede Cegonha, 

alocados nos campos de estágio HSF e Centro de Saúde São Tomás( CSST). O 

encontro foi promovido para os acadêmicos relatarem suas experiências vivenciadas 

nos primeiros meses em seus respectivos campos de estágio, apresentar o projeto piloto 

que estava sendo realizado no CSST intitulado Avaliação do Tipo de Parto em 

Gestantes acompanhadas na UBS São Tomás, intervenções como cartilha da gestante 

e a oficina da mamãe, e participação em seminários e cursos oferecidos pelo Ministério 

da Saúde e  HSF. E realizarem também as trocas dos campos de atuação, como meio 

de viabilizar a diversificação dos cenários de prática para os alunos e a articulação dos 

serviços próprios das instituições acadêmicas no contexto do Sistema Único de Saúde.  

   

Ao término foi apresentado pela Tutora Juliana Silva Barra (Professora Adjunta_ 

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG – Subcoordenadora do Projeto, o 

projeto de pesquisa intitulado: Análise de trajetórias das gestantes de risco habitual ao 

longo da rede pública de assistência obstétrica e seu impacto no resultado materno e 

perinatal, que no momento estava em fase de coleta de dados. 

 

 

Fonte: Fotos de Kleyde Ventura 

 

 

 

 



 


