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Introdução: As práticas educativas em saúde funcionam como um potencializador do
auto-cuidado e possibilitam a discussão da qualidade de vida das pessoas. O estudo é
fruto de um Projeto de Extensão do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais _
Unileste-MG denominado Escola da Gestante, desenvolvido em uma Unidade de
Saúde da Família do bairro Industrial no município de Santana do Paraíso. Após a
implantação do projeto despertou-se a curiosidade de se identificar qual a influência
que as ações educativas em saúde desenvolvidas pela Escola da Gestante exerceram no
auto-cuidado de mães e nos cuidados com os recém-nascidos.  Objetivo: Compreender
a influência das ações educativas em saúde no auto-cuidado das mães e cuidados com
recém-nascidos após a realização das oficinas temáticas desenvolvidas pelo Projeto
Escola da Gestante na Unidade de Saúde da Família do bairro Industrial, Santana do
Paraíso - MG.  Metodologia: Trata-se de pesquisa descritiva exploratória, de natureza
qualitativa, realizada com 15 mulheres, com idades entre 15 e 41 anos que
participaram das ações educativas em saúde desenvolvidas pelo projeto Escola da
Gestante no período de junho à dezembro de 2010 em Santana do Paraíso. Utilizou-se
um Roteiro de Entrevista para coleta de dados realizada em junho de 2011 através de
visita domiciliar, os relatos foram gravados e transcritos de forma descritiva,
considerando sua expressividade e integralidade. A pesquisa foi autorizada pelo
município considerando a Resolução No 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) e toda legislação vigente no país.  Resultados: A pesquisa encontra-se em
desenvolvimento, considerando a análise dos 10 primeiros relatos coletados em junho
de 2010. As participantes questionadas sobre seu entendimento em relação as ações
educativas em saúde definiram com pouca propriedade e exemplificaram o termo.
Sobre a descrição dessas ações desenvolvidas pelo projeto Escola da Gestante foi
unânime a satisfação e aprovação das mesmas. Definem como um espaço de convívio
social, descontração, aprendizado, lazer e relaxamento. Constatou-se a presença de
influências positivas á manutenção da saúde das participantes e recém nascidos, sendo
às influências relacionadas ao auto-cuidado: à modificação dos hábitos alimentares
durante a gestação e aleitamento, preparo das mamas, cuidados com a beleza e preparo
para o parto; e às influências nos cuidados com recém-nascidos mais citadas
englobam: o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida; os cuidados
adequados ao coto umbilical, banho e higiene bucal; importância da vacinação; prática
de massagem e introdução da alimentação complementar adequada. As facilidades
descritas relacionam-se as práticas e didáticas de ensino, proximidade da residência ao
serviço de saúde, horários convenientes, acolhimento, lanche e a participação de outros
profissionais da saúde. E dificultadores a condição de gestante, de mulher trabalhadora
e o distanciamento do serviço de saúde. Conclusão: A análise dos relatos comprova as
influências positivas no auto-cuidado das mães e cuidados com recém nascidos, o que
impõem aos profissionais de saúde, a importância de desenvolver propostas educativas
no sentido de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres e recém nascidos
contribuindo na redução da mortalidade materno infantil.
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