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Introdução: Intervenções interdisciplinares têm demonstrado ser medidas de impacto
na promoção da saúde materno-infantil e na primeira infância. Objetivo: Realizar
ações e intervenções interdisciplinares de educação e promoção da saúde maternoinfantil, período puerperal e a primeira infância. Método: As ações e intervenções são
realizadas semanalmente, no período de marco a dezembro de 2018, por equipe
interdisciplinar composta por docentes, discentes e voluntários das áreas da Medicina,
Psicologia, Odontologia e Fisioterapia, no ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia,
Casa da Gestante e Alojamento Conjunto do Hospital Universitário de Canoas – RS e
Clin
́ ica-Escola de Fisioterapia. Resultados e discussão parciais: Os dados iniciais
resultantes das ações e intervenções interdisciplinares revelaram impacto favorável na
percepção de 50 participantes que integraram o primeiro trimestre do estudo.
Considerações finais: As ações para a promoção da saúde materno-infantil e na
primeira infância revelaram ser recursos importantes para habilitar as participantes a
aplicar e transmitir as informações aprendidas, contribuindo ao bem-estar do núcleo
familiar e consequente melhoria da qualidade de vida.
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