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ade: 

ço ade 

 

MOPESCO – Mostra da Parceria Ensino Serviço Comunidade 

Comissão de relatoria 

Relatório de atividades desenvolvidas: 

Data: 

Horário de início: Horário de término: 

Tipo de atividade: Apresentação de trabalho ( ) pôster ( ) comunicação coordenada 

( ) apresentação cultural ( ) roda de conversa (   ) oficina 

( ) outra, qual?    

 

Nome da ativid 

 

 
Responsável pela condução da atividade: 

 

Número de participantes (público): UFG Servi Comunid 

Composição do grupo: 

Como aconteceu a atividade? (Anotar como a atividade se desenvolveu. Podem-se anotar falas 

importantes durante a atividade, depoimentos, pontos importantes de discussão, acontecimentos 

principais que se destacaram, ...) 
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Contato 

PROPET-Saúde 

E-mail 

ufg.propetsaude@gmail.com 

Telefone 

(62) 3209-6297 

Fanpage 

https://www.facebook.com/PROPET-Sa%C3%BAde-UFG-950818448320680/ 
 

https://www.facebook.com/mopesco/?fref=ts 
 

https://propetsaude.prograd.ufg.br/ 

Conclusão da atividade: (Anotar como foi o encerramento da atividade, se houve avaliação e quais as 

conclusões do grupo. Se possível, anotar depoimentos rápidos da importância ou impacto da atividade 

para os participantes.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do relator: 

Assinatura do relator: 

* Obs.: Tirar fotos da atividade para anexar a este relato. 

mailto:ufg.propetsaude@gmail.com
https://www.facebook.com/PROPET-Sa%C3%BAde-UFG-950818448320680/
https://www.facebook.com/mopesco/?fref=ts
https://propetsaude.prograd.ufg.br/
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DISCURSO DE BOAS VINDAS 

Goiânia, 18 de junho de 2015. 

Professora Flávia Cruvinel, aqui representando o Magnífico Reitor da UFG Dr. Orlando 

Afonso Valle do Amaral, Dr. Sandro Rogério Rodrigues Batista, aqui representando o 

Secretário de Saúde de Goiânia Dr. Fernando Machado de Araújo, Senhores Diretores e 

Senhoras Diretoras das Unidades Acadêmicas participantes do ProPet-Saúde. 

Senhoras e senhores 

Gostaria de agradecer em primeiro lugar, a todos os que nos honram com sua presença 

nesta V Mostra da Parceria Ensino-Serviço-Comunidade que tem como compromisso propiciar 

momentos de reflexão e diálogo. 

Começo por endereçar uma palavra de apreço e agradecimento ao Magnífico Reitor da 

UFG, na pessoa da Professora Flavia Cruvinel a quem agradeço por nos ter dado a honra de 

participar da abertura deste evento, e acima de tudo, pelo apoio e comprometimento que a 

Reitoria tem, ao longo desses anos, desprendido ao ProPet-Saúde, entendemos que é 

fundamental que a Reitoria reconheça esse programa como uma ação institucional de grande 

valia para formação dos profissionais de saúde que escolheram a UFG para sua graduação e 

pós-graduação. 

Saúdo, igualmente a Secretaria de Saúde de Goiânia, na pessoa do Dr. Sandro Rogério 

Batista, a quem agradeço por sua presença na V MOPESCO, bem como pela sua compreensão 

da importância dessa parceria e sua colaboração nas ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Entendendo que todos temos como objetivos a defesa do SUS, prezando pela equidade e 

qualidade dos cuidados, hoje e no futuro. 

Um agradecimento, também muito especial, aos diretores das faculdades de 

Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia que 

não se cansam de envidar esforços para que parceria Ensino-Serviço-Comunidade se fortaleça, 

que cada vez mais possamos nos aproximar do objetivo de promover um processo de formação 

sintonizado com as necessidades sociais, levando em conta as dimensões históricas, econômicas 

e culturais da população. Obrigada pela presença. 

Senhoras e senhores, 

A MOPESCO tem, desde sua origem em 2007, o intuito de consolidar e fortalecer 

vínculos e a corresponsabilização entre usuários, trabalhadores da saúde e da educação, 

estudantes e gestores. 

 

Trazendo sempre temas que provoque reflexões e diálogos sobre o processo 

interminável de construção do SUS. O Tema dessa edição “Aprendendo a fazer o SUS: uma 

responsabilidade compartilhada” traz à baila a responsabilidade constitucional do SUS na 

ordenação da formação dos recursos humanos em saúde num papel solidário às IES atendendo 

as necessidades da sociedade. 
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A MOPESCO tem como marca a mão espalmada e no seu interior o “M” de MOPESCO. 

Essa imagem carrega uma forte simbologia: 

 

- A mão significa ação: limpam, curam, abençoam, evocam, louvam, defendem, se comunicam, 

criam. E unidas, se tornam fortes. Por isso representa tão bem o espírito da MOPESCO. O 

espírito de ação em união. 

 

Em sua trajetória a MOPESCO sempre teve como princípio o agir comunicativo e 

dialógico, favorecendo a autonomia, o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre 

eles, os vínculos solidários e a participação coletiva. Nesta edição não foi diferente. Todos 

foram convidados a participar, e muitos responderam ao chamado e se dedicaram para que 

pudéssemos gozar de momentos de partilha de valiosas experiências, onde pudéssemos discutir, 

debater, aprofundar as questões que cercam a formação profissional, o cotidiano do SUS e a 

comunidade. 

 

Espaços foram criados para que ocorresse a apresentação de diferentes materiais e 

produtos dessa parceria, desse trabalho coletivo, pactuado e integrado de estudantes, 

professores e trabalhadores da área da saúde. 

 

A MOPESCO, apesar de seu relevante papel na consolidação da parceira Ensino- 

Serviço-Comunidade, vinha de um tempo de desarticulação desde sua última edição em 2010. 

Resgatá-la e organiza-la por si só, já não seria uma tarefa simples, principalmente agora em que 

muitos dos atores que estiveram presentes desde seu nascimento e desenvolvimento, por 

estarem comprometidos com novos desafios, não puderam participar e contribuir mais de perto. 

Confesso - foi assustador. 

 

Por isso tenho que agradecer a toda equipe de organização, porque foi guerreira, 

apaixonada e devotada que não se amedrontou com a falta de experiência e enfrentou o desafio 

com coragem e humildade. Com uma preocupação de não perder a identidade da MOPESCO, 

a equipe procurou conhecê-la, buscando resgatar sua história e encontrou acolhedor apoio de 

colegas como Tatiana Oliveira Novaes, Ana Lucia Alves Carneiro e Maria de Fátima Nunes 

(Fatinha), que nos disponibilizou materiais, experiência e conhecimento – aqui o nosso 

reconhecimento e muito obrigada. 

 

Finalmente, quero lhes garantir que cada atividade proposta foi pensada com muito 

carinho e compromisso e, em nome de toda comissão organizadora, externo o nosso mais 

profundo desejo de que a MOPESCO atinja seus objetivos e que consiga superar as expectativas 

de todos aqui presentes. 

 

Obrigada. 

 

Mércia Pandolfo Provin 

Presidente da V MOPESCO 

Professora da Faculdade de Farmácia da UFG 
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APRESENTAÇÃO 

 
A Mostra da Parceria Ensino-Serviço-Comunidade (MOPESCO) foi criada para 

favorecer o diálogo e a troca de experiência entre os atores envolvidos na formação e no 

trabalho em saúde com a comunidade. 

A V MOPESCO tem como tema “Aprendendo a fazer o SUS: uma responsabilidade 

compartilhada” que propõe fortalecer a co-responsabilidade pela integração ensino-serviço- 

comunidade no cotidiano do SUS, em acordo com as diretrizes dos Programas Nacional de 

Reorientação da Formação do Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e Ensino pelo Trabalho para 

a Saúde (PET-Saúde). A equipe organizadora busca estimular a participação de usuários, 

profissionais, estudantes, gestores e professores da área da saúde. 

Esse é o momento! Vamos compartilhar experiências e saberes que permitam uma 

reflexão da formação e das práticas de educação em saúde, a interprofissionalidade, a educação 

permanente no cotidiano do trabalho e da cultura popular em saúde. 

A construção da proposta da V MOPESCO conta com a participação das Faculdades de 

Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição, Odontologia e em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO. 



14 
 

 

Objetivos Específicos 

- Propiciar momentos de discussão das potencialidades e fragilidades da relação ensino-serviço- 

comunidade. 

- Oportunizar a troca de experiências e de saberes no intuito de fortalecer a integração ensino- 

serviço-comunidade. 

- Discutir as dificuldades e benefícios da formação em serviço dos estudantes de graduação. 

- Fortalecer as práticas de educação permanente para gestores, docentes, estudantes, 

trabalhadores, representantes dos movimentos sociais, conselhos de saúde, usuários para 

favorecer a formação em saúde e melhoria da atenção. 

OBJETIVOS 

 
 
Objetivo Geral 

Fortalecer a co-responsabilidade pela integração ensino-serviço-comunidade no 

cotidiano do SUS. 
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08:00 – 09:00 

PROGRAMAÇÃO 

QUINTA-FEIRA- DIA 18/06/2015 

 

Inscrição e entrega de credenciais. 

Local: Centro de aulas D 

 

 

09:00 – 09:30 

Apresentação Cultural - Coral Vozes da ADUFG 

Tema da Apresentação Cultural: Música Popular Brasileira 

Local: Auditório Faculdade de Direito/UFG 

Número de participantes (público): 187 participantes, sendo 89 da UFG, 36 do Serviço e 9 

da Comunidade 

Relatores: Weuler dos Santos Silva e Gabriella Souza Velozo 

 

 

Iniciou-se com o aquecimento do coral de vozes da ADUFG, seguido da apresentação 

com regência de seu maestro Ciro Pontes. 

A primeira música foi Clareana, de Joyce, e a segunda música foi Sabiá, de Luiz 

Gonzaga. As apresentações foram muito aplaudidas pela plateia. 
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09:30 – 10:00 
 

Abertura Oficial 

Local: Auditório da Faculdade de Direito/UFG 

Relatores: Weuler dos Santos Silva e Gabriella Souza Velozo 

 

 

A abertura deu-se com a apresentação das autoridades que compunham a mesa: 

representante da Secretaria de Saúde, da reitoria da UFG e diretoras dos cursos de Farmácia, 

Nutrição, Medicina, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem da mesma universidade. 

Foi dada a palavra à Professora Mércia, que agradeceu a todos pela participação, 

sobretudo da comissão organizadora “que não mediu esforços e buscou a história do 

MOPESCO”. Discorreu também acerca da importância da MOPESCO e seu foco na 

“responsabilidade institucional do SUS”. Explicou que o símbolo da MOPESCO – a mão – 

significa “ação, defende o espírito de ação em comunhão”. 

Em seguida, Sandro, diretor de Atenção Básica, tomou a palavra: suscitou o fato de que, 

nesse dia 18/06, a maternidade Dona Iris completava três anos; falou ainda da importância do 

SUS, que conceitualmente era um modelo a se seguir, necessitando apenas ser organizado 

estruturalmente. 

Posteriormente, discursou a representante do reitor Professor Orlando Afonso Valle do 

Amaral, a Professora Flávia Cruvinel, que teceu comentários sobre a importância da realização 

de eventos como a MOPESCO para a integração entre a comunidade e a universidade em prol 

do desenvolvimento dos SUS. 
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10:00 – 12:00 

Conferência de Abertura: Educação dos profissionais da saúde 

orientada para a comunidade 

Responsável: Profa. Eliana Goldfarb Cyrino - UNESP/Botucatu 

Objetivo: Analisar a importância da educação dos profissionais de saúde direcionada a 

comunidade na perspectiva da aproximação do contexto real de vida da população, no 

desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitem tratar os problemas de saúde 

e na integração ensino-serviço-comunidade. 

Local: Auditório da Faculdade de Direito/UFG 

Número de participantes (público): 187 participantes, sendo 89 da UFG, 36 do Serviço e 9 

da Comunidade 

Relatores: Weuler dos Santos Silva e Gabriella Souza Velozo 

 

 

O evento iniciou com a descrição pelo narrador oficial do curriculum vitae da Profa. 

Dra. Eliana Goldfarb Cyrino. 

Posteriormente, a professora apresentou o roteiro da palestra e solicitou aos 

participantes da plateia que se manifestassem sobre a origem a qual eles faziam parte 

(comunidade, profissionais de saúde da SMS, discentes e professores universitários). 

Primeiramente ela apresentou o filme “Consultório de rua”. O filme abordou o motivo 

das pessoas buscarem a rua “perco do vínculo com as pessoas próximas” e a necessidade que 

elas têm ao acesso a saúde de qualidade sendo o SUS responsável por essa assistência. O 

problema na rua, não é somente dependência de substâncias químicas, mas outros problemas 

de crônicos de saúde, como diabetes, hipertensos e HIV positivos. A atenção primária deve 

estar voltada a isso, promover o acesso fácil, a porta de entrada para todos à saúde. Fala umas 

considerações importantes “que as equipes de saúde devem respeitar a situação legítima de cada 

pessoa, e que deveriam trabalhar numa equipe multiprofissional”, “que envolve várias 

secretarias”, “diálogo entre todas as equipes”, “tentar olhar a rotina, a vida que essas pessoas 

levam e assim tentar ajudar”, “Diminui a violência se cria ilhas de paz” e “com consultórios de 

rua a cidade ganha”. 

Posteriormente a professora falou sobre o nível complexo que é atenção primária, e 

focou bastante que o trabalho deveria ser conjunto entre todos os campos profissionais, que não 

deveria ter fragmentação no serviço, e ter um diálogo permanente para gerar novas formas  de 
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interferir no processo de trabalho. E que o ministério da saúde fazia vários programas para estar 

estimulando e incentivando a mudança na grade curricular para maior aproximação entre o 

ensino e a humanização do cuidado à saúde. Nesse contexto entra o PET saúde que visa 

aproximar as salas de aulas ao mundo do SUS, da humanização ao serviço, estando dentro de 

hospitais, CAIS, PSF e UBS. 
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14:00 – 18:00 

Oficina 1: O uso das narrativas na formação e prática do 

profissional da saúde 

Responsáveis: Profa. Eliana Cyrino e Profa. Alicia Navarro 

Narrar experiências como parte de um processo de escuta e reflexão, permite à 

profissionais da saúde e estudantes ampliar sua percepção em relação a situação vivida por 

quem narra, em particular. A narrativa na prática clínica é um método e uma atitude intelectual 

que permite aos profissionais de saúde olhar para lá dos mecanismos biológicos no cerne das 

abordagens convencionais da prática clínica e abarcar domínios de pensamento e modos de 

dizer que se focalizam na linguagem e na representação, nas emoções e nas relações que 

iluminam a prática dos cuidados de saúde. “Ao narrar, reconstruímos o mundo vivido. E, mais 

do que isso, dotamos os fatos e vivências narrados de sentidos e significados. Quando narramos, 

fazemos inevitáveis recortes que não necessariamente nos obrigam a perder o contexto, mas 

que destacam aquilo que nos pareceu relevante”. Nesta oficina trabalharemos a narrativa sob a 

ótica da formação e do trabalho profissional na saúde. 

Objetivo Geral: Compreender e aplicar os princípios do trabalho com narrativas na formação 

em saúde. 

Objetivos Específicos: 

- Propor uma maior aproximação do campo das humanidades na formação de profissionais de 

saúde. 

- Discutir as potencialidades do uso das narrativas na formação e no trabalho em equipe e 

interprofissional buscando a integralidade do cuidado humano, a valorização do outro e a maior 

autonomia dos usuários dos serviços de saúde. 

- Exemplificar e exercitar a construção de narrativas. 

Local: sala 103 - Centro de Aula D 

Número de participantes (público): 55 participantes da UFG, dentre eles, docentes e 

profissionais da odontologia, medicina, educação física, nutrição, biologia, biomedicina, 

enfermagem, farmácia e pedagogia. 

Relatores: Joana Maria Rosa Gaião e Júlia Ferreira dos Santos 

 

 

A oficina “Uso das narrativas na formação e prática do profissional de saúde” foi 

conduzida pelas facilitadoras Professora Doutora Eliana Goldfarb Cyrino, da Universidade 
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Estadual Paulista (UNESP) de Botucatu e pela Professora Doutora Alicia Navarro de Souza da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

A oficina teve início com uma exposição dialogada com o objetivo de possibilitar 

melhor entendimento a respeito do tema. A importância da narrativa no contexto clínico foi 

ressaltada, partindo do conceito de medicina centrada no paciente. Neste contexto, o foco deixa 

de ser a doença e passa a ser o processo de adoecimento e a medicina baseada em narrativa 

deve complementar a medicina baseada em evidências. Assim, a “competência narrativa” 

possibilita uma atenção empática, cria maior tolerância a incertezas, subjetividades e 

ambiguidades. Concluiu-se da exposição, a necessidade de desenvolver a capacidade de ouvir 

e o compartilhamento de saberes, valores e necessidades entre o médico e o paciente para o 

desenvolvimento do plano terapêutico e tomada de decisões compartilhadas. 

Na segunda parte da oficina os participantes se organizaram em doze duplas e um trio. 

Cada pessoa da dupla contaria para a outra uma história que tenha vivido e que envolveu uma 

situação de sofrimento. A pessoa ouvinte escreveria a história da forma que a entendeu e quem 

contou escreveria sobre a experiência de ter compartilhado aquele fato. Feito isso, os papéis 

seriam invertidos. As histórias ouvidas e a experiência de contá-las foi relatado para a turma 

por seis duplas. 

A conclusão da oficina foi a necessidade de aprender a ouvir para que haja uma maior 

humanização das relações entre o profissional e o paciente e até mesmo entre os próprios 

profissionais da saúde. 
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Apresentação de Pôsteres 

Local: Pátio do Centro de aulas D 

Relatora: Ana Carolina Figueiredo Modesto 
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Apresentação de Comunicação Oral 

Local: salas 109 e 203 - Centro de aulas D 

Relatores: Amanda Queiroz Soares e Virginia Chagas 
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14:00 – 15:45 

RODAS DE CONVERSA 

Roda de conversa 1: Tabagismo, o cenário atual: o que ele provoca 

e como combatê-lo? 

Responsáveis: Profa. Rita Goreti Amaral e Prof. Marcelo Fouad Rabahi 

Objetivo Geral: Debater sobre o cenário atual do tabagismo, como combatê-lo e os desafios 

com as novas formas de utilização. 

Objetivos Específicos: 

- Apresentar uma visão multidisciplinar do tabagismo com a visão do comprometimento da 

saúde em diferentes aspectos; 

- Caracterizar as doenças tabaco-relacionadas, as oportunidades de tratamento e estratégias de 

prevenção; 

- Discutir sobre o uso de cigarro eletrônico e do narguilé. 

Local: Pátio do Centro de Aulas D 

Número de participantes (público): 85 participantes, sendo 66 da UFG, 15 do Serviço e 4 da 

Comunidade 

Apresentação:  Prof Marcelo Fouad Rabahi 

Debatedores e tema: 

Profa Samara Marques Moura - Efeitos do tabagismo na odontologia. 

Dra Rossana - O cigarro pode causar doenças no útero? 

Prof Marcelo Fouad Rabahi - Cigarro eletrônico e nargulé, o que precisamos saber? 

Profa Denise Sisterolli Diniz - Porque o cigarro causa dependência, vício ou hábito? 

Relatores: Nadja Lindany Alves de Souza e Araújo e Ana Paula de Almeida 

 

A roda foi aberta pelo prof. Marcelo Rabahi, enfatizando a importância da parceria 

UFG/comunidade. Em seguida foram chamados os convidados a debaterem o tema. 

A prof.ª Samara expôs sobre os efeitos do tabagismo na odontologia, dizendo que o 

mesmo é um grave problema de saúde pública, causador de diversos tipos de câncer, entre eles, 

o câncer de boca. São 14.000 casos anuais, sendo o 5º tipo mais frequente. Além do câncer de 

boca, causa interferências diversas na saúde bucal: alteração no pH bucal, mudanças estéticas, 

aumento do número de cáries, aumenta a vasoconstrição, diminui cicatrização, altera olfato e 

paladar,  causa  halitose  e  problemas  periodontais.  Relatou  ainda  a  pouca  intervenção  do 
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cirurgião-dentista na mudança de hábitos do paciente tabagista, apenas 35% deles, e da 

necessidade de ampliação desta ação. 

A participante Cristina perguntou como a odontologia orienta o fumante no aspecto 

nutricional, uma vez que uma queixa frequente é o ganho de peso corporal ao tentar parar de 

fumar. A atitude mais recomendada foi alimentar-se de maneira mais saudável. 

A prof.ª Denise apresentou o seguinte questionamento: o tabagismo é hábito ou vício? 

Dirigiu-se ao público perguntando o que ele entendia sobre um e outro. A resposta mais 

frequente foi que hábito seria a repetição de uma ação e o vício também seria algo repetitivo, 

porém causador de dependência. Disse que, para a maioria dos pesquisadores, trata-se de vício. 

Falou também sobre a necessidade de estimular a aquisição de hábitos saudáveis para suprir o 

prazer dado pelo cigarro. 

Vários participantes manifestaram suas opiniões e questionamento sobre o assunto. O 

participante Maicon perguntou o que leva hoje ao tabagismo, uma vez que não existem mais as 

propagandas espetaculares de cigarro. O prof. Marcelo respondeu relatando sobre as mudanças 

aplicadas ao cigarro, tais como o cigarro eletrônico com maciça propaganda na internet, novos 

aromas agradáveis, a presença sutil do mesmo em filmes e novelas (propaganda subliminar). 

O participante Emanuel questionou se o governo não deveria tomar medidas rígidas para 

coibir o uso do cigarro. O prof. Marcelo argumentou que existem tais medidas, como a 

proibição de fumar em locais públicos. A aluna Larissa citou a forma como ocorre o incentivo 

indireto ao ato e fumar pela televisão através de novelas e filmes. Profa. Denise explicou que o 

hábito é criado quando uma pessoa vê necessidade de pertencer a algum grupo e por isso comete 

alguns atos, entre eles, o de fumar. 

A prof.ª Rossana Catão discorreu sobre o cigarro e o câncer de colo do útero, explicando 

como o útero é afetado: ocorrência de menopausa precoce, prejuízos na gravidez (crescimento 

retardado do feto e aborto) e aumento na incidência de câncer de colo. Explicou também que 

este tipo de câncer é causado pelo HPV, sendo que sua persistência é que levará ao mesmo. 

Disse que o cigarro age diminuindo as defesas imunológicas, aumentando o risco de 

desenvolvimento de lesões precursoras e agressividade do câncer, e a reincidência do mesmo. 

Disse, ainda, que o tabagismo passivo também eleva o risco para o câncer. Quanto maior a 

exposição (ativos e passivos) ao cigarro, maior o risco de câncer. 

A participante Adriana (psicóloga) falou da angústia de pacientes: compensa parar de 

fumar? Como fica o pulmão ao parar? A prof.ª Letícia explicou que ao parar, o processo 
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inflamatório é estancado e o pulmão ganha melhor capacidade respiratória. A resposta 

fisiológica do fumante varia a cada indivíduo, mas é compensadora. 

A enfermeira Marinalva relatou sua experiência em tratamento de tabagismo: de cada 

20 participantes, 4 ou 5 conseguem parar. Os homens conseguem com mais facilidade. As 

mulheres preocupam-se muito com o ganho de peso. Destacou a importância das equipes 

multiprofissionais no tratamento e a multiplicação da informação no combate ao tabagismo. 

A participante Gabriela questionou se o cigarro de maconha é mais prejudicial que 

outros tipos. A prof.ª Nádia respondeu que o risco de câncer de boca é igual nos diversos tipos. 

O prof. Marcelo disse que o prejuízo respiratório é igual e que o cigarro comum causa 

dependência mais rapidamente, mas a maconha causa igual dependência. 

O prof. Marcelo discorreu sobre o cigarro eletrônico, explicando seu funcionamento e 

finalidade inicial, que era no auxílio ao tratamento. Hoje é muito utilizado sob o argumento de 

que não produz fumaça. Porém sua nicotina é modificada, aumentando grandemente a 

dependência. Ressaltou que é proibido no Brasil, com grandes esforços da ANVISA. 

Falou também sobre o narguilé, que é tão prejudicial quanto cigarros, apesar de a fumaça 

ser diluída ao passar por água. Porém, é sabido que a água é substituída por bebidas alcoólicas, 

agravando ainda mais os prejuízos causados. 

O prof. Marcelo encerrou a atividade com a mensagem que é preciso manter-se sempre 

alerta para levar a saúde à população. 

Agradeceu a intensa participação de todos. 

A participante Kátia (servidora pública) ressaltou a importância do momento vivido 

como uma “oportunidade de nos alertarmos para que a nossa voz seja ouvida no espaço de 

trabalho. É preciso defender a saúde na sua integralidade. É responsabilidade de todos, do 

profissional ao docente. ” 
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15:45 – 16:15 

Apresentação Cultural - Hino Nacional em Libras 

Nome do grupo/artista: PET – Enfermagem. 

Responsável: PET/ENF/UFG. 

Tema da Apresentação Cultural: Hino Nacional Brasileiro em Libras. 

Local: Pátio do Centro de Aulas D 

Número de participantes (público): 57 participantes, sendo 30 da UFG, 20 do Serviço e 7 da 

Comunidade. 

Relatores: Nadja Lindany Alves de Souza e Araújo e Ana Paula de Almeida 

 

 

Está atividade foi coordenada pela prof.ª Maria Alves Barbosa, e realizada por nove 

estudantes que fizeram o curso de libras, vestidas de preto e com luvas brancas. O grupo 

apresentou ao público, no momento da entoação do Hino Nacional Brasileiro, tocado em 

equipamento eletrônico, as palavras que compõem o Hino em Libras de acordo com a 

linguagem utilizada pela comunidade surda-muda brasileira. 
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16:15 – 18:00 

Roda de conversa 2: Roda ampliada 

Responsável: Patrícia Amorim 

Local: Pátio do Centro de aulas D 

Número de participantes (público): 56 participantes, sendo 38 da UFG, 5 do Serviço e 13 da 

Comunidade 

Relatores: Nadja Lindany Alves de Souza e Araújo e Ana Paula de Almeida 

 

 

O tema proposto pela profª Patrícia Amorim (psiquiatra) para a roda de conversa 

ampliada foi saúde mental. A atividade começou com apresentação de cada participante da roda 

de conversa. Foi abordado sobre como é viver na rua e a falsa impressão das outras pessoas 

sobre o fato, o preconceito com os moradores de rua por outras pessoas da sociedade. 

Perguntou, inicialmente, aos participantes o que eles sabem sobre o tema e o que eles 

esperam, dirigindo-se a cada um deles de modo particular. Todos foram ouvidos. 

O Francisco (morador de rua), contou sua experiência de viver na rua. 
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Foi falado sobre o consultório de rua: criado para atender pessoas moradoras de rua, que 

não conseguem chegar a atenção primária de saúde. Mostrou que essa equipe tem conseguido 

resultados positivos e que tem dados voz a essa comunidade. 

A profª Patrícia Amorim falou como se dá a metodologia da conversa em Roda, e como 

é a troca de experiências com essa metodologia. 

Introduziu-se o assunto de Doenças Mental na Universidade. 

Franciele (estudante de nutrição) comentou a falta de apoio e compreensão da faculdade 

em relação a problemas encontrados pelos alunos. 

Mariana (Estudante de Nutrição) comentou que juntamente com o PETNUT construiu 

um mural de como um aluno pode ajudar o amigo com problemas mentais na universidade. 

Ana Luíza (estudante de Nutrição) retratou a realidade da universidade de como é 

tratado a doença mental dos alunos com os profissionais. Segundo ela, falta roda de conversa e 

prática de convivência. 

A profª Patrícia Amorim questionou como o profissional da saúde pode abordar e crias 

um vínculo de confiança com os moradores de rua. 

Francisco (morador de rua) deu um depoimento emocionado/emocionante falando da 

necessidade de respeito por parte da sociedade, para que possam, ele e demais companheiros, 

ser tratados como GENTE que são. Ao ser perguntado pela prof.ª Patrícia como abordar e 

estabelecer vínculo com morador de rua, disse que gostaria de não ser meramente entrevistado, 

mas que perguntassem sobre seus sentimentos e necessidades psicológicas, não somente 

oferecendo comida. 

Foi feto uma troca de papéis, onde a psicóloga Patrícia Amorim foi atendida pelo 

morador de rua Francisco, para entender como o profissional da saúde pode melhorar o 

atendimento aos pacientes 

Foi falado como o profissional de saúde enfrenta dificuldade ao atendimento de 

qualidade, merecidos pelos pacientes. 

Cristina (estudante de Nutrição) compartilhou sua experiência no ver SUS, a qual 

acompanhou um consultório de rua em Aparecida de Goiânia. Relatou que esses profissionais 

têm um perfil diferente e também falou que a Polícia intimidava esses moradores. 

A prof.ª Patrícia convidou a todos ficarem de pé e propôs a terapia do riso em A, E, I, 

O, U (áááá...,éééé...,iiii...) 

Todos aplaudiram muito depois da breve brincadeira. 
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A servidora Fernanda falou que a “roda é uma importante oportunidade de ouvir o outro 

e se fazer ouvir, trocando experiências. Este é o verdadeiro conhecimento, levando a excelentes 

resultados no trabalho”. 

Foi encerrado com distribuição de panfletos sobre saúde mental e uma dinâmica de 

risos. 
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08:00 – 12:00 

SEXTA-FEIRA- DIA 19/06/2015 

 

Oficina 2: Formação interprofissional e a prática colaborativa 

Responsável: Profa. Vera Lucia Garcia 

Objetivo Geral: 

Analisar a formação interprofissional e prática colaborativa no contexto da integração ensino- 

serviço-comunidade 

Objetivos Específicos: 

- Definir formação interprofissional e prática colaborativa como elementos dos processos de 

mudança da formação e do sistema de saúde; 

- Discutir a questão da formação interprofissional e prática colaborativa de forma a fortalecer o 

trabalho em equipe como eixo comum ao conjunto das profissões de saúde; 

- Identificar as dimensões e desafios da formação interprofissional e a prática colaborativa; 

- Propor ações e/ou possibilidades do exercício da interprofissionalidade e a prática colaborativa 

em diferentes cenários de prática em saúde. 
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Local: Sala 403, Centro de Aula D 

Número de participantes (público):  31participantes, sendo 31 da UFG, sendo 23 alunos 

Relatores: Sônia Cristina Borges Gonzaga Sarmento e Tanielly Paula Sousa 

 

 

A oficina teve início com a apresentação de cada participante, com sua profissão e área 

de atuação. A seguir foram distribuídas tarjetas para que os participantes registrassem nelas as 

potências e as fragilidades da formação interprofissional. As tarjetas foram coladas no quadro 

separadamente, as azuis representado as potências e amarelas, as fragilidades. Essa técnica foi 

utilizada visando saber o conhecimento prévio dos participantes quanto o tema proposto na 

oficina. Dentre as potencialidades foram citadas o trabalho em equipe, a valorização das 

profissões, o compartilhamento do conhecimento, as mudanças curriculares e a humanização. 

Das fragilidades foram citadas a dificuldade de colocar em prática, individualismo, a 

dificuldade em lidar com ideias divergentes e a falta de interação com acadêmicos. 

Em seguida teve início a discussão a respeito dos fatores envolvidos no não 

desenvolvimento de uma prática interprofissional. Foram citadas como causas as corporações 

profissionais, as lacunas nos currículos, a falta de interação entre os acadêmicos e a dificuldade 

em trabalhar com a generalização. A resultante seria a dificuldade em “montar a prática” 

relacionado à agenda, ao tempo divergente e à dificuldade de comunicação entre as diferentes 

formações. A conclusão foi pela necessidade de, não apenas ajustar currículos, mas mostrar a 

universidade como um meio fundamental para mudanças de cenários e para a formação 

interprofissional. 

Após o intervalo os participantes foram divididos em dois grupos para a discussão da 

formação interprofissional. Um grupo criaria uma experiência de atividade interprofisisonal na 

atenção básica ao final da graduação, tendo como cenário de estágio supervisionado. O outro 

grupo relataria a experiência de uma atividade ambulatorial, que ocorresse no meio da 

graduação. Após 30 minutos para a elaboração dessas situações hipotéticas, um representante 

de cada grupo relataria como desenvolveriam essas experiências. Esta atividade possibilitou a 

discussão sobre as barreiras, os desafios, as possibilidades e as vantagens do desenvolvimento 

da atividade interprofissional. 

A discussão final da oficina destacou a formação interprofissional como meio para 

melhorar o trabalho em equipe. Em seguida foi aberto um momento de avaliação e reflexão 

sobre o impacto da oficina em cada participante. Foram mencionadas as palavras: Aprendizado; 

possibilidades; motivação; desafio; ideias; pioneirismo; interessante; positivismo e satisfação. 
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8:00 – 12:00 

Oficinas 3 e 4: YOGA 

Responsáveis: Priscilla de Cesaro Antunes, Natália Beatriz Vianna Teixeira; Nathalia de Sousa 

Nascimento. 

Objetivo: Vivenciar a prática da Yoga e discutir seus benefícios para promoção da saúde 

Local:  Pátio do Centro de Aulas D 

Número de participantes (público): A oficina 3 contou com 29 participante, sendo vinte 

alunos e três servidores da UFG e seis membros da comunidade. A oficina 4 contou com 31 

participantes, sendo oito alunos e cinco servidores da UFG e dezoito membros da comunidade, 

especificamente, a turma de idosos da Vila Pedroso. 

Relatores: Priscilla Magalhães Loze e Lunara Teles Silva 

 

 

A oficina teve início com esclarecimentos sobre prática do “Yoga” e como a atividade 

seria desenvolvida. No início foram realizados exercícios de relaxamento e, em seguida, os 

participantes passaram a utilizar o colchonete. A cada atividade as condutoras explicavam a 

função para qual cada um dos movimentos se destinavam. Após os exercícios os participantes 

da oficina sentaram-se para realização de uma roda de conversa a respeito da atividade 

realizada. Todos consideraram a atividade bastante proveitosa. 

Para finalizar, as condutoras da oficina estimularam uma discussão a respeito da 

incorporação de práticas integrativas na rotina do Sistema Único da Saúde (SUS), atualmente, 

estimuladas pelo Ministério da Saúde. Os participantes relataram que seria muito interessante 

ter acesso ao Yoga e outras práticas integrativas no âmbito do SUS. 
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08:00 – 12:00 

Roda de Conversa 3: Amor e sexo: conhecimento com prazer 

Responsável: Prof. Marcos André de Matos 

Objetivo Geral: contribuir para conscientização da vulnerabilidade individual, social e 

programática as DST/HIV/Aids e a sexualidade humana. 

Objetivos Específicos: 

- Discutir a sexualidade humana e suas interfaces; 

- Compreender as formas de prevenção e transmissão das DST/HIV/Aids; 

- Contribuir para uma sexualidade humana prazerosa; 

- Apresentar as formas de prazer com segurança. 

Local: Pátio do Centro de Aulas D 

Número de participantes (público): 67 participantes, sendo 36 da UFG, 20 do Serviço e 11 

da Comunidade 

Relatores: Vitória Oliveira Magalhães e Thaynara Pereira Rodrigues 

 

 

Inicialmente foi exposto pelo palestrante o tema sexualidade e a importância do sexo 

nas diferentes fases da vida. Como exemplos citou-se o sexo no período gestacional e na terceira 

idade, sendo este um fator importante na qualidade de vida das pessoas. Também foram 

discutidos os conceitos “opção” e “orientação sexual”, sendo esta última relacionada ao 

comportamento sexual. Ressaltou também que o sexo biológico não é o fator crucial para definir 

a orientação sexual. 

O primeiro depoimento foi do participante Cláudio que relatou que após alguns 

encontros com uma mulher, ela revelou que “não era totalmente mulher”, ou seja, era 

hermafrodita, com predomínio das características femininas. O palestrante explicou que podem 

existir mulheres geneticamente masculinas e vice-versa, ficando a critério desses indivíduos 

optar pelo feminino ou masculino, de acordo com o que ele se identifica. 

Ao falar de sexo e sexualidade, não poderia ficar de fora o tema machismo. Na sociedade 

ainda existe a valorização do sexo masculino, mesmo de forma inconsciente. Foram utilizados 

como exemplos as diferenças existentes no julgamento pela sociedade em relação a 

promiscuidade masculina e a feminina, bem como o comportamento esperado de acordo com o 

gênero, “cabe ao masculino a liberdade e ao feminino o bom comportamento e boas maneiras”. 

Querendo ou não as pessoas que “não se consideram machistas, possuem traços machistas”. 
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Um dos participantes demonstrou a sua opinião contrária ao exposto pelo palestrante, 

pois, segundo ele, “O idealismo machista está sempre presente no nosso imaginário, pois você 

é influenciado pela sociedade em que está inserido, mas isso não vai justificar a sua postura, o 

que defini se você é machista ou não é o posicionamento que se tem de acordo com o que você 

pensou, eu posso ver um cara rebolando e ter uma preconcepção que ele é gay, mas a minha 

posição em relação a esse pensamento preconcebido é que vai determinar minha ação”. A 

resposta a esse comentário foi que “a partir do momento que você imagina você já tem o traço 

do machismo”. 

O orgasmo foi outro assunto discutido na roda. Destacou-se que durante a relação sexual 

esse é o momento de maior prazer, pois ocorre à intensa liberação de adrenalina e contração da 

musculatura vaginal. O palestrante relatou que alguns estudos apontam que “80% das mulheres 

nunca tiveram um orgasmo, os motivos levantados foram a falta de conhecimento das mulheres 

sobre próprio corpo, a falta de diálogo com o parceiro sobre esse assunto e suas preferências, 

características fisiológicas (lubrificação vaginal) e o tempo para atingir o orgasmo, que é maior 

nas mulheres. Outros motivos destacados foram: a falta de tempo, desconhecimento do parceiro 

sobre os pontos de maior sensibilidade e as preferencias da parceira e o “falso orgasmo”, tal 

comportamento tem influência cultural em decorrência da valorização do sexo masculino. 

Para verificar e analisar a linguagem corporal relacionada a sexualidade entre homens e 

mulheres, foi solicitado a 4 participantes do sexo masculino e 4 do sexo feminino que 

demonstrassem a conquista ao sexo oposto. Com essa atividade foi possível demonstrar que a 

sexualidade masculina está centrada no órgão sexual (pênis), onde a postura adotada na hora de 

conquista foi a manutenção das mãos na região próxima ao quadril ou no bolso, tal postura pode 

ocorrer de forma inconscientemente. Ao contrário a sexualidade da feminina está centrada nos 

seios onde através de decotes, colares, cabelo, valorizando assim essa região. 

Foram abordadas também as características anatômicas e fisiológicas da estrutura sexual 

masculina e feminina, utilizando próteses do órgão sexual masculino e feminino. 

Para as mulheres ressaltou-se a importância da inspeção da vulva, higiene pós-coito, 

exercícios para o fortalecimento da musculatura pélvica, consultas ginecológicas de rotina. Para 

os homens a importância da higiene diária (principalmente na região da glande), avaliação 

periódica do nível de testosterona sérico e o espermograma. Para ambos as sorologias para HIV, 

hepatites B e C, sífilis, dentre outras foi recomendada. 
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Ainda sobre aspectos relacionados ao sexo, o palestrante destacou sobre a importância 

do diálogo entre o casal; a importância de uma vida sexual saudável e sobre o tratamento dos 

homens para com as mulheres, pois carinho, elogios também fazem parte das preliminares. 

Foi solicitado a um casal que demonstrasse a penetração vaginal e orientado sobre 

aspectos como as preferências da parceira, preliminares (15 a 20 minutos), a forma correta para 

colocação e retirada do preservativo, bem como o descarte correto. 

O palestrante destacou que o uso do preservativo previne doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). 

Ao questionar os participantes sobre quais são os tamanhos dos preservativos 

masculinos, o desconhecimento foi geral, o que é preocupante, principalmente porque a maioria 

dos participantes era jovem. Os tamanhos existentes são 49 mm, 50 mm, 52 mm e 54 mm. É 

importante verificar também a data de validade e o selo do INMETRO. “Com o tamanho 

adequado, bem como a colocação e o manejo, não há riscos de ruptura do preservativo”. 

Orientou-se também sobre os riscos de fazer sexo no motel, devido ao reprocessamento 

inadequado da roupa de cama e a limpeza inadequada das banheiras de hidromassagem, o que 

aumenta os riscos de contrair DST’s e outras infecções. 

Para concluir a atividade, foram reforçadas as orientações sobre o sexo seguro. Os 

presentes afirmaram que a atividade foi positiva, pois os assuntos foram discutidos livremente 

o que possibilitou uma boa interação dos participantes com o mediador diante do assunto 

exposto. 
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08:00 – 12:00 

Apresentação de Pôsteres 

Local: Pátio do Centro de Aulas D 

Relatores: Grace Kelly Freitas Batista 
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14:00 – 18:00 

Oficina 5: A arte combatendo a Dengue 

Responsável: Lucia, Ivone Izabel e Maria Helena 

Objetivo Geral: Envolver a comunidade no combate a dengue. 

Objetivos Específicos: 

- Realizar atividade artística para reaproveitar materiais, evitando o descarte desses na natureza; 

- Despertar nas pessoas o interesse para contribuir ativamente no combate ao mosquito da 

dengue; 

Apresentação de Comunicação Oral 

Local: sala 408 e 305, Centro de aulas D 

Relator: Thayrine Valentin Cardoso e Mariana Barbosa Guimarães 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Favorecer a integração ensino-serviço-comunidade. 

Local: sala 109, Centro de aulas D 

Número de participantes (público): 12 participantes, sendo 7 da UFG, e 5 da Comunidade 

Relatores: Janaina Valadares Guimarães e Maressa Gonçalves da Paz 
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O objetivo da oficina foi de demonstrar que é possível, por meio da arte, retirar os focos 

do mosquito da dengue das ruas e casas. As garrafas PET que, abandonadas na comunidade 

funcionariam como criadouros para o mosquito da dengue, foram utilizadas na confecção de 

flores. O mote da oficina foi “transformar lixo em luxo”. 

A atividade teve início com a apresentação das facilitadoras da equipe do Distrito 

Campinas-Centro. Em seguida os participantes foram divididos em dois grupos e receberam as 

garrafas PET, tesoura, palito para churrasco, tinta acrilex para PET, pincéis, vela e um fio. Cada 

grupo foi orientado em relação aos passos que seriam necessários para o desenvolvimento da 

ação, que foi a confecção da flor, produto final modificado da garrafa PET. 

As garrafas PET foram cortadas em sua parte superior no formato de uma flor. Em 

seguida a tampa da garrafa foi perfurada por um fio aquecido na chama de uma vela. Por este 

orifício foi introduzido um palito de churrasco para formar o caule. O restante das garrafas PET 

foi cortado em formato de folhas. Com a tampa de outra garrafa, foi confeccionado o botão da 

flor. A flor, o caule, as folhas e o botão foram pintados com tinta acrilex e posteriormente unidos 

por cola. A atividade foi finalizada com a confecção de 12 flores, uma para cada participante. 

No encerramento da oficina os participantes elogiaram a atividade, por utilizar métodos 

criativos e lúdicos com o objetivo de eliminar um dos criadouros do mosquito da dengue. 
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Oficina 6: Educação Permanente em Saúde 

Responsáveis: Anna Carime Souza e Cristiane Oliveira Cavalcanti Albuquerque 

Objetivo Geral: 

Discutir a Educação Permanente em Saúde e sua importância para a melhoria do trabalho no 

SUS. 

Objetivos Específicos: 

- Compreender o que é Educação Permanente em Saúde e sua prática; 

- Discutir conceitos e experiências de EPS; 

- Conhecer a Política Nacional de EPS; 

- Estimular o envolvimento dos participantes nos processos de educação permanente. 

Local: sala 110 - Centro de aulas D 

Número de participantes (público): 21 participantes, sendo 18 da UFG e 3 da Comunidade 

Relatores: Lohainy Santos Mendonça e Amanda de Oliveira Ponce 

 

 

A oficina teve início com a apresentação de cada participante pelo nome, pela origem 

acadêmica, pela profissão e pelo interesse no tema da oficina. Após as apresentações foram 

distribuídas folhas coloridas para cada participante, para que fosse registrado o que cada um 

entendia por educação  permanente em  saúde.  Essas  folhas  de papel  foram  coladas  em um 
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painel, formando um mosaico. Ao final da montagem do painel foi solicitado aos participantes 

que lessem o que os outros participantes haviam escrito. A conceituação de educação 

permanente em saúde foi: “Atualização, troca de experiências”; “Atualização”; “Adquirir um 

conhecimento diário constante em saúde” entre outros. 

Em seguida foi solicitado que os participantes se dividissem em três grupos, para que 

cada participante relatasse para seu grupo uma experiência sobre o tema da oficina. As 

discussões entre os grupos giraram em torno dos temas: “A educação permanente é uma 

complementação do saber”; “É integrar e agregar conhecimento na saúde”; “Oferecer uma 

prática segura para o paciente”; “Uma ferramenta para disseminação do saber”, “Traz 

melhorias, adequações aos profissionais”; “Continuidade, transformar o meio, diagnosticar, 

trocar experiências, procurar problematizar as situações”. Um grupo relatou sobre a importância 

da educação permanente através das reuniões de equipe na ESF, e das promoções de saúde em 

escolas e creches, por meio de palestras e rodas de conversa. 

Após as apresentações de cada grupo, as facilitadoras realizaram uma apresentação em 

slides sobre o tema proposto, abordando o conceito, como surgiu a política nacional de 

educação permanente em saúde (PNEPS), as responsabilidades da PNEPS e sobre a sua 

implementação em Goiânia. 

Para finalizar, as facilitadoras solicitaram aos participantes a construção um cartaz com 

avaliação da oficina. De modo geral a condução da oficina e a metodologia empregada foram 

avaliadas como positivas. 
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Apresentação de Pôsteres 

Local: Pátio do Centro de Aulas D 

Relator: Guilherme Miranda Andrade 
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14:00 – 15:45 

Roda de Conversa 4: Tenho uma receita de medicamento: o que 

fazer? 

Responsáveis: Mércia Pandolfo Provin e Sâmia 

Objetivo Geral: Orientar a comunidade sobre como conseguir medicamento pela via pública. 

Objetivos Específicos: 

- Emponderar as pessoas sobre seu direito ao acesso ao medicamento; 

- Orientar sobre como esse direito pode ser efetivado. 

Apresentação de Comunicação Oral 

Local: sala 202 e 206 - Centro de aulas D 

Relatores: Ana Carolina Figueiredo Modesto e Amanda Queiroz Soares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Local: Pátio do Centro de Aulas D 

Número de participantes (público): 21 participantes, sendo 18 da UFG e 3 da Comunidade 

Relatores: Nadja Lindany Alves de Souza e Araújo, Sarah Jhayse de Araújo Lima e Kelly 

Cristina Miranda Estrela 
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A farmacêutica Sâmia disse que o objetivo da roda de conversa era esclarecer quais são 

as formas de acesso ao medicamento pelo SUS. Explicou que o SUS disponibiliza 

medicamentos através de listas organizadas pelos municípios e estados, baseadas numa lista 

nacional. Mostrou num pôster o fluxo de acesso a medicamentos no âmbito municipal de 

Goiânia que inclui: farmácia popular com medicamentos gratuitos ou com desconto, farmácias 

conveniadas e o Centro Juarez Barbosa para medicamentos de alto custo. 

A palestrante explicou que o usuário com receita do medicamento deve se dirigir a 

farmácia popular mais próxima, custeando do próprio bolso ou buscar uma farmácia popular 

ou farmácia conveniada (com desconto ou disponibilizados gratuitamente). Caso seja 

medicamento controlado, o usuário também pode ter acesso ao medicamento. 

A plateia foi questionada se eles comprarem medicamento na última semana. Os 

participantes relataram compraram na farmácia ou ganharam amostras dos mesmos. A maioria 

dos participantes não busca os medicamentos na rede pública. 

De acordo com a palestra, o acesso aos medicamentos é um direito garantido pelas 

políticas públicas de saúde. Posteriormente, foram distribuídas receitas hipotéticas para que os 

participantes discutissem qual seria a melhor forma para ter acesso a estes medicamentos. Com 

o auxílio dos monitores do evento foi realizada uma simulação, na qual a participante recebia 

uma receita médica e descobria em qual local era poderia adquirir o produto. Os monitores 

tinham um “Guia de acesso aos medicamentos”, com o auxílio do guia eles explicavam quais 

os locais adequados para conseguir medicamentos e se eles precisavam de receita do SUS ou 

não. 

Os documentos necessários são RG, comprovante de endereço. No caso dos 

medicamentos de alto custo, o indivíduo deve se dirigir ao Centro Juarez Barbosa e apresentar 

RG, comprovante de endereço, duas vias da receita e preencher 3 formulários. 

Com o objetivo de fornecer respostas sobre os direitos e onde se adquire os 

medicamentos foi realizada uma dinâmica com receitas fictícias. Cada monitor ficou com um 

participante para orientar quanto à realização da dinâmica. Ao observar a receita, cada 

participante teve acesso a um livro preparado com a relação dos medicamentos em ordem 

alfabética e buscou o nome do remédio referido na receita. Os monitores explicaram a forma 

de obtenção conforme os dados presentes no livro e os documentos necessários para tal 

obtenção. É informado que esta lista está presente no site do Ministério da Saúde. Os 

participantes tiraram muitas dúvidas quanto ao caminho a ser seguido e questionado porque não 

há orientação quanto a isso nos consultórios. “O ideal é que cada consultório tivesse este livro 



61 
 

para que os médicos orientassem adequadamente os pacientes quanto à obtenção dos 

medicamentos prescritos” - Joice, Monitora. 

Os diversos participantes participaram respondendo à pergunta: “você tomou algum 

medicamento essa semana?” – Mércia, palestrante. 

“Obtive pela farmácia. Tomei remédio para dor muscular!” – Guilherme, estudante. 

“Vocês  sabiam  que  possivelmente  poderiam  obter  medicamento  gratuitamente?” – 

Mércia, palestrante. 

“Quando precisamos de medicamento, o primeiro local que penso em adquiri-lo é na 

farmácia mais próxima. No entanto, em alguns casos, independente de podermos pagar, é 

direito nosso obter gratuitamente algum medicamento.” – Mércia, palestrante. 

“A gente só tem ideia que consegue medicamento gratuito se for da farmácia popular, 

né? Ninguém avisa que poderia pegar muitos outros gratuitamente” – Lucileide, estudante – 

“Gostei muito desta roda de conversa! Foi extremamente informativo!!!” 

A participante Nathália Silva Ataíde considerou a roda de conversa como satisfatória 

pois foi esclarecedora, pois a mesma achava que a Farmácia Popular fosse restrita a uma 

determinada população. 

“A gente só tem ideia que consegue medicamento gratuito se for da farmácia popular, 

né? Ninguém avisa que poderia pegar muitos outros gratuitamente” – Lucileide, estudante – 

“Gostei muito desta roda de conversa! Foi extremamente informativo!!!” 

A participante da comunidade Elizélia declarou estar grata por aprender um pouco mais 

sobre o acesso ao medicamento e como isto é importante para toda a população, principalmente 

a mais carente. 

No final do evento foram levantados os principais pontos da discussão e foi realizado o 

sorteio de alguns guias.  Foi realizado sorteio do livro entre os participantes e encerrada a roda 
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15:45 – 16:15 

Apresentação Cultural -  Cuca Fresca 

Local: Pátio do Centro de Aula D 

Responsáveis: Diogo Machado, Carolina M. dos Santos, Zairo Emanuel 

Número de participantes (público):  87 participantes, sendo 67 da UFG, 20 da Comunidade 

Relatora: Nadja Lindany Alves de Souza e Araújo 
 

 

O Bloco Desencuca é formado por usuários da rede de saúde mental (CAPS) e técnicos 

do Centro de Convivência e Cultura Cuca Fresca, possui composições próprias que tocam no 

tema na loucura, da saúde, convivência, alegria. Utilizam instrumentos musicais feitos a partir 

de materiais recicláveis, sucata. Trouxeram elementos da cultura popular como estandartes, 

chita, cavalinho Puruca e Boi Inxirido, realizando um espetáculo de música e teatro da 

diversidade. 

Valdeci, membro do bloco Desencuca, dirigiu-se ao público, desejando boa tarde e 

exigindo uma resposta alta e alegre para que se iniciasse a cantoria e dança. 

Iniciou-se então com uma música carnavalesca cantada por Carolina e a alegre dança 

de Valdeci, muito aplaudidas. Em seguida canta-se composição própria e Valdeci chama 

pessoas do público para dançar. A música segue e participantes do público tocam instrumentos 

oferecidos pelo grupo. 

Os participantes fazem espontaneamente uma roda de dança. A roda torna-se fila e 

percorre o espaço da mostra, recebendo aplausos calorosos. 

Membro do grupo relata que alguns instrumentos (percussão) são feitos de material 

reaproveitado (lata de refrigerante, recipientes plásticos). 

O grupo sai do palco e percorre todo o espaço da mostra, arrastando o público 

animadamente. 

O grupo retorna ao palco para se despedir e os componentes são apresentados pelo 

nome, sob fortes aplausos, gritos e assobios. 

O público declara ter apreciado imensamente o momento, ocorrido de forma totalmente 

descontraída e informal. 
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16:15 – 18:00 

Encerramento 

Apresentação Cultural -  Encontro de Baterias 

Número de participantes (público): 90 participantes, sendo 80 da UFG, e 10 da Comunidade 

Relatores: Nadja Lindany Alves de Souza e Araújo, Sarah Jhayse de Araújo Lima e Kelly 

Cristina Miranda Estrela 

 

O encontro das baterias foi realizado no encerramento da MOPESCO, no pátio do 

Centro de Aulas D. 

Contou com a participação das baterias Madrasta, Faminta, Overdose e Banguela. Para 

cada bateria foram designadas madrinhas que eram professoras dos respectivos cursos. 

A primeira bateria a se apresentar foi a Banguela da Faculdade de Odontologia. Seus 

integrantes vestiam um uniforme amarelo e preto. A bateria tocou durante, aproximadamente, 

8 minutos. 

A segunda bateria a se apresentar foi a Overdose da Faculdade de Farmácia. Eles 

trajavam uniformes verdes e sua apresentação durou aproximados 7 minutos. 

A terceira bateria a se apresentar foi a Madrasta da Faculdade de Medicina. Sua cor 

principal é a laranja. Sua apresentação durou cerca de 9 minutos. 

A última bateria a se apresentar foi a Faminta da Faculdade de Nutrição. Seus 

integrantes vestiam branco, verde e rosa. O diferencial dessa bateria é que eles utilizam 

materiais reciclados para confecção de seus instrumentos. 

As madrinhas de cada bateria dançaram enquanto suas respectivas baterias tocaram. 

As baterias foram animadas e atenciosamente assistidas e muitíssimo aplaudidas ao fim 

de suas apresentações. 

Profa. Bárbara realizou o encerramento do V Mopesco agradecendo a todos. A 

presidente do evento, Profa Mércia, igualmente agradeceu e expressou sua felicidade e 

satisfação na realização do evento. 
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ESPAÇO SAÚDE 

 

 
O espaço saúde, foi realizado nos dias 18 e 19 de junho, das 8 às 17 horas, teve a 

participação dos cinco grupos de PET-Saúde/ Rede de atenção à Saúde, Rede de Atenção às 

Pessoas com Doenças Crônicas com ênfase no Câncer do Colo do Útero (CCU) e com Ênfase 

no Câncer de Boca, Rede de Atenção às Urgências e Emergências com ênfase em Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica,  na Linha de Cuidado Cardiovascular (IAM) e na Linha 

de Cuidado no Acidente Vascular Cerebral (AVC), das Ligas Acadêmicas da UFG e o do 

Espaço Saúde UFG Mais: pesquisa, ensino e extensão a serviço da sociedade, que é um projeto 

de extensão cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura/UFG. 

Partindo do pressuposto que a UFG tem como compromisso de gerar, sistematizar e 

socializar o conhecimento e o saber com vistas a promover a transformação e o 

desenvolvimento da sociedade, as atividades desenvolvidas no espaço saúde teve como objetivo 

realizar atendimento/aconselhamento em saúde para a comunidade como parte integrante da 

programação da V MOPESCO da UFG. 

Responsáveis: Prof. Marcos André de Matos, Profa Rita Goreti Amaral e Profa Ana Luiza Neto 

Junqueira 

Objetivos: Contribuir para a conscientização da vulnerabilidade social e em saúde dos 

indivíduos e possibilidades de mudanças de comportamento, bem como 

atendimentos/aconselhamento em saúde com vistas à promoção da saúde e prevenção de 

doenças. 

Local: Centro de Aula D/UFG. 

Participantes: professores, estudantes, profissionais do serviço, aberto ao público em geral. 

Relatores: Eduardo Silva Araújo e Juliana Cristina Magalhães 

 

 

Atividades desenvolvidas: 

Estação I 

- Verificação de pressão arterial; 

- Análise de circunferência abdominal; 

- Análise de Índice de Massa Corpórea (IMC); 

- Atividade física e nutrição; 

- Espirometria; 
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- Tabagismo; 

- Etilismo; 

- Glicemia capilar; 

- Acuidade visual; 

- Prevenção de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT); 

- Distribuição de folders educativos. 

- Prevenção e controle de infecção hospitalar e comunitária nos serviços de saúde. 

 

 

Parceiros para encaminhamentos de urgência/emergência: Hospital das Clínicas, SAMU, 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO. 

Estação II- Testagem rápida para hepatites B e C, HIV e sífilis; 

- Distribuição de preservativos; 

- Vacinação contra tétano, difteria, febre amarela, hepatite B, influenza, sarampo, caxumba e 

rubéola; 

- Sexualidade humana e DST; 

- Prevenção de Doenças Crônicas Transmissíveis (DCT); 

- Distribuição de folders educativos. 

Estação III 

- Avaliação bucal; 

- Educação em saúde bucal. 

Estação IV 

- Orientações sobre transplantes, 

- Exame das mamas e orientações sobre o autoexame das mamas e prevenção do câncer do colo 

do útero. 

Estação V 

- Atividades de saúde mental. 

Estação VI 
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NOITE CULTURAL- PAESCO 

Produções em Artes no Ensino-Serviço-Comunidade 

Responsáveis: Profa. Bárbara Souza Rocha e Prof. Reginaldo Teixeira Mendonça 

Local: Auditório da Faculdade de Enfermagem e Nutrição 

Número de participantes (público): 90 participantes, sendo 30 da UFG, 20 do Serviço e 40 

da Comunidade 

Relatora: Ludmila Camilo Favaro 

 

 

Foi realizada no dia 18/06/2015, das 18 às 22 horas, no auditório da Faculdade de 

Enfermagem-UFG com a participação da comunidade em geral, do serviço, discentes e 

docentes da UFG, com as apresentações relacionadas abaixo: 

 

 
Apresentação Teatral: Florenc’endo Sorrisos 

Responsáveis: Joyce Landim e Nayana Cristina 

Tema da Apresentação Cultural: Florescer Sorrisos 

Objetivo: Promover a saúde mental dos indivíduos. 

 

Lançamento do Livro de Receitas: “Nunca é Tarde para Começar” 

Responsável: Profa. Bárbara Souza Rocha – FEN/UFG 

Tema da Apresentação Cultural: Lançamento de livro de receitas. 

Objetivo: Trazer para cada leitor um pouquinho das delícias e guloseimas que este grupo tem 

o dom de preparar, reunindo em um só lugar as especialidades de cada participante. Esse livro 

é fruto do trabalho de professores e acadêmicos da Universidade Federal de Goiás por meio do 

projeto de extensão PROEC n.161/2010 à 2013. 

 

Vídeo 1: Elaboração de Vídeos Educativos na Área da Saúde: Divulgando 

Protocolos de Controle de Infecção 

Responsável: Vitória Oliveira Magalhães (aluna de graduação da FO/UFG) 

Tema da Apresentação Cultural: Protocolos de Controle de Infecção 

Objetivo: Apostar no desenvolvimento de recursos educativos que sejam potenciadores de 

melhores aprendizagens; permitir que estudantes e PAS tenham acesso aos vídeos idealizados 
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e partilhados; adaptar os protocolos institucionais na área de controle de infecção para vídeos 

tutoriais; referenciar normas regulamentadoras, a fim de reforçá-las como guia das atitudes 

profissionais. 

 

Vídeo 2: Projeto Mãos Limpas 
 

Responsável: Thaís Rodrigues Veloso (aluna de graduação da FEN/UFG) 

Tema da Apresentação Cultural: MÃOS LIMPAS 

Objetivo: Apresentar o impacto do projeto mãos limpas na parceria ensino-serviço- 

comunidade. 
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FEIRA 

 
Além das atividades científicas e culturais, contou-se com a presença dos feirantes da 

Feira do Cerrado na V MOPESCO nos 18 e 19 de junho de 1015, das 8:00 às 18:00 horas, onde 

os participantes puderam usufruir das deliciosas comidas típicas e belos artesanatos. 
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RESUMOS DOS TRABALHOS APRESENTADOS 

NA V MOPESCO 
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CATEGORIA PÔSTER 

EIXO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 
 

ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL: EXPERIÊNCIA DE 

OFICINAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 

Apresentadora: Thais Reis LOBO (aluna de graduação do Curso de Nutrição da UFT) 

Orientadora: Maylla Luanna Barbosa MARTINS (Professora do Curso de Nutrição da UFT) 

Tutora: Tatianne Fraga CORNÉLIO (Nutricionista do NASF Norte de Palmas/TO) 

Co-autores: Eduardo Bernardo Chaves NETO (aluno de graduação do Curso de Medicina da 

UFT), Eloise SCHOTT (Professora do Curso de Nutrição da UFT) Renata Andrade de Medeiros 

MOREIRA (Professora do Curso de Nutrição da UFT) 

 

Introdução: A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) tem o intuito de qualificar o 

processo de trabalho dos profissionais da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde no âmbito 

da promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável para crianças 

menores de dois anos. São desenvolvidas oficinas através de atividades teóricas e práticas, para 

que estes profissionais desenvolvam estratégias de como intervir localmente. Objetivo: Relatar 

o projeto de extensão desenvolvido por professores e acadêmicos do Curso de Nutrição da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT). Desenvolvimento: As oficinas realizadas pelo 

projeto de extensão buscam por meio de metodologia critico- reflexiva, realizar atividades 

dinâmicas como leituras, discussões de textos, encenações e trocas de experiências, para que os 

profissionais aprimorem o atendimento na Atenção Básica, melhorando a qualidade da 

alimentação de crianças menores de dois anos. As oficinas também são realizadas com 

acadêmicos do último ano do Curso de Nutrição que desenvolvem os estágios curriculares na 

Atenção Básica e juntamente com o tutor da EAAB replicam estas oficinas para outros 

profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS). O período de realização deste projeto é de 

setembro de 2013 a dezembro de 2015. Cada oficina realizada tem carga horária de 8 horas. Já 

foram conduzidas 5 turmas com acadêmicos da UFT totalizando 72 estudantes e 3 turmas em 

UBS nos municípios de Esperantina e Colinas do Tocantins totalizando 41 profissionais das 

áreas da saúde. Considerações finais: Haja vista a importância do conteúdo das oficinas faz-se 

necessário realizar a avaliação delas para verificar seu impacto e identificar aspectos que 

necessitam ser aprimorados, dando continuidade as intervenções de modo satisfatório. 
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CHARGES: ALTERNATIVA DE ESTRATÉGIA EDUCATIVA PARA MOTIVAÇÃO 

DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

Apresentadora: Gabriela Ferreira de OLIVEIRA (Doutoranda em Enfermagem. FEN/UFG) 

Orientadora: Virginia Visconde BRASIL (Professora Associada FEN/UFG) 

Tutora: Fernanda Alves Ferreira GONÇALVES (Enfermeira HC/ UFG) 

Co-autores: Jacqueline Andréia Bernardes Leão CORDEIRO (Professor Assistente FEN/UFG); 

Elisângelo Aparecido Costa da SILVA (Enfermeiro SIATE) 

 

Introdução: O ato educativo pode ser responsável pelo processo de “desconstrução” das ações 

vistas como incorretas e é destacado como fator responsável para mudança de condutas. Como 

parte de um programa educativo em unidade de terapia intensiva (UTI) foram utilizadas charges 

e o estudo objetivou descrever a utilização de charges e as percepções da equipe de enfermagem 

sobre seu uso, como estratégia educativa na prevenção da pneumonia associada à ventilação 

mecânica invasiva (PAV). Estudo descritivo, exploratório realizado na UTI adulto de uma 

instituição pública de ensino no município de Goiânia/GO entre fevereiro e abril 2011, com 35 

membros da equipe de enfermagem. Foram expostos cartazes com charges sobre cuidados de 

enfermagem na UTI e foi perguntado à equipe de enfermagem o que o cartaz significou e qual 

o impacto do cartaz na prática cotidiana. As respostas foram agrupadas por similaridade. Como 

a percepção é individual, parte dos sujeitos (23%) relatou que as imagens de procedimentos 

inadequados causaram impacto negativo e outros (22%) se sentiram mobilizados, mesmo com 

o procedimento inadequado, sensibilizando-os para a higiene de mãos, uso de EPI e a 

verificação da pressão do cuff. O estudo mostrou a importância da seleção da estratégia ao 

realizar programas educativos, e de avaliar o resultado de sua utilização, pois tanto houve 

observações positivas quanto negativas. Acredita-se, portanto que a charge pode ser 

considerada estratégia alternativa para motivação da equipe de enfermagem na profilaxia da 

PAV. 

 

OFICINA DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL NA REGIONAL 

DE SAÚDE OESTE II-GOIÁS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Apresentadora: Luana Costa REIS (graduanda de nutrição FANUT/UFG)¹ 

Orientadores: Maria de Fátima GIL (Docente FANUT/UFG) Ida Helena Carvalho 

Francisantônio MENEZES (Docente FANUT/UFG) 
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Tutores: Maria Janaína Cavalcante NUNES (Nutricionista da Coordenação de Vigilância 

Nutricional da Secretária de Saúde do Estado de Goiás- CVN/GVEDNT/SUVISA/SES-GO) 

Samara Lúcia GRAMOND (Nutricionista do NASF São Luís de Montes Belos) Adriana Luz 

Martins SAGNO (Nutricionista do NASF São Luís de Montes Belos) 

Co-autores: Ana Clara Barreto MARINI (Aluna de graduação FANUT/UFG) 
 

 

Introdução: A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição e a Área Técnica de Saúde da 

Criança e Aleitamento Materno, em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, criaram a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) com a proposta de qualificar 

o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica, para incentivar a promoção do 

aleitamento materno e alimentação saudável para crianças menores de dois anos no âmbito do 

SUS. Objetivos: Formar tutores municipais, responsáveis pelo fortalecimento das ações de 

promoção, proteção e apoio do aleitamento materno e alimentação complementar saudável na 

atenção básica, da regional Oeste II do estado de Goiás. Desenvolvimento: A Coordenação de 

Vigilância Nutricional (CVN) realizou no Município de São Luís de Montes Belos-Goiás, onde 

localiza-se a gestão da Regional de Saúde Oeste II, a oficina da EAAB para 31 profissionais de 

saúde. Foi conduzida por profissionais de saúde da CVN e da Superintendência de Políticas de 

Atenção Integral à Saúde, contando com o apoio de estagiárias de nutrição na logística e 

participaram da oficina. Ocorreu por meio de preleção com participação dirigida, 

dramatizações, atividades práticas e metodologia crítico-reflexiva. No primeiro dia houve 

contextualização do cenário de amamentação materna (AM) e alimentação complementar (AC), 

explicação do que é a EAAB, dramatização de experiências vividas na assistência em situações 

de AM e AC, habilidades de comunicação, promoção e apoio da amamentação, prática de AC 

e revisão de conhecimentos sobre AC saudável. No segundo dia houve planejamento e execução 

de oficina de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), elaboração e apresentação dos 

planos de ação para implementação da EAAB nos municípios, papel e atribuição dos tutores e 

metas. Ao final do processo foi estabelecida a meta de promover capacitação em uma UBS de 

cada município, através da metodologia empregada no decorrer do curso, além de traçar 

objetivos para efetivação da EAAB e instruções de outros profissionais. Considerações finais: 

Torna-se necessário a realização da oficina da EAAB para que os profissionais de saúde 

repercutam o aprendizado e contribuam na redução das práticas desestimuladoras da 

amamentação e alimentação complementar saudável e na formação de hábitos alimentares 

saudáveis desde a infância em seu município. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO 

EM GOIÂNIA 

Apresentadora: Patrícia Stambovsky Guimarães BORGES (aluna de graduação da FM/UFG) 

Orientadora: Rita Goreti AMARAL (Professora da graduação da FF/UFG) 

Tutor: Janaina Valadares GUIMARÃES (Professora da graduação da FEN/UFG) 

Co-autores: Rodrigo Cunha FERREIRA (aluno de graduação da FM/UFG); Juliana Cristina 

MAGALHÃES (aluna de pós-graduação da FM/UFG); Luciana Vilela GOMIDE (aluna de 

graduação da FM/UFG); Adriana de Carvalho SOUZA (aluna de graduação da FM/UFG); 

Guilherme Miranda ANDRADE (aluno de graduação da FM/UFG) 

 

Introdução: O câncer de colo uterino é um problema de saúde pública no Brasil, tendo sido 

diagnosticados cerca de 15.590 novos casos em 2014. O exame citopatológico (Papanicolau) 

objetiva rastrear precocemente esse câncer de forma não invasiva por meio da detecção de 

células pré-neoplásicas no esfregaço cérvico-vaginal, e quando diagnosticado em fase inicial 

da doença, tem 100% de chance de cura. Objetivo: Relatar experiência de alunos de medicina 

do Projeto Pró-Pet Redes de Atenção à Saúde (PET-Saúde RAS) na avaliação do exame 

citopatológico entre mulheres cadastradas em três Centros de Saúde de Goiânia-GO. 

Desenvolvimento: Foram aplicados 32 questionários do Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, no período de fevereiro a abril de 2015, para 

caracterizar a percepção das usuárias sobre o acesso e a qualidade dos serviços de atenção 

primária. Trata-se do PET-Saúde RAS, incluso no Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde com ênfase em Câncer do Colo Uterino. Os questionários foram aplicados nos Centros 

de Saúde Chácara do Governador e Residencial Ville de France, e no CAIS Amendoeiras, em 

Goiânia. De acordo com as respostas ao questionário, as pacientes demoram em média 45 dias 

para obter consulta com ginecologista, a qual dura, em geral, 7 minutos. O médico deixa tempo 

suficiente para a paciente falar sobre suas preocupações e problemas em 93% dos casos, e 

pergunta sobre outras necessidades de saúde da paciente além daquelas relacionadas com o 

motivo da consulta em apenas 19%. A orientação quanto à importância do exame preventivo e 

à frequência com que ele deve ser feito ocorre em 78% das consultas. O exame físico é feito 

em todas as mulheres e o atendimento ocorre em locais reservados em 100% dos casos, porém, 

em 22% desses, a coleta é prejudicada pela falta de material. Considerações finais: O exame 

citopatológico apresenta diversas dificuldades para sua realização, como receio de dor, 

vergonha e não permissão do parceiro. No SUS,    há, ainda, demora na marcação da consulta, 
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falta de orientação médica quanto à importância do exame e à frequência com que deve ser feito 

e carência de material. Para mudar essa realidade, há uma estratégia barata, simples e não 

invasiva: melhor acolhimento pelos profissionais e orientação correta sobre a importância de se 

fazer exame de prevenção contra o câncer do colo do útero. 

 

ATIVIDADES EDUCATIVAS COM PACIENTES DE UM PROGRAMA DE 

REABILITAÇÃO PULMONAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Apresentadora: Lorrana Gabriella de OLIVEIRA (aluna FEN/UFG); 

Orientadora: Letícia Ferreira Neves ARANTES (professora FM/UFG); 

Tutor: Marcelo Fouad RABAHI (professor FM/UFG). 

 

Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada por uma limitação 

no fluxo de ar que é progressiva, não completamente reversível e integrada a uma resposta 

inflamatória anormal dos pulmões a partículas ou gases nocivos. Os seus sintomas, como a 

dispneia, interferem nas atividades profissionais, sociais e da vida diária (AVD), propiciando 

queda na qualidade de sua vida. Os programas de reabilitação pulmonar visam cuidados 

multidisciplinares onde as ações assistenciais são planejadas de forma individualizada 

objetivando permitir ao usuário otimização de sua autonomia para as AVD, com melhora de 

sua qualidade de vida, redução da ansiedade, dispneia e melhoria na tolerância ao exercício. 

Objetivo: relatar minha experiência durante atividades educativas com os pacientes da clínica 

de reabilitação pulmonar no Hospital de Clínicas de Goiânia pelo PETSaúde. Desenvolvimento: 

nossas atividades objetivavam acompanhar os portadores de DPOC com considerável limitação 

funcional, desenvolvendo habilidades com esse grupo. Além de acompanhar os pacientes nas 

atividades desenvolvidas na reabilitação, ministrei palestras sobre conservação de energia e 

dispositivos inalatórios. Em conservação de energia, abordei sobre as técnicas para vestir-se, 

calçar-se, realizar higiene oral e corporal e realizar atividades domésticas. Cada técnica era 

demonstrada através de figuras e depois nós fazíamos as técnicas que eram possíveis de serem 

realizadas. Os pacientes que já implementavam a técnica relataram suas experiências, 

abordando os benefícios que a atividade trouxe para o dia a dia. Em dispositivos inalatórios 

demonstrei a conduta correta ao utilizar os inaladores em pó, aerossol dosimetrado e 

espaçadores. Os pacientes foram bastante participativos e todas as dúvidas foram esclarecidas. 

Considerações finais: Ressaltamos a importância do trabalho multidisciplinar no tratamento 

desses pacientes e a necessidade de se pensar em termos de saúde pública formas de ampliar o 
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acesso dos pacientes a esse tipo de programa que diminui custos com internação e tratamento e 

aumenta a integração do paciente de volta a sociedade. 

 

FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS: 

PROMOVENDO O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS À COMUNIDADE POR 

MEIO DO ENSINO 

Apresentadora: Thaissa Costa CARDOSO (aluna de pós-graduação FF/UFG), 

Orientadora: Nathalie de Lourdes Souza DEWULF (Professora FF/UFG), 

Co-autores: Juliana Teotônio Mota SOUSA (aluna de pós-graduação FF/UFG e farmacêutica 

SMS/Goiânia), Cássio Antônio Egídio MORAIS (Farmacêutico FF/UFG), Luciana Resende 

PRUDENTE (Farmacêutica FF/UFG), Flávio Marques LOPES (professor FF/UFG), Gysella 

SANTANA (Farmacêutica SMS/Goiânia). 

 

No Brasil, as Farmácias Universitárias são estabelecimentos farmacêuticos mantido por 

Faculdades de Farmácia e destinadas à formação acadêmica farmacêutica. A Farmácia 

Universitária da Universidade Federal de Goiás (FU-UFG) iniciou suas atividades em 1984 e 

hoje integra ações de ensino, pesquisa e extensão em ciências farmacêuticas. As atividades 

relacionadas ao Uso Racional de Medicamentos (URM) foram introduzidas durante projetos de 

extensão; pesquisas decorrentes de trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica e pós- 

graduação; e ensino no estágio em farmácia comunitária durante a graduação. Na FUUFG são 

ofertados à comunidade consultas de revisão de medicamentos, dispensação de medicamentos 

e serviços farmacêuticos de medição de parâmetros bioquímicos. Durante a realização do 

estágio em farmácia comunitária os acadêmicos do curso de farmácia são supervisionados por 

docentes e profissionais farmacêuticos durante a realização destes serviços. Nesse momento os 

acadêmicos têm a oportunidade vivenciar a prática a partir da teoria proveniente da realização 

de seminários e do uso de metodologias ativas na simulação do atendimento ao paciente, 

promovendo o URM e a formação de um profissional farmacêutico mais humanizado e em 

concordância com as mudanças que vêm ocorrendo no Sistema Único de Saúde. A FU-UFG 

também realiza ações de educação em saúde na comunidade, como por exemplo a Campanha 

de Fotoeducação que tem como objetivo fornecer informações à população sobre o uso correto 

de fotoprotetores e o projeto Farmácia Verde que visa o estímulo à responsabilidade social e 

ambiental da população no descarte de embalagens de produtos manipulados. Esforços têm sido 

realizados para que ocorra a implantação de modelos adaptados aos existentes na FU-UFG em 
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outras localidades. No ínicio do ano de 2015 um modelo adaptado do serviço de dispensação 

da FU-UFG começou a ser implantado nas farmácias distritais do município de Goiânia com o 

apoio da Secretaria Municipal de Saúde e com o objetivo de garantir o Uso Racional de 

Medicamentos à toda a população. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO CAPS – CONTRIBUIÇÃO DA INSERÇÃO NA SAÚDE 

MENTAL 

Apresentadora: Isabela Cristina Maioni XAVIER (aluna de graduação da FEFD/UFG) 

Orientador: Prof. Dr. Felipe WACHS (professor da FEFD/UFG) 

 

O objetivo deste trabalho é discutir contribuições da Educação Física para a Saúde Mental a 

partir da experiência do estágio em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A alta 

prevalência de pessoas em sofrimento psíquico traz reflexos para o contexto social pois, apesar 

de uma baixa taxa de mortalidade associada, os transtornos psiquiátricos ou relacionados ao 

uso de substâncias psicoativas são responsáveis por altas taxas de incapacitação. O modelo 

manicomial sustentado na reclusão tem sido substituído progressivamente por uma rede de 

atenção psicossocial composta de serviços e estratégias, dentre os quais se destacam os CAPS, 

serviços de saúde de portas abertas pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), onde 

indivíduos com transtornos mentais recebem tratamento objetivando tratar, respeitar, acolher o 

ser humano em seu sofrimento, com apoio e auxílio na resolutividade de seus problemas diários 

e sua reinserção na sociedade. Professores de Educação Física atuam, juntamente com uma 

equipe multiprofissional, na busca do melhor suporte e cuidado para com os usuários, 

sustentados no conceito de saúde ampliada. O profissional desta área, por ser recente sua 

inserção no campo, ainda encontra dificuldades na composição de suas práticas de cuidado na 

Saúde Mental, trabalhando na maioria das vezes, com conteúdos básicos restritos ao campo 

biológico. Pensar uma intervenção em que a prática corporal visasse a união do grupo baseada 

nas relações entre os participantes, a sua visão do próprio corpo e o respeito para com o do 

próximo, sem focar as discussões no transtorno, poderia contribuir para um cuidado que 

respeitasse a integralidade do usuário. A dança, por exemplo, pode estimular sentimentos de 

confiança, igualdade, apoio mútuo, participando ativamente da transformação pessoal pelo 

conhecimento dos domínios corporais e da forma como os integrantes veem a sociedade e se 

enxergam em relação a ela, aproximando-os entre si e afastando o sentimento de solidão e 

isolamento. Lembrando que o objetivo geral do CAPS é de promover a reinserção do indivíduo 
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na sociedade, temos tanto na arte como na experiência do próprio corpo estratégias terapêuticas 

que possibilitam a expressão, a comunicação, e a superação de obstáculos encontrados durante 

o tratamento contribuindo através de intervenções que não focadas na doença. 

 

VISITAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL: UM MERGULHO NAS 

INSTALAÇÕES PÚBLICAS DO MUNÍCIPIO DE GOIÂNIA 

Apresentadora: Gabriela Fernandes Amarante (Aluna de Graduação da FM-UFG) 

Orientadores: Mauro Elias Mendonça (Professor da FM-UFG), Larissa Arbués Carneiro 

(Professora da FM -UFG) 

Co-Autores: Alexandre Ferrari Amaral (Aluno de Graduação da FM-UFG); Denos Barbosa 

Goulart Neto (Aluno de Graduação da FM-UFG); Gabriela Fernandes Amarante (Aluna de 

Graduação da FM-UFG); Juliany Ferreira Badreddine (Aluna de Graduação da FM-UFG) 

 

Este trabalho tem por objetivo relatar uma experiência de inserção de acadêmicos de medicina 

em serviços de saúde mental da rede pública. Cada estudante da disciplina de Saúde Mental 

Coletiva, do quarto ano de medicina de uma faculdade do Centro-Oeste, em 2014, realizou seis 

visitas em diferentes serviços de saúde mental (CAPS, CAPS ad, CAPS i, CAPS i ad, residência 

terapêutica - RT e pronto socorro psiquiátrico - PSP). Foram descritos os relatos individuais 

produzidos por escrito por cada estudante a partir de perguntas abertas sobre a experiência 

vivida. Em relação às visitas aos CAPS e à RT, foram relatadas impressões de “curiosidade”, 

“surpresa”, “encantamento”, visão integral na atenção, cuidado interprofissional, diminuição 

do preconceito e desenvolvimento de compaixão aos usuários dos serviços, com ampla 

valorização dos dispositivos de valorização de saúde mental do SUS. Quanto às visitas ao PSP, 

os relatos foram de sensações impactantes do tipo “medo”, “indignação”, “aprisionamento” e 

percepção de resquícios do modelo manicomial. O conhecimento dos serviços ofertados trouxe 

como ganho o aprendizado de conceitos importantes sobre o modelo de atenção em saúde 

mental. A observação de aspectos positivos dos serviços substitutivos como o “efetivo elo entre 

paciente-serviço”, “a alegria e empenho dos profissionais” e “o resultado maravilhoso diante 

dos desafios estruturais e financeiros” proporcionaram maior credibilidade à política de saúde 

mental vigente no país, apesar da falta de investimentos financeiros à rede. Nesta experiência, 

na percepção dos estudantes que visitaram os serviços, as visitas se mostraram eficazes como 

estratégia na aprendizagem sobre o tema das instalações em Saúde Mental. Apesar de 

impactante para alguns, a percepção do que existe de efetivo e das dificuldades a serem 
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superadas colaborou na formação de impressões que se refletem no contexto médico 

educacional presente e futuro, uma vez que as mesmas foram frutos de experimentação. 

 

A VIVÊNCIA DO FARMACÊUTICO E PRECEPTOR EM UM CENTRO DE 

ATENÇÃO INTEGRADA A SAÚDE (CAIS): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Apresentadora: Juliana Teotônio Mota SOUSA (Aluna de pós-graduação da FF/UFG e 

Farmacêutica na SMS-Goiânia) 

Orientadora: Nathalie de Lourdes Souza DEWULF (Professora da FF/UFG) 

 

 

Introdução: o processo de formação de farmacêuticos exige que os graduandos passem por 

estágio supervisionado com orientação docente e supervisão local de farmacêuticos 

preceptores. Nesta situação, o farmacêutico desempenha duplo papel de exercer suas atividades 

diárias e ao mesmo tempo as atividades inerentes a preceptoria. No âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) o farmacêutico tem o papel de educador em saúde e neste sentido o desempenho 

da preceptoria torna se um desafio ao profissional no que diz respeito a apresentar aos alunos 

uma prática que seja condizente à teoria que recebem na academia. Objetivo: analisar a vivência 

de um farmacêutico e preceptor ao receber alunos de estágio em seu local de trabalho. Relato 

da experiência: o desenvolvimento da preceptoria para alunos de estágio I do Curso de Farmácia 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) traz ao farmacêutico de um Centro de Atenção 

Integrada a Saúde (CAIS) em Goiânia, um senso de responsabilidade grande no sentido de 

passar ao aluno conhecimentos sobre a realidade de saúde da população e do mundo do trabalho. 

Na preceptoria o farmacêutico torna se educador e formador em saúde, nesta condição é 

gratificante ao profissional perceber que os alunos o respeitam e o enxergam como um exemplo 

a ser seguido; por outro lado, é decepcionante mostrar aos alunos as precariedades de recursos 

humanos e materiais existentes que afetam a qualidade da assistência à população. Outro 

desafio ao preceptor é a atualização da teoria recebida pelos alunos, pois o momento do estágio 

é rico em troca de experiências e aprendizado não somente ao aluno, mas também ao 

profissional; nesse sentindo, o preceptor necessita de apoio da academia para atualizar 

conhecimentos, uma vez que apenas conhecimento técnico e experiência profissional não 

bastam para transmitir ao aluno uma vivência prática condizente com a teoria recebida na 

academia. Considerações finais: diante do exposto, percebe-se a necessidade de aproximação 

da academia com a preceptoria, no sentindo de discutir o papel de cada um no processo de 

ensino aprendizagem. A construção de oficinas para capacitação de preceptores seria uma 
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possível alternativa para a consolidação dessa parceria, e com isso aprimorar o processo de 

formação dos futuros farmacêuticos de forma a melhorar a qualidade da Assistência 

Farmacêutica prestada à população. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: USO DO PROTOCOLO SPIKES PARA HUMANIZAÇÃO 

DO ATENDIMENTO AO PACIENTE 

Apresentador: Guilherme Miranda ANDRADE (aluno de graduação da FM/UFG) 

Orientador: Afonso Henrique Teixeira Magalhães ISSA (Professor da graduação FM/UFG) 

Co-autores: Kelly Cristina Miranda ESTRELA (aluna da graduação da FM/UFG); Patrícia 

Stambovsky Guimarães BORGES (aluna da graduação da FM/UFG); Rodrigo Cunha 

FERREIRA (aluno de graduação da FM/UFG); Stéphanie Zago GERALDINO (aluna da 

graduação da FM/UFG) 

 

Introdução: A comunicação de uma notícia desfavorável ao paciente ou aos seus familiares 

implica alguma alteração negativa na vida destes. Contudo, grande parte dos médicos, não o 

faz de forma adequada. O protocolo SPIKES, por sua vez, descreve seis passos de maneira 

didática para auxiliar na transmissão de “más notícias”. Objetivo: Relatar experiência de alunos 

de Medicina do sexto semestre da UFG na transmissão de uma má notícia por meio do uso do 

protocolo SPIKES, e analisar como a humanização do atendimento interfere na adesão do 

paciente ao tratamento. Desenvolvimento: Foi atendido em outubro de 2014, no ambulatório de 

Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFG, paciente masculino, 61 anos, natural de 

Itauçu – GO e residente em Santa Bárbara - GO. Relatava há quatro meses regurgitação, 

disfagia, pirose e perda de 6 kg no mesmo período. Referia ser tabagista e etilista há 40 anos. 

Afirmou ter morado em casa de pau a pique e contato com triatomíneo na infância. Ademais, 

levou para o atendimento um teste de Machado Guerreiro positivo e exame de imagem 

compatível com megaesôfago. Assim, para transmitir a má notícia ao paciente – diagnóstico de 

doença de Chagas - seguimos os seis passos do protocolo de SPIKES aprendidos no quinto 

semestre durante a disciplina de Psicologia Médica. O primeiro passo (Setting up) consistiu em 

preparar o ambiente para oferecer tranqüilidade ao paciente. A seguir, no segundo (Perception) 

procuramos compreender qual era o conhecimento do paciente sobre seu estado. Já no terceiro 

(Invitation) esperamos o paciente demonstrar interesse em obter informações sobre sua 

condição de saúde. No quarto (Knowledge), transmitimos de forma segura o seu diagnóstico 

clínico, abordando sinais, sintomas e a história natural da sua doença. O quinto (Emotion), por 
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sua vez, consistiu em responder empaticamente à reação do paciente à má notícia. Por fim, no 

sexto passo (Strategy), informamos ao paciente qual seria nossa conduta e quais eram suas 

perspectivas. Considerações finais: A transmissão de más notícias para os pacientes e familiares 

exige do estudante habilidade, pois envolve dores, desesperança e medos a aqueles. Dessa 

forma, a utilização do Protocolo SPIKES humaniza o atendimento, respeita os aspectos éticos 

necessários a uma relação de ajuda e melhora a adesão do paciente à terapêutica e colaboração 

com as demais condutas médicas. 

 

EIXO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

LESÃO INTRAEPITELIAL DE BAIXO GRAU EM GESTANTE E O SEGUIMENTO NA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 

Ludmila Camilo FAVARO (Mestranda PPG/FEN-UFG); 

Orientadora: Janaina Valadares GUIMARÃES (Docente PPG/FEN-UFG); 

Co-autores: Eleide Soares de OLIVEIRA (Enfermeira/UABSF); Tanielly Paula SOUSA 

(Mestranda PPG/FEN-UFG); Flaviana VIEIRA (Docente PPG/FEN-UFG); Ivana Lemes 

PAPINI; Camila Canhete FERREIRA; Crista Passos NOVATO; Aline Teixeira de Carvalho 

SOUSA (Acadêmicas de Enfermagem/FEN-UFG) 

 

A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é de ampla distribuição na população 

sexualmente ativa, e significativa em mulheres com idade reprodutiva. As taxas de positividade 

durante a gravidez reforçam a necessidade de uma abordagem adequada1. Objetiva-se relatar o 

seguimento preconizado em caso de lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL-NIC I) 

diagnosticado em gestante, e condutas adotadas na consulta de enfermagem na Unidade de 

Atenção Básica Saúde da Familia (UABSF) e coleta do exame citopatológico do colo uterino. 

J. A. S. M, 27 anos de idade, natural de Goiânia faz acompanhamento ginecológico em UABSF 

desde setembro de 2012. Foram realizados 6 exames citopatológicos prévios. Em setembro de 

2012 foi diagnosticada com Atipias em Células Escamosas de Significado Indeterminado, não 

podendo afastar Lesão de Alto Grau (ASC-US), sendo encaminhada para colposcopia, 

conforme recomendações do INCA2. Resultado colposcópico negativo, um ano após a mesma 

retornou com queixa de leucorréia brancacenta e grumosa, com ardor e prurido intenso, 

medicada para candidíase, conforme abordagem sindrômica de corrimento vaginal, realizada 

orientações e condutas preconizadas. Exame citopatológico realizado dia 24/02/2015 exibindo 
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LSIL-NIC I. Usuária procurou a Unidade de Saúde em 06/05/2015 para realizar a primeira 

consulta pré-natal. IG: 7s e 3d. Realizada anamnese detalhada, seguida de exame físico com 

ênfase no pré-natal, solicitada primeira amostra do Teste da mamãe e nova coleta de exame 

citopatológico do colo uterino, persistindo o resultado de LSIL-NIC I, sendo este o motivo que 

despertou o interesse deste relato, pela persistência da lesão, colposcopia sem alterações 

visíveis, suspeita entre a dubicidade pela visualização do colo ser melhor neste período ou pelo 

próprio cunho infeccioso do vírus que pode se manifestar na gravidez de forma mais agressiva 

devido às mudanças hormonais e imunológicas próprias da gestação, ou ambos fatores. 

Concluímos que o seguimento conforme recomendações o INCA está sendo cumprido nessa 

UABSF pelos enfermeiros e docentes em exercício, denotando o compromisso e a 

responsabilidade perante os usuários, acadêmicos e o Sistema de Saúde. 

 

CONFERÊNCIAS DE SAÚDE EM 2015: PARTICIPAÇÃO SOCIAL, DEFESA DO 

SUS E O RESGATE DO DIREITO À SAÚDE 

Apresentadora: Digeane Cristine Cardoso PEDROSA (Estudante de Enfermagem, FEN/ UFG) 

Orientadora: Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN/UFG) Co-autores: Karina 

SUZUKI (Professora, FEN/UFG) Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN/UFG) 

Rosana Alves de Carvalho PAULA (Enfermeira, Preceptora de Estágio I, SMS/Goiânia) 

Mariany da Silva LUZ (Enfermeira, Preceptora de Estágio I, SMS/Goiânia) André ALVES 

(Estudante de Enfermagem, FEN/ UFG) Izabella Moura MOREIRA (Estudante de 

Enfermagem, FEN/ UFG) Simoni da Silva Teixeira CAMARGO (Estudante de Enfermagem, 

FEN/ UFG) Dayane Cristina dos Santos ALVES (Estudante de Enfermagem, FEN/ UFG) Ana 

Caroliny Faria ALVES (Estudante de Enfermagem, FEN/ UFG) 

 

Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição de 1988, a saúde foi 

reconhecida como direito de toda a população com acesso universal. A participação social foi 

regulamentada pela Lei 8.142/ 1990, como uma das principais estratégias de gestão do SUS, 

por meio de conselhos e conferências de saúde. Em 2015, com o tema “Saúde pública de 

qualidade, para cuidar bem das pessoas”, serão realizadas conferências locais, temáticas, 

municipais e estaduais de saúde em todo o país, culminando na XV Conferência Nacional de 

Saúde. O objetivo deste relato é apresentar a experiência de estudantes de enfermagem em 

estágio supervisionado I e da disciplina Saúde Coletiva, na participação em etapas local e 

distrital  da  Conferência  Municipal  de  Saúde  de  Goiânia  (CMS/Goiânia).  A  atuação  dos 
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estudantes ocorreu como apoio no acolhimento, inscrições e relatoria e também, como usuários 

do SUS. Na conferência local, aproximadamente 100 pessoas, entre usuários, trabalhadores e 

gestores, apresentaram suas demandas que tiveram como foco a falta de recursos financeiros, 

de profissionais de saúde e de medicamentos e materiais de consumo, bem como, o 

sucateamento das unidades básicas de saúde do município. Na etapa distrital, compareceram 

aproximadamente 120 pessoas, que aprovaram as demandas para a CMS/Goiânia à partir das 

propostas encaminhadas das etapas locais. Os estudantes perceberam que as discussões 

ampliaram para uma maior compreensão dos ataques que o SUS vem sofrendo com as 

mudanças na legislação, como a que autoriza a participação do capital estrangeiro na saúde e a 

do orçamento impositivo; o crescente financiamento de políticos por operadoras de planos de 

saúde; e a privatização, por meio das terceirizações. Percebe-se que a intensificação de 

estratégias vindas dos três poderes e nas instâncias federal, estadual e municipal, bem como, de 

empresas e indústria nacionais e internacionais para que a saúde deixe de ser direito e vire 

mercadoria, tem provocado mobilizações na sociedade em defesa do SUS. Apesar da falta de 

respeito para com decisões das instâncias de participação social na saúde que vem ocorrendo 

ao longo dos anos, a unânime reivindicação de usuários e trabalhadores da saúde para que o 

SUS seja público e de qualidade, tal como previsto na Constituição, pode ser um novo marco 

na apropriação dos direitos conquistados pela população brasileira. 

 

O PERCURSO DO USUÁRIO NO SUS: UMA ESTRATÉGIA DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

Apresentadora: Karla Costa Pedroso ZICA (Estudante de enfermagem, FEN/UFG) 

Orientadora: Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN /UFG) 

Co-autores: Michelle Augusta dos SANTOS (Estudante de Enfermagem, FEN/UFG); 

Karina SUZUKI (Professora, FEN/UFG); Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, 

FEN /UFG) 

A disciplina Saúde Coletiva, oferecida no primeiro período de enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, tem seu conteúdo desenvolvido à partir do 

percurso do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS) e identificação das diferentes portas de 

entrada para os serviços de saúde. O objetivo deste relato é apresentar as experiências de 

estudantes de enfermagem no reconhecimento dos diferentes cenários onde a atenção à saúde é 

oferecida no município de Goiânia. A disciplina utiliza abordagens participativas e dialógicas 

para  facilitar  a  compreensão  inicial  sobre  as  políticas  públicas  de  saúde.  A  prática      é 
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desenvolvida nos seguintes cenários: Atenção Básica em Saúde, por meio de um Centro de 

Saúde da Família; Média Complexidade e Urgência, em um Centro de Atenção Integrada à 

Saúde (CAIS); Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial, em um hospital de ensino; 

Sistema Regulador Municipal e Conselhos de Saúde. Em cada espaço identificado, os 

estudantes visitam a área física e entrevistam usuários e trabalhadores. Percebeu-se a 

deficiência da infraestrutura física, a falta de recursos humanos e de equipamentos, materiais 

de consumo e medicamentos em todos os níveis de assistência. No sistema regulador, fica 

evidente a falta de condições de alguns municípios para garantir o tratamento fora de domicílio 

e a indisponibilidade de serviços, gerando longas filas ‘virtuais” de espera. Os estudantes 

participaram de Conferências Distritais e Temáticas de Saúde como relatores e/ou usuários. 

Conheceram na prática, o funcionamento deste importante espaço de planejamento e 

participação social e, alguns serão delegados na Conferência Municipal de Saúde. Inicialmente, 

os estudantes não tinham conhecimento algum sobre o SUS, termos e siglas utilizados. A 

metodologia na condução da disciplina, envolvendo os serviços e a comunidade, facilitou o 

entendimento de forma crítica e contextualizada: do direito constitucional à saúde; dos 

princípios e políticas do SUS; da organização da rede de atenção à saúde no município; dos 

interesses mercadológicos embutidos no subfinanciamento e terceirização do SUS; da 

precarização do trabalho em saúde; do potencial pouco explorado da participação social. A 

disciplina despertou nos graduandos a consciência política e cidadã e o seu papel como 

protagonistas na defesa do direito à saúde: pública, universal e de qualidade. 

 

ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE MENTAL: primeiras impressões 

Orientador: Felipe Wachs – professor da FEFD- UFG 

Apresentador: Elizabeth Campos da Silva – aluna de graduação FEFD-UFG 

Co-autores: Cleber Luiz Camilo GODOY – aluno de graduação FEFD-UFG; Murilo 

HENRIQUE – aluno de graduação FEFD-UFG; Renata Rodrigues SANTOS – aluna de 

graduação FEFD-UFG 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são instituições destinadas a acolher pacientes com 

transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar e apoiá-los em suas iniciativas 

de busca da autonomia, oferecendo-lhes atendimento especializado, e foram criados para 

substituir os hospitais psiquiátricos. Sendo um campo de atuação novo, inclusive para o 

profissional de Educação Física, a Faculdade de Educação Física e Dança da UFG  possibilita 



93  

que os alunos façam estágio nesses ambientes. Os integrantes desse trabalho foram designados 

a estagiar no CAPS Casa, que tem como foco atender pessoas com sofrimentos psíquicos 

ligadas ao álcool e outras drogas. Assim, o objetivo desse relato de experiência é compartilhar 

o que foi vivido por nós neste local e nossos pontos de vistas com relação ao trabalho ali 

desenvolvido. Imaginávamos o Casa com uma estrutura física, organização de trabalho e os 

próprios usuários que o frequentam de uma forma diferente. Com uma estrutura modesta, que 

lembra um casarão, e pouco material, os profissionais precisam buscar alternativas para realizar 

as atividades. Ao chegar ao CAPS, o usuário é acolhido por um profissional que faz perguntas 

pertinentes para identificar seus problemas, para então montar o plano terapêutico individual e 

direcioná-lo para um grupo que atenda suas necessidades. Os atendimentos oferecidos 

envolvem serviços da Medicina, Psicologia, Enfermagem, Educação Física e outros. Os 

profissionais, principalmente de Educação Física, possuem dificuldade por conta da falta de 

recursos estruturais e materiais, utilizando ao máximo a capacidade de criação para propor e 

realizar oficinas/grupos diretamente relacionados à cultura corporal e elementos da área. O 

usuário tem autonomia para discutir com a equipe sobre qual grupo terapêutico quer/pode 

participar. Os grupos que tem melhor aceitação e assiduidade são os mais antigos, sendo que os 

mais novos às vezes encontram resistência dos usuários. Esse trabalho duradouro cria um 

vínculo saudável entre profissional e usuário. É feito um debate e análise de prontuários ao final 

dos grupos para buscar formas de melhorar o atendimento aos usuários. As atividades de estágio 

no CAPS estão nos proporcionando experiências multiprofissionais e relações únicas com um 

público diferente para muitos e acreditamos que a nossa contribuição está sendo positiva para 

o trabalho do local. 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO CAPS BEIJA FLOR 

Apresentadora: Katiane, SANTOS aluna do 5º período do curso de Bacharelado -FEFD/UFG. 

Orientadora: Prof.ª Esp.  Juliana Paula Balestra Soares LIBANIO - FEFD/UFG 

 

O presente relato de experiência propõe uma compreensão sobre a Educação Física no campo 

da saúde mental em especifico no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Beija- Flor. O 

mesmo está relacionado à disciplina de Estagio Curricular Profissional I, que contempla os 

alunos do 5ºperíodo do curso de Bacharelado da FEFD/UFGi. Esse relato busca apresentar as 

atividades desenvolvidas  bem como as metodologias utilizadas pelo professor de    Educação 
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Física no CAPS. No primeiro momento as aulas foram na FEFD/UFG no qual foi apresentado 

o plano de ensino e aulas expositivas sobre o Sus, a Reforma Psiquiátrica Antimanicomial, 

surgimento dos CAPS e sua proposta multidisciplinar e interdisciplinar. Num segundo 

momento ocorreu a observação participante entendendo o serviço desenvolvido no CAPS, os 

profissionais da saúde, gestão, equipe administrativa, iniciando a participação em algumas 

oficinas para posteriormente (no segundo semestre de 2015) efetivar o plano de ação. Existiam 

duas oficinas relacionados ao professor de educação física nas terças feiras: alongamento 

(ginástica) e jogo de futebol. O primeiro grupo é coordenado por dois professores de Educação 

Física desenvolvida a partir de alongamentos que visam melhorar a postura e respiração e tem 

por objetivo a melhora gradativa e continuada das capacidades físicas e psíquicas afetadas pelas 

doenças e uso das medicações. No segundo grupo de futebol, professor de educação física atua 

juntamente com o enfermeiro e é trabalhado a atenção e orientação espacial no jogo de futebol 

são trabalhadas interações sociais, capacidades físicas como: cardiorrespiratórias e cognitivas 

como caminhar e correr. As atividades são realizadas simultaneamente e/ou consecutivamente 

no período vespertino todas as terças-feiras no horário das 13:30 as 16:50 horas período este 

dentro do estágio. Nesse sentido é possível observar que a Educação Física trabalha para 

atender as demandas dos usuários e de acordo com o projeto de inserção social do Caps como 

facilitadora de ações individuais e em grupo conhecendo a realidade e contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia dessas pessoas visando para além das práticas corporais que se 

baseia num trabalho interdisciplinar onde a contribuição e o olhar de outras áreas é de suma 

importância. 

 

ESTUDO DE CASO CLÍNICO MULTIDISCIPLINAR COMO FERRAMENTA DE 

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA. 

Autores do trabalho: Gracielle Pires da Silva e Roberta Lana Machado 

Professoras orientadoras: Barbara Souza Rocha e Cerise Castro Campos 

 

A Atenção Primária em Saúde representa um importante espaço de aprendizado e prática para 

acadêmicos, e a inserção destes nesse serviço representa grande ganho para a comunidade, que 

passa a receber valiosas intervenções e orientações. O Estágio Comunitário é considerado a 

principal estratégia para o fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade, sendo a 

elaboração  do  estudo  de  caso  multiprofissional  uma  das  ferramentas,  que  promove      o 
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desenvolvimento de atitudes e habilidades nas intervenções junto ao paciente, e possibilita ao 

acadêmico uma visão ampliada da realidade social, capacitando-os a integrar posteriormente as 

equipes multidisciplinares. Esse relato de experiência tem como objetivo descrever a utilização 

da ferramenta de estudo de caso clínico como incentivador da prática multidisciplinar, 

integradora entre o ensino-serviço-comunidade e provedora da melhoria da qualidade de vida 

do paciente. Cada grupo de estágio (acadêmicos da enfermagem, odontologia e medicina) 

permanecem em campo por 4 semanas, e realizam em conjunto a escolha, elaboração, 

apresentação e discussões e avaliação de um caso. Na primeira semana é realizado a escolha do 

estudo de caso. Na segunda semana realiza-se a visita domiciliar com anamnese, exame físico 

e avaliação global do paciente. Na terceira o estudo de caso é apresentado aos preceptores e é 

discutido o plano de intervenção. Na quarta semana a intervenção é realizada durante uma visita 

domiciliar e posteriormente os preceptores dão continuidade no cuidado. No Município de São 

Luís de Montes Belos, nas unidades de saúde Dona Luzia e Boanerges, durante o ano de 2014, 

aconteceram ao todo 9 discussões de casos, destes 7 utilizaram a ferramenta do telessaúde e 2 

nas unidades de saúde. Entre os temas discutidos destacam-se: doenças crônicas e tratamentos 

de feridas. Consideramos importante a utilização do caso clínico para a efetivação e incentivo 

do trabalho multidisciplinar, o levantamento de temas para educação continuada dos 

profissionais envolvidos, uma atenção integral e qualificada ao paciente, além de proporcionar 

aos acadêmicos uma visão holística do paciente. Essas ações tem impacto positivo na integração 

ensino-serviço-comunidade, na formação acadêmica e na atuação dos profissionais. 

 

O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA FORMAÇÃO DA ENFERMAGEM 

Apresentadora: Marília CORDEIRO (Aluna de mestrado da FEN/UFG) 

Orientadora: Ana Karina Marques SALGE (Professora da FEN/UFG) 

Tutora: Cleiciane Lima (Aluna de mestrado da FEN/UFG) 

Co- autoras: Marisa de Oliveira RODRIGUES (Aluna  de  graduação  da  UNIFAN);  

Darliane Claúdia SOARES (Aluna do curso de graduação da UNIFAN); Núbia MARINHO 

(Professora da UNIFAN); Lívia Roberta Rodrigues CONCEIÇÃO (Aluna de mestrado 

FEN/UFG) 

 

A educação é um dos grandes pilares da sociedade, assim torna-se necessário que todos os 

atores participantes neste processo colaborem para o seu desenvolvimento. No âmbito da 

formação profissional, buscando abandonar o modelo tecnicista e fragmentado, tem-se   como 
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desafio mostrar para o acadêmico de enfermagem a realidade que irá encontrar durante a sua 

atuação profissional, objetivando assim instrumentaliza-lo nos aspectos éticos, técnicos e 

políticos para contribuir na transformação do processo de trabalho, ou seja, transformar o 

cuidado fragmentado. Nesse sentido, novas formas de ensino-aprendizagem estão sendo 

difundidas, principalmente na formação dos profissionais de saúde que são as chamadas 

metodologias ativas (MA). Trata-se de uma nova visão pedagógica baseada na concepção 

crítico-reflexiva, onde o estudante é considerado responsável pelo seu aprendizado. Baseando- 

se na problematização, destacam-se a “Aprendizagem Baseada em Problema (ABP)” e a 

“Metodologia da Problematização (MP)”, embora distintas, porém com semelhanças, ambas 

visam romper os métodos tradicionais de ensino-aprendizagem. O objetivo desse estudo é 

revisar a literatura sobre o uso das MA no processo de formação de acadêmicos de enfermagem. 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Os dados foram obtidos através da busca em 

bases de dados virtuais em saúde, como BIREME, LILACS, SCIELO E BDENF, foram 

selecionados artigos entre os anos de 1999 a 2014, os descritores utilizados foram: 

Metodologias ativas; Enfermagem; Formação. O processo de formação do enfermeiro requer 

que ele obtenha competências e habilidades para o enfrentamento de situações práticas e 

profissionais, em que não basta apenas o conhecimento científico, é necessário formar um 

profissional que seja capaz de ressignificar e reorganizar o saber, que saiba criar novos espaços 

educativos que sejam favoráveis a construção de sujeitos solidários pensantes e protagonistas 

de uma nova realidade. É preciso direcionar esse profissional para as novas exigências, o 

mercado deseja profissionais críticos e reflexivos e que enquanto cidadãos que vão transformar 

o serviço e a comunidade na qual estão inseridos. 

 

USO DE TECNOLOGIAS PARA CONTATO ENTRE PESQUISADORES E 

SUJEITOS EM UM ESTUDO DE COORTE 

Ana Letícia Soares BORGES (Enfermeira SMS/Goiânia e discente do PPG FEN/UFG); Ana 

Luiza Neto JUNQUEIRA (Docente FEN/UFG); Laura Ferreira OLIVEIRA (Enfermeira 

SMS/Goiânia e discente do PPG FEN/UFG); Priscilla dos Santos JUNQUEIRA (Enfermeira, 

docente UNIP/GO) 

 

Relato de experiência a partir da realização de um estudo de coorte com crianças, vivenciado 

por discentes de uma faculdade de enfermagem de Goiânia. Um estudo de coorte é 

caracterizado pelo acompanhamento de indivíduos durante algum tempo. Sabe-se que esse tipo 
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de método apresenta grandes desafios no decorrer de seu desenvolvimento, dentre eles estão o 

seguimento dos participantes e o número de abandonos e perdas. Têm-se como objetivo mostrar 

e refletir sobre o uso de tecnologias, como alguns aplicativos de comunicação para celulares e 

GPS, durante a execução do projeto a fim de ajudar durante a coleta de dados. Durante esta fase 

da pesquisa alguns obstáculos, como a dificuldade de comunicação entre pesquisadoras e 

responsáveis pelas crianças, dificuldade de encontrar endereços e gastos com ligações, foram 

observados. Várias vezes ao tentarmos entrar em contato com o participante não obtínhamos 

sucesso devido incompatibilidade de horários e dificuldade de falar com estes ao telefone. Ao 

entrar em contato através de mensagens via aplicativos, o retorno dos participantes se 

apresentou maior e conseguimos um aumento no número de agendamentos para a realização de 

coleta de dados, ainda sendo possível confirmar as visitas agendadas de forma mais rápida e 

prática. Além disso, conseguimos economizar com o custo das ligações realizadas, um aspecto 

de extrema importância quando não contamos com financiamento durante a pesquisa como 

nesse caso. Outro ponto importante da tecnologia durante o desenvolvimento da pesquisa foi o 

uso de GPS para localização de endereços e diminuição de distâncias percorridas durante esse 

processo, reduzindo assim o tempo entre uma visita e outra. A utilização desses tipos de 

instrumentos possibilitou uma maior fluidez da pesquisa e melhorou a comunicação entre 

pesquisador e sujeito fortalecendo o elo entre os mesmos durante a execução do estudo. Ao 

utilizarmos este tipo de tecnologia como ligação entre sociedade e pesquisa científica obtivemos 

um maior aproveitamento do tempo e um grande aliado que faremos uso em vários outros 

projetos. 

 

EDUCAÇAO FISICA E SAUDE MENTAL: EXPERIENCIAS DO ESTÁGIO DA 

1FEFED/UFG NO 2CAPS 

Juliana Paula BALESTRA Soares (autora) - Docente da FEFD/UFG 

Co-autores: Carmencita Márcia BALESTRA - Secretaria Estadual de Saúde- GO; Joelma 

Cristina GOMES - 3SETEL-GO 

 

O presente estudo é fruto de estudos que foram realizados durante o período do estágio 

supervisionado I e II (2014) com experiências voltadas para a formação do aluno no curso de 

Bacharelado em Educação Física da FEFD/UFG. O curso em questão apresenta em seu 

currículo uma ênfase em saúde pública e o estágio I e II segue a mesma linha ao atuar em CAPS. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar contribuições do estágio de Educação Física da 
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FEFED-UFG no campo da saúde mental desenvolvido no CAPS Beija-Flor em Goiânia-GO. 

Observamos no desenvolvimento do estágio que por ser uma área relativamente nova para a 

atuação da Educação Física, ainda não existe uma sistematização efetiva de conteúdos e 

metodologias a serem tratados pela educação física nos CAPS, ou seja, há uma carência no que 

diz respeito à elaboração de elementos teórico-metodológicos. Porém, isso de forma alguma 

diminui ou minimiza o trabalho do profissional dessa área no espaço. Os profissionais da 

Educação Física participam de atividades comuns a todos os outros profissionais como: 

acolhimento, escuta qualificada, projeto terapêutico singular, preenchimento de prontuários, 

visitas domiciliares, reuniões de equipe e miniequipe também. Os alunos fizeram observação 

participante no primeiro semestre e finalizaram com plano de ação que foi desenvolvido no 

semestre seguinte. De acordo com o que foi observado, os alunos no segundo semestre 

desenvolveram atividades de jogos interativos, jogos de tabuleiro, grupo de homens, futebol, 

natação, dança de salão, ioga, atividades de medidas antropométricas com as moradoras da 

residência terapêutica, além de participarem de passeios. Nesse sentido o Estágio vem tentar de 

alguma forma contribuir para essa possível sistematização deste profissional junto à equipe de 

saúde. Esse trabalho toma por base alguns princípios do SUS, da reforma psiquiátrica, da saúde 

coletiva, da saúde mental e das práticas corporais. Consideramos a relevância do estágio 

enquanto garantia de novos saberes e práticas para os educandos com valorização da qualidade 

do atendimento aos usuários, na sensibilização, no cuidado, no acolhimento e também na quebra 

de mitos e preconceitos em torno dessas pessoas. 

 

EIXO: TRABALHO E SAÚDE NO TERRITÓRIO 

 

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

FIRMINÓPOLISGOIAS 

Apresentador: Virgínia Lemes RIBEIRO (Aluna de graduação da FANUT/UFG) Orientador: 

Ida Helena MENEZES (Professora da FANUTUFG) 

Tutor: Bruna Tavares OLIVEIRA (Nutricionista da SME e SMS/ Firminópolis) 

Co-autores: Camila Rodrigues da Cunha SANTOS, Raíssa Elias AMORIM, Renata Silva 

SANTOS (Alunas de graduação da FANUT/UFG) 

O início da formação dos hábitos alimentares começa na infância e abrange, entre outros 

aspectos, as escolhas e quantidades de alimentos a serem ingeridos. ASSIM, a educação 

alimentar e nutricional é importante como um incentivo para formação dos hábitos alimentares 
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saudáveis. O objetivo da ação é incentivar as práticas alimentares saudáveis em escolares e pré- 

escolares do município de Firminópolis. As atividades foram realizadas pelas estagiárias de 

Nutrição da UFG, de março a maio de 2015, em parceria com a nutricionista da secretaria 

municipal de educação do município de Firminópolis/GO, em dois dias diferentes, no período 

matutino e vespertino. As atividades foram desenvolvidas com cerca de 720 crianças de 5 

escolas (integral, CMEI e regulares) do município com faixa etária de no mínimo 2 anos e 

máximo de 13 anos de forma criativa e lúdica com os seguintes temas: Reconhecendo os 

alimentos saudáveis, Água, Lancheira saudável e Obesidade infantil. Foram utilizados métodos 

de preleção com participação dirigida sobre os temas propostos e apresentação de vídeos, além 

da entrega de material impresso elaborado pela nutricionista e a estagiárias. A avaliação da 

aprendizagem dos alunos foi através do aproveitamento de acima de 80% diante dos acertos em 

uma dinâmica com perguntas e respostas sobre os temas abordados durante a atividade de 

educação alimentar e nutricional, no geral os alunos tiveram um bom aproveitamento dos 

conteúdos abordados. A atividade é uma parceria da Secretária Municipal de Educação de 

Firminópolis com a UFG, que fortalece a atuação integrada da unidade acadêmica envolvida 

com as escolas municipais promovendo uma vivência da atuação intersetorial com a 

participação ativa dos acadêmicos. Essa atividade propiciou o melhor entendimento teórico- 

prático sobre a promoção de hábitos alimentares saudáveis em crianças e com o fortalecimento 

da integração ensino, serviço e comunidade. 

 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO: AÇÕES, PROGRAMAS E SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO NO SUS - ETAPA 1: PREVENÇÃO E CUIDADO DA OBESIDADE 

Apresentadora: Maria Janaína Cavalcante NUNES (Nutricionista na Coord. de Vigilância 

Nutricional/Gerência de Vigilância Epidemiológica/Superintendência de Vigilância em Saúde 

da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás- CVN/GVE/SUVISA/SESGO) 

Co-autores: Fernanda Rodrigues Silva RESENDE (Fisioterapeuta na Coord. de Vigilância 

Nutricional/Gerência de Vigilância Epidemiológica/Superintendência de Vigilância em Saúde 

da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás- CVN/GVE/SUVISA/SES GO) 

Introdução: Visando impulsionar a adoção de modos de vida saudáveis que permitam a 

manutenção ou a recuperação do peso saudável, e consequente melhoria de saúde foram 

publicadas pelo Ministério da Saúde as Portarias N° 424 e 425 de 19 de março de 2013 que 

redefinem  as  diretrizes  para  organização  da  prevenção  e  do  tratamento  do  sobrepeso   e 
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obesidade como linha de cuidado prioritária na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas. Considerando esta demanda, o Estado iniciou a construção da Linha de 

Cuidado da Obesidade de Goiás. Objetivo: Sensibilizar e qualificar os profissionais que atuam 

nos municípios com o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção e cuidado da obesidade. 

Desenvolvimento: A Coordenação de Vigilância Nutricional (CVN) realizou nos dias 24 a 

26/03 (1a turma) e de 30 de março a 01 de abril de 2015 (2a turma), no Município de Goiânia, 

a primeira de três etapas do curso de Prevenção e Cuidado da Obesidade. No total, participaram 

193 profissionais de saúde das áreas de nutrição, enfermagem, farmácia, fisioterapia, assistência 

social, fonoaudiologia, psicologia e educação física, atuantes na Vigilância em saúde e Atenção 

Básica: Estratégia Saúde da Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) de 107 

municípios do Estado. Ao final, ficou estabelecido a construção, aprovação e encaminhamento 

do plano de ação municipal com assinatura do secretário de saúde municipal e ata de aprovação 

de seus Conselhos Municipais de Saúde. Também foi solicitada a construção de um portifólio 

para demonstrar o trabalho de cada grupo realizado no município de origem, foram entregues 

78% dos produtos solicitados. Considerações finais: Serão realizadas mais duas etapas no ano 

de 2015, com o intuito de cumprir o desafio de reverter este problema de Saúde Pública, que 

apresenta taxa de prevalência já elevada e ainda crescente em nossa população. 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CMEI TEMPO DE INFÂNCIA: RELATO DA 

PARCERIA ENSINO/SERVIÇO/COMUNIDADE DOS ACADÊMICOS DO CURSO 

DE BIOLOGIA LICENCIATURA UFG 

Dezyrê Mendes PEIXOTO1 (Bióloga licenciada ICB/UFG) Cristiane Lopes Simão LEMOS2 

(Professora do ICB/UFG), Ana Carollina Freitas de CASTRO3 (Bióloga licenciada ICB/UFG) 

 

A finalidade da Educação em Saúde é a transformação, e tal ação, contribui 

contundentementepara a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS. Assim, a saúde no 

ambiente escolar e na formação de professores tem sido valorizada como elemento chave para 

a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.Trata-se deum relato de experiência de um 

projeto de intervenção realizado como atividade da disciplina “Educação e Saúde” do Curso de 

Biologia – Licenciatura do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. O local de realização foi 

o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) - Tempo de Infância, localizada no bairro São 

Judas Tadeu, em Goiânia, no estado de Goiás, com alunos da pré-escola, com faixa etária de 1 

a 5 anos. Dentre os objetivos traçados estavam: colaborar para uma formação docente com foco 
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na promoção de saúde; aproximar estudantes do Curso (futuros professores) da realidade do 

ambiente escolar, trocar saberes científicos e saberes populares eotimizar as relações 

interpessoais (acadêmicos/professores/pré-escolares), por meio de ações educativas lúdicas. Na 

execução do projeto, utilizou-se como metodologia de ensinoaprendizagem o “Arco de 

Maguerez”, que é composta por cinco etapas: 1- observação da realidade; 2- levantamento dos 

pontos-chaves; 3- teorização; 4- hipóteses de solução; 5- aplicação à realidade. A partir da 

compreensão da realidade, identificou-se os pontos chaves (questões que precisavam ser 

trabalhadas): alimentação saudável, higiene e boa convivência. Foram utilizados os seguintes 

recursos educativos: teatro de fantoches para o tema alimentação saudável; brincadeiras e jogos 

para o tema boa convivência, estimulando a amizade, a alegria, a interação com o outro, o 

ganhar e o perder; para desenvolver o tema higiene e cuidados com o corpo, a música e a dança 

foram utilizadas. Consideramos quea parceria entre universidade e comunidade é uma 

possibilidade para sensibilizar crianças sobre temas importantes para sua qualidade de vida. Por 

outro lado a prática realizada pelos acadêmicos resultou em ganhos no sentido de maior 

aproximação e prática com o universo escolar, além do despertar para a futura prática docente. 

As atividades de educação e saúde devem estar pautadas por ações mais humanizadas, sendo 

problematizadas e articuladas de acordo com a realidade dos sujeitos envolvidos. 

 

PET-SAÚDE/RAS INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

DESAFIOS E DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA ESTABELECER 

PESQUISA DE IAM EM GOIÂNIA- GO 

Apresentadora: Gabriella de Figueiredo RODRIGUES (Instituição: Universidade Federal de 

Goiás - Faculdade de Medicina, Graduanda na Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

de Goiás) 

Co-autores: Camila Dutra PIMENTA (Graduanda da FM/UFG); Cássio César Arrais LEÃO 

(Graduando da FM/UFG); Lucas Zago RIBEIRO (Graduando da FM/UFG); Thiago de Souza 

Veiga JARDIM (Médico cardiologista, professor da FM/UFG e Tutor do PET-IAM); Fabiola 

Araújo de SIQUEIRA (Médica cardiologista, preceptora do PET-SAÚDE/RAS-IAM) 

 

Em 2011 o grupo das doenças cardiovasculares foi responsável por mais de 100.000 óbitos no 

Brasil. Somente em Goiás foram mais de 2757 óbitos e em Goiânia, 600. A doença que lidera 

o grupo é o infarto agudo do miocárdio (IAM), condição que deve ser analisada clinicamente e 

epidemiologicamente na busca de melhorias para prevenção e assistência às vítimas de   IAM. 
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Este estudo teve como objetivo conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes que sofreram 

IAM recebidos em dois centros de saúde da cidade de Goiânia, (Hospital de Urgências de 

Goiânia-HUGO; CAIS Jardim Novo Mundo) escolhidos ao acaso, no período de janeiro a julho 

de 2015 (trabalho em andamento) pelo presente grupo do PETSaúde/RAS IAM. O grupo foi 

dividido em duplas e encaminhadas às unidades de saúde, com responsabilidade de angariar, 

durante todas as semanas, o perfil epidemiológico (sexo, idade, fatores de risco, clínica, exames 

complementares, tratamento efetuado) das vítimas de IAM recebidas em tais unidades. O 

período deste trabalho foi de grande aprendizado, tanto em relação ao ensino da doença IAM, 

quanto no tocante às dificuldades em se realizar pesquisa em locais não preparados para tal fim. 

No cenário do CAIS Novo Mundo, a coleta de dados nos prontuários foi insuficiente devido ao 

reduzido fluxo desses indivíduos (quatro) e ausência de alguns dados necessários para a base 

do estudo. Além disso, esses pacientes não foram localizados para completar tais informações. 

Quanto ao ensino, afirma-se que foi proveitoso, graças principalmente ao aprendizado sobre a 

análise de eletrocardiograma e suas principais alterações patológicas. No segundo cenário de 

prática, o HUGO, deparamos com uma unidade que já não recebe mais pacientes com suspeita 

de IAM. Logo, o trabalho consistiu-se no acompanhamento ambulatorial e na coleta de dados 

de pacientes crônicos com antecedente de IAM, os quais eram em número restrito. Assim, 

foram poucos os questionários realizados e com preenchimento incompleto. Concluiu-se que 

houve empecilhos em coletar dados para instituir o perfil epidemiológico das vítimas de IAM 

e para analisar os atendimentos prestados as elas nos cenários escolhidos, possivelmente devido 

ao baixo fluxo de pacientes, a inacessibilidade ás informações essenciais e ao fato do segundo 

cenário não mais realizar o primeiro atendimento a esses pacientes, desviando do objetivo 

inicial deste projeto. 

 

CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS NO HOSPITAL DE 

URGÊNCIAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

Apresentador: Dayse Edwiges Carvalho CASTILHO (Enfermeira HUAPA/SES/GO) 

Co-autores: Edder Fernando Souza OLIVEIRA (Biomédico HUAPA/SES/GO); Carla Simone 

SILVA (Assistente social da SES/GO); Larissa FLEURY (Psicóloga HUAPA/SES/GO); 

Marcíus César Sabino ALVES (Técnico de Enfermagem HUAPA/SES/GO); Raquel da Silva 

da Vera CRUZ (Técnica de enfermagem HUAPA/SES/GO) 
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Introdução: As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), a infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), são 

considerados graves problemas de saúde pública. A conscientização da população quanto ao 

uso do preservativo durante as relações sexuais constitui uma das principais medidas de 

prevenção. A detecção precoce da infecção pelo HIV, e consequentemente início do tratamento, 

possibilita uma melhor qualidade de vida para o indivíduo. Objetivo: Este trabalho visa relatar 

a experiência dos profissionais de saúde do Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia 

(HUAPA), da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES/GO) na realização da Campanha de 

Prevenção de DST/HIV/AIDS. Desenvolvimento: A campanha ocorreu no dia 01 de dezembro 

de 2014, no período vespertino, no estacionamento do HUAPA. Teve como público alvo os 

pacientes, os acompanhantes e os colaboradores do serviço. Estabeleceu-se parceria entre o 

hospital e a Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilizou materiais educativos, camisetas 

e preservativos, e a SES/GO, que enviou 150 kits para realização de teste rápido para detecção 

de HIV. Foi feito ainda parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação para a montagem 

de tenda no local. A campanha foi realizada por doze profissionais de saúde da unidade, 

mobilizou cerca de 200 pacientes, internados e em atendimento, e aproximadamente 100 

acompanhantes. Ao total, foram realizados 60 testes rápidos. Inicialmente os profissionais 

percorreram a unidade distribuindo folders educativos e preservativos. Posteriormente, se 

organizaram para a realização dos testes rápidos, os quais foram feitos por biomédicos 

capacitados. Os resultados foram entregues aos participantes pelo médico do trabalho em sala 

reservada. O Serviço Social e a Psicologia estiveram presentes para a realização de 

encaminhamento a Central de Testagem e Acompanhamento do Município e apoio psicológico, 

em caso de resultado positivo. O Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar colheu as 

assinaturas de aceite dos participantes e estavam aptos a realizarem as notificações necessárias. 

Considerações Finais: A realização da Campanha de Prevenção de DST/HIV/AIDS possibilitou 

o envolvimento entre os profissionais de saúde e a comunidade local, sensibilizando para a 

adoção de medidas preventivas e a detecção precoce da infecção. 

 

CAPS NOVO MUNDO: ENTRE O NORMAL E O PATOLÓGICO, UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Apresentador: Fagner Medeiros ALVES (aluno de pós-graduação da FM/UFG) 

Orientador: Tadeu João Ribeiro BAPTISTA (professor da FEFD/UFG) 

Tutor: Iderlan SOARES (educador físico da SMS/Goiânia) 
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Co-autores: Acácia Gonçalves Ferreira LEAL (aluna de pós-graduação da FM/UFG), Maria 

Sebastiana SILVA (professora da FEFD/UFG) 

 

Introdução: O CAPS é um serviço aberto e comunitário do SUS. Referência no tratamento de 

transtornos mentais, o dispositivo de saúde oferece aos usuários a reinserção social através do 

acompanhamento clinico e atividades promotoras do lazer, cidadania e fortalecimento dos 

vínculos. A universidade vem ampliando sua parceria com a instituição através do estudo de 

proposições no trabalho interdisciplinar em saúde. Para tal, reconhece suas bases 

teóricometodológicas vitais no planejamento, desenvolvimento e avaliação dos projetos de 

intervenção sobre a prática critico-reflexiva. Objetivo: Relatar experiências bem-sucedidas de 

trabalho interdisciplinar em saúde no CAPS Novo Mundo/Goiânia. Desenvolvimento: Um 

semestre de observação pode evidenciar algumas constatações no campo de estágio da turma 

de Educação Física. Dentre elas, a desarticulação entre familiares e usuários no tratamento 

destes, necessidade de implementação de grupos de práticas corporais, resistência da 

comunidade local focalizada no usuário e a necessidade de se abordar temas polêmicos. O plano 

de ação e o desenvolvimento das atividades basearam-se em conceitos-chaves como a 

promoção e educação em saúde, práticas corporais e educação somática, através do trabalho 

interdisciplinar. Houve avaliação positiva (instituição, profissionais, comunidade, familiares e 

usuários) das ações realizadas. Os conteúdos abordaram palestras (sexualidade e religião) e 

práticas corporais (alongamentos, automassagem, dança, yoga e recreação). Como destaque, a 

organização e a realização de um evento voltado à toda comunidade, abordando práticas 

corporais, rodas de conversas e distribuição de folhetos, no qual aproximou e reforçou vínculos 

entre a comunidade e familiares na compreensão do tratamento dos usuários. Considerações 

finais: A reforma psiquiátrica, além de outros movimentos sociais possibilitaram 

transformações sobre os paradigmas hospitalocêntrico, manicomial e médicocentrado 

problematizados nas obras de Foucault. A contestação de tais prerrogativas evidencia práticas 

que não possibilitam aos sujeitos autonomia e controle sob o próprio tratamento. Logo, a 

resistência e o preconceito da comunidade e familiares, embora não generalizados, ainda 

levantam barreiras que não podem ser vistas como retrocesso na práxis alimentada por novos 

olhares no universo:"entre o normal e o patológico". 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 

Jenifer Alexandria de MORAES¹, Maria Goretti QUEIROZ² 

¹Aluna de Graduação Faculdade de Odontologia da UFG 

² Orientadora e Professora da Faculdade de Odontologia da UFG. 

 

 

O estudo teve como objetivo avaliar a oferta de serviços de saúde bucal nos 246 municípios do 

Estado de Goiás, por meio dos indicadores de saúde bucal preconizados pelo Ministério da 

Saúde. Em termos gerais, os indicadores, vistos em conjunto, revelam determinados atributos 

e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde, refletindo a 

situação sanitária de uma população e servindo como vigilância das condições de saúde. O 

estudo epidemiológico descritivo, utilizou-se base de dados do DataSUS referente a 2013. A 

população alvo foi os 246 municípios goianos. Foram eleitos para a análise três indicadores, 

preconizados pelo caderno de diretrizes 2013 – 2015, com a diretriz de medir o acesso da 

população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção Básica e da atenção 

especializada e com o objetivo específico de utilização de mecanismos que propiciem a 

ampliação do acesso à Atenção Básica. Estes foram: cobertura populacional estimada pelas 

equipes básicas de Saúde Bucal (Indicador 4), média da ação coletiva de escovação dental 

supervisionada (indicador 5) e exodontia em relação aos procedimentos clínicos realizados 

(Indicador 6). Para o indicador 6, que não tinha meta nacional estabelecida, foi utilizado para 

comparação o indicador calculado para o Estado. O indicador 4, cuja meta nacional em 2011 

era de 57% de cobertura, entre os municípios estudados 85% ultrapassaram a meta, assim como 

a do Estado de Goiás em geral. Para o indicador 5, meta Brasil de 2011 de 3%, obteve 52% dos 

municípios estudados com valores abaixo de 2%, menores que a meta estabelecida, assim como 

o Estado de Goiás como um todo. O indicador 6 obteve o valor de 9,25 no Estado de Goiás, 

52% dos municípios estudados apresentaram percentual reduzido de exodontia em relação aos 

procedimentos preventivos e curativos, em relação ao indicador do Estado. O acesso aos 

serviços de saúde bucal apresentou-se bom na grande maioria dos municípios estudados, mas o 

acesso às orientações para prevenção de doenças bucais teve um resultado insatisfatório em 

grande parte dos municípios. 
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ARCO DE MAGUEREZ – IMPLICAÇÕES DO DESVIO DE FUNÇÃO DO AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM UMA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 

DA FAMÍLIA 

Apresentador: Tereza Cristina RODRIGUES (aluna de graduação Enfermagem PUC/GO) 

Orientador:  Profª  Maria  Salete  Silva  Pontieri NASCIMENTO (professora graduação 

Enfermagem PUC/GO) 

Co-autor: Kedilla Dias de SOUSA (aluna de graduação Enfermagem PUC/GO) 

 

 

Introdução: O SUS deu início a uma nova concepção de saúde passando-se a dar maior enfoque 

na prevenção dos agravos e promoção da saúde. O agente comunitário de saúde, através de suas 

diversas funções, possui atuação de relevância na Estratégia de Saúde da Família, uma vez que 

interage com a família/comunidade contribuindo para o desenvolvimento da atenção básica e 

mudança no atual panorama de saúde do país. Objetivo: Realizar uma estratégia de intervenção 

na realidade evidencie a importância de um quantitativo adequado de profissionais 

administrativos e de ACS. Metodologia: Aplicada a Metodologia da Problematização pelo 

Método do Arco de Charles Maguerez composto por cinco etapas que se inicia com a 

observação da realidade. Essa foi realizada por duas acadêmicas em uma Estratégia de Saúde 

da Família em Goiânia-GO. A partir da identificação do processo de trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde na Unidade e a atribuição de tarefas não inerente à sua função, 

levantaram-se pontos positivos e negativos, que problematizados direcionando para a 

delimitação do tema e da questão norteadora do estudo. Na teorização, incluiu-se material 

bibliográfico entre os anos de 2000 a 2014, localizados, por meio de descritores em bases de 

dados científicas virtuais. Com o embasamento teórico, levantou-se quatro hipóteses de solução 

para os problemas elencados seguida da indicação da primeira hipótese para intervir na 

realidade. Resultados: O ACS vem desenvolvendo atividades administrativas que 

descaracterizam o seu papel, comprometendo o seu trabalho, pois, gera sobrecarga de tarefas 

ao trabalhador e diminuição de sua disponibilidade para a realização das visitas. Através disso 

evidencia-se a necessidade de incorporação de quantitativo adequado de auxiliares 

administrativos e ACS nas equipes da ESF. Considerações: As respostas obtidas para o 

problema levantado permitiram notar a importância do ACS executar apenas suas atribuições 

profissionais no âmbito da atenção básica. Espera-se com esse estudo contribuir com a 

qualidade do trabalho dos ACS e melhorar o atendimento administrativo da unidade de saúde. 

Além de mostrar a análise dos problemas levantados, também colaborar com algumas sugestões 
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possíveis de serem aplicadas. Palavras-Chave:Agente Comunitário de Saúde; Estratégia de 

Saúde da Família; Desvio de Função. 

 

SATISFAÇÃO NO TRABALHO DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DE UM 

HOSPITAL PÚBLICO 

Nathanny Pabline de Souza SILVA, Maria Alves BARBOSA 
 

 

A satisfação no trabalho tem sido indicada como um fator que favorece a motivação e a 

produtividade profissional, estimulando a autonomia, a dedicação e à qualidade do serviço 

prestado. Diante disso, objetivou-se avaliar a satisfação no trabalho dos técnicos de enfermagem 

de um hospital público de Goiânia-GO. Trata-se de um estudo descritivo, com delineamento 

transversal, realizado em um Hospital Público administrado pela esfera federal, conveniado ao 

Sistema Único de Saúde. Foi utilizado o instrumento S20/23 e sua associação com variáveis 

sócio demográficas por meio da aplicação de um questionário composto por 19 questões. Os 

critérios de inclusão foram: ser técnico em enfermagem atuante há mais de três meses no 

hospital pesquisado, considerando-se este o tempo mínimo de adaptação no serviço, trabalhar 

no período de coleta de dados e não estar em desvio de função. Dessa forma participaram do 

estudo 96 técnicos em enfermagem, mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Dos 96 participantes que aceitaram participar da pesquisa, 84% eram do sexo 

feminino, com idade média de 44 anos, com 12 anos de tempo de serviço em média. Além 

disso, 94% dos entrevistados eram concursados e 49% possuíam outra fonte de renda. Dentre 

os domínios de satisfação no trabalho as dimensões “satisfação com os benefícios” e “políticas 

de organização” e “satisfação com a supervisão” tiveram os maiores escores. Menores escores 

foram atingidos nos domínios “satisfação com a participação” e “ambiente físico de trabalho”. 

Conclui-se que a satisfação no trabalho dos técnicos em enfermagem encontra-se com escore 

indicativo de indiferença para vários aspectos laborais o que requer: mais estudos para 

identificação de suas causas, maior investimento das instituições em fatores que aumentam a 

autoestima da equipe de enfermagem e condições de trabalho favoráveis para a melhoria da 

prática assistencial. 

 

MODELO DE RASTREAMENTO POPULACIONAL PARA O CÂNCER DE BOCA: 

UM PROJETO PILOTO DESENVOLVIDO NO DISTRITO SANITÁRIO LESTE DE 

GOIÂNIA-GO 
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Apresentadora: Mariana Barbosa GUIMARÃES (Aluna da graduação da FO/UFG - Estagiária 

PET/Saúde) 

Orientadora:     Nádia     do     Lago      COSTA      (Professora      da      FO/UFG)   

Preceptora: Sônia Cristina Borges Gonzaga SARMENTO (Cirurgiã-dentista ESF/SMSGoiânia 

– Preceptora PET/Saúde) 

Co-autores: Ivana Cláudia Rocha Santos de Oliveira (Cirurgiã-dentista ESF/SMS-Goiânia – 

Preceptora PET/Saúde) Rejane Faria RIBEIRO-ROTTA (Professora da FO/UFG) Mayara 

Barbosa Viandelli MUNDIM (Aluna de doutorado da FO/UFG) Grace Kelly Freitas BATISTA 

(Aluna da graduação da FO/UFG - Estagiária PET/Saúde - Estagiária PET/Saúde) Murylo Silva 

MARTINS (Aluno de graduação da FO/UFG – Estagiário PET/Saúde) Amanda de Oliveira 

PONCE (Aluna da graduação da FO/UFG - Estagiária PET/Saúde - Estagiária PET/Saúde) 

Maíra Tolentino SILVA (Aluna da graduação da FO/UFG - Estagiária PET/Saúde - Estagiária 

PET/Saúde) Vitória Oliveira MAGALHÃES (Aluna da graduação da FO/UFG - Estagiária 

PET/Saúde - Estagiária PET/Saúde) 

 

Introdução: O rastreamento populacional para o câncer de boca é recomendado para a 

população vulnerável (pessoas acima de 40 anos, tabagistas, etilistas, exposição crônica ao sol; 

história de DST) na busca de sinais de lesões potencialmente malignas ou malignas em estágio 

inicial com exames de rotina visual e tátil. Objetivos: Apresentar a experiência e resultados de 

ações de rastreamento voltadas para a população vulnerável ao câncer de boca realizadas no 

Distrito Sanitário Leste (DSL) do município de Goiânia-GO. Desenvolvimento: Os 

rastreamentos foram realizados durante a implementação do piloto do projeto “Matriciamento 

e rastreamento do câncer de boca em Goiás” no DSL em parceria com Projeto PET/saúde redes 

de atenção à saúde. Os rastreamentos aconteceram em quatros dias e locais diferentes do DSL. 

Os participantes foram inicialmente direcionados para um momento de promoção da saúde 

voltado para os fatores de vulnerabilidade e riscos para o câncer de boca, principais sinais da 

doença e autoexame da boca. Posteriormente esses participantes foram submetidos ao exame 

físico extra e intraoral e incluídos nos seguintes grupos de encaminhamentos: Grupo 1- Sem 

lesão e fora do grupo vulnerável; Grupo 2 - Com lesão benigna e fora do grupo vulnerável; 

Grupo 3 - Sem lesão e pertencente ao grupo vulnerável; Grupo 4 - Com lesão benigna e 

pertencente ao grupo vulnerável; Grupo 5 - Com lesão potencialmente maligna ou maligna e 

pertencente ao grupo vulnerável. Os participantes dos grupos 2 e 4 foram encaminhados ao 

Centro de Especialidade Odontológica (CEO) Novo Mundo e os do grupo 5 ao CGDB-FOUFG 



109  

para realização dos tratamentos necessários. Os participantes do grupo 3 foram encaminhados 

para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) próximas a suas residências para o 

acompanhamento semestral. Todos os participantes pertencentes a população vulnerável foram 

também inseridos no banco de vulnerabilidade e agenda de acompanhamento semestral das 

UBSs. No total foram examinadas 277 pessoas sendo 5 pertencentes ao grupo 1, 1 ao grupo 2, 

150 ao grupo 3, 74 ao grupo 4 e 47 ao grupo 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados 

apresentados demonstram os benefícios para as pessoas assistidas, pois foram informadas sobre 

fatores de risco, sinais doença e como preveni-la. Tiveram, também, acesso ao diagnóstico e 

tratamento de lesões, bem como acompanhamento periódico semestral. 

 

 

EIXO: TRABALHO E SAÚDE NO TERRITÓRIO 

 

A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA EM GOIÂNIA 

Autores: Thaís Cristinne da Silva SANTOS (Acadêmica de Odontologia FO/UFG); Anderson 

Dias PINHEIRO (Cirurgião-dentista da ESF – SMS/Goiânia); Maria de Fátima NUNES 

(Professora FO/UFG); Samara Marques de MOURA (Professora FO/UFG) Instituição: 

Faculdade de Odontologia- Universidade Federal De Goiás. 

 

A Humanização em Saúde tem sido atualmente amplamente discutida no âmbito da saúde 

pública. Entende-se que humanizar signifique transformar modelos de atenção, processos de 

trabalho e gestão de forma a fortalecer o comprometimento com a produção de saúde para todos 

os sujeitos envolvidos. Para tanto, é preciso identificar os problemas atuais e propor ações 

voltadas para a mudança das relações. Este trabalho tem como objetivo mostrar a experiência 

entre acadêmicos de Odontologia e equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) segundo a 

Política Nacional de Humanização (PNH). A metodologia consistiu em análise de fichas A da 

ESF, entrevistas com informantes-chave e trabalhadores e visitas domiciliares. A segunda etapa 

consistiu na execução do projeto de intervenção junto à unidade de saúde Santo Hilário Goiânia- 

GO e avaliação dos trabalhadores por meio de roteiro semi-estruturado de entrevista. Dentre os 

resultados, pode-se destacar uma população predominantemente do sexo feminino (51%), 

alfabetizada (92%), 30 a 59 anos (44,59%), acometida sobretudo pela hipertensão (65%) e 

diabetes (19%). Problemáticas como informação deficiente aos usuários, dificuldade de acesso 

e falta de conforto para os pacientes na unidade foram encontradas. Assim, os estudantes e a 
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ESF desenvolveram na unidade rodas de conversa sobre a PNH, instrumentos (vídeos, 

panfletos, folders) e alteração da ambiência. Após um semestre de intervenção, os trabalhadores 

da unidade avaliaram positivamente as ações (100%), acreditaram que as mudanças podem ser 

continuadas (90%), que as ações auxiliaram o conhecimento a respeito da ESF por parte da 

comunidade (88%) e unanimemente que a PNH pode ser uma estratégia para a melhoria dos 

serviços. Esta experiência auxiliou na formação acadêmica com o fortalecimento de princípios 

de diagnóstico da realidade, trabalho em equipe e formação de parcerias em saúde. Este trabalho 

mostra que a discussão sobre a PNH é fundamental para a formação de futuros profissionais, 

além de ser urgente nos serviços públicos de saúde. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: 

AVANÇOS E DESAFIOS 

Apresentador: Carolina Ferrari Piloni De OLIVEIRA¹ (Aluna de graduação da FO/UFG) 

Orientador: Lilian Lúcia ALVES² (Enfermeira da SMS/Goiânia) 

Tutor: Eliane Terezinha AFONSO³ (Professora do Departamento de Pediatria da FM/UFG) 

Co-autores: Lorena de Almeida RIBEIRO4 (Enfermeira da SMS/Goiânia); Maria Luíza de 

Lima OLIVEIRA5 (Enfermeira da SMS/Goiânia) 

 
Introdução: A Rede Cegonha é um programa que foi instituído no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) pelo Ministério da Saúde em 2011, com o intuito de reduzir as elevadas taxas de 

morbimortalidade materna e infantil no Brasil, refletindo que o SUS seja cada vez mais 

universal, integral, equânime e resolutivo. As estratégias e ações propostas pelo programa 

visam assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à 

gravidez, ao parto e ao puerpério; bem como à criança, o direito ao nascimento seguro e ao 

crescimento e desenvolvimento saudável. Objetivo: Relatar a experiência da implementação da 

Rede Cegonha no Município de Goiânia, considerando as facilidades, dificuldades e desafios 

encontrados. Desenvolvimento: O presente estudo foi realizado em parceria com a Diretoria de 

Atenção à Saúde/ Departamento de Assistência Intrasetorial/ Divisão de Ciclos de Vida/ Setor 

de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente vinculados à Secretaria de Saúde (SMS) do 

Município de Goiânia. Um plano de ação foi elaborado pela SMS a fim de definir as redes de 

atenção e as metas para estruturação da assistência à saúde da mulher e criança de acordo com 

as exigências estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Detectou-se a existência prévia de uma 

assistência à saúde da mulher e criança bem estruturada no município de Goiânia que favoreceu 
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a implementação da Rede Cegonha. Por outro lado, é notável que a falta de recursos para 

qualificação profissional na atenção primária, no Pré-natal e para sensibilização dos 

profissionais na assistência hospitalar, são pontos importantes que dificultam um melhor 

desenvolvimento das ações da Rede Cegonha. Além disso, destacam-se os desafios: (i) a 

vinculação das gestantes às maternidades por região distrital; (ii) a implantação da Rede 

Amamenta e Alimenta Brasil em cada distrito sanitário;(iii) a garantia da visita domiciliar às 

puérperas e crianças na primeira semana pós-parto; (iv) a implementação e regulação das 

urgências obstétricas e neonatais do SUS. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Município de 

Goiânia tem se organizado sistematicamente para contribuir com a estratégia inovadora da Rede 

Cegonha a fim de melhorar a qualidade da assistência à mulher e criança e, assim, reduzir a 

mortalidade materno-infantil, entretanto possui obstáculos que merecem a devida atenção para 

possibilitar o melhor desenvolvimento da Rede Cegonha. 

 

O ENFERMEIRO E A SAÚDE DA MULHER: UMA VISÃO HOLÍSTICA NA 

ATENÇÃO BÁSICA 

Apresentador: Rafaela Faria SANTOS (aluna de graduação da FEN/UFG) 

Orientador: Cleusa Alves MARTINS (Professora da FEN/UFG) 

Co-autores: Ágatha Ianka da Silva ATAÍDES (aluna de graduação da FEN/UFG); Marcella 

Rarumi SAGAWA (aluna de graduação da FEN/UFG) 

 

Introdução: No início do século XX as políticas públicas de saúde limitavam a atenção à saúde 

da mulher apenas ao contexto materno-infantil. Em 1984, o Ministério da Saúde, com a 

elaboração do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), ampliou esta 

atenção, incorporando princípios e diretrizes de descentralização, hierarquização, 

regionalização dos serviços, integralidade e equidade da atenção. A Atenção Básica torna-se 

um instrumento de aproximação entre as políticas e seu público alvo, possibilitando a execução 

das propostas do PAISM. A atuação da enfermagem, efetuando o planejamento, gerenciamento 

e assistência direta dentro do contexto da Atenção Básica, oferece inúmeras possibilidades de 

atendimento às necessidades da mulher. Objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de 

acadêmicas de enfermagem (FEN/UFG) no âmbito da Atenção Básica (UABSF – Santo 

Hilário/Goiânia-GO), realizada durante a Consulta de Enfermagem Ginecológica, no intuito de 

conhecer as necessidades da paciente e atende-las na expectativa do PAISM. Desenvolvimento 

A motivação primária da consulta de Enfermagem era a coleta de material para COP, no 
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entanto, partindo de uma observação holística da mulher, foram percebidas outras necessidades 

que concorriam com a questão ginecológica e afetavam todo o bem estar físico, psicológico e 

social da paciente. A dificuldade encontrada na assistência foi a falta de adesão aos planos 

terapêuticos, logo a educação em saúde foi a estratégia principal abordada pelas acadêmicas, 

em consonância com as propostas do PAISM e da Unidade de Atenção Básica, em conjunto 

com a equipe de saúde e sob orientação da professora da disciplina de Enfermagem 

Ginecológica e Obstétrica. Considerações finais A experiência das acadêmicas proporcionou a 

materialização da assistência de enfermagem frente a pluralidade de demandas apresentadas 

pela mulher, demandas estas que muitas vezes não são adequadamente valorizadas e atendidas. 

Dessa forma foi possível concluir que é possível prestar uma assistência integral à mulher, 

utilizando-se de recursos mínimos. Para que isso aconteça, é necessária a integração da equipe 

e a atenção holística ao indivíduo. 

 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS NA INFÂNCIA: ESTRATÉGIAS DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PAIS E CRIANÇAS 

Apresentadora: Sarah Sodré DIAS (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

Orientadora: Jacqueline Andréia Bernardes Leão CORDEIRO (Professora da FEN/UFG) 

Coautores: Geisell Castro da SILVA (Aluna de graduação da FEN/UFG) Stefhanie Conceição 

de JESUS (Aluna de graduação da FEN/UFG) Tauana Souza AMARAL (Aluna de graduação 

da FEN/UFG) Rosana Alves de Carvalho PAIVA (Enfermeira do PSF da SMS/Goiânia) Karina 

Machado SIQUEIRA (Professora da FEN/UFG) 

 

Introdução: Os acidentes na infância representam um grave problema de saúde pública, devido 

aos custos sociais, econômicos e emocionais advindos desta problemática. Além disso, são 

responsáveis não só pela morte, mas por traumatismos não fatais que podem perdurar por longo 

prazo. No Brasil estima-se que para cada 10 crianças, uma necessita de atendimento no sistema 

de saúde e, para cada morte, há 15 casos de sequelas permanentes. Investir em orientações de 

pais e crianças com foco na prevenção e diminuição dos acidentes representa redução destes 

custos com consequente redução dos acidentes. Objetivos: Elaborar um folder com linguagem 

sucinta e objetiva com enfoque na prevenção de acidentes domésticos com crianças. 

Desenvolvimento: Por meio da realidade vivenciada pelas acadêmicas de enfermagem na 

disciplina de Enfermagem Pediátrica da Universidade Federal de Goiás, foi observada a 

importância de elaborar o folder para a prevenção de acidentes domésticos na infância. O folder 
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contém imagens de fácil entendimento, com orientações aos pais e crianças na prevenção de 

acidentes. Durante as consultas de enfermagem o material é entregue aos pais e são feitos 

esclarecimentos de possíveis dúvidas quanto ao conteúdo do folder. Quando o atendimento 

ocorre com crianças a partir de 2 anos, as orientações também são repassadas a elas que também 

apresentam interesse e entendimento do conteúdo do material. Considerações finais: A falta de 

conhecimento sobre acidentes com crianças propicia sequelas que marcam a família. Elaborar 

um folder que tem como foco sua prevenção possibilitou uma educação eficaz, pois com 

linguagem simples e ilustrativa, os pais entendiam melhor ações e estratégias a serem realizadas 

para prevenir acidentes na infância. Na parceria ensino, serviço e comunidade é possível 

fornecer assistência de qualidade respaldada em conhecimentos científicos atuais e condizentes 

com a realidade da comunidade atendida. Portanto, a experiência de distribuição do material 

demonstrou que a maioria destes acidentes é evitável desde que se tomem as medidas adequadas 

para sua prevenção. Por isso, percebemos que uma ação simples de promoção de saúde, pode 

ter resultados mais eficazes entre a população, com redução de gastos aos cofres públicos e 

principalmente redução de danos às crianças. 

 

ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: DIÁLOGOS COM UM CAPS DE 

TRANSTORNO MENTAL 

Geovana Rabelo Magalhães Laura Daiane Silva Noetzold Leticia de Castro Silva Monteiro 

Rodrigo Mendonça Silva Thiago Oliveira Andrade de Jesus 

 

Este trabalho objetiva relatar as aproximações do estágio em educação física (EF) da UFG, em 

um CAPS – Centro de Atenção Psicossocial para usuários com transtorno mental em Goiânia. 

Desde sua inauguração em 2000, já contribuiu com a reabilitação de 2.635 usuários e seus 

familiares. O estágio acompanha desde a primeira escuta, até as oficinas terapêuticas, 

trabalhando a promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação psicossocial. Nesse 

momento do estágio, os alunos de educação física, participam por observação, podendo ou não 

intervir diretamente dependendo das solicitações da equipe responsável. O objetivo desse 

trabalho é apresentar a realidade da EF nesse campo, possibilitando a informação sobre trabalho 

desse campo de conhecimento, o qual procura contribuir para a melhoria do serviço de saúde 

mental, mesmo que, enquanto estagiários em alguns momentos não consigamos ter clareza 

sobre como realmente se efetiva essa intervenção. Nossa primeira impressão, antes do contato 

direto com o CAPS  foi de insegurança, pois, imaginávamos usuários em  crise    permanente, 
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estranhando e rejeitando nossa presença. Acreditávamos inicialmente que estes fatos poderiam 

comprometer a nossa aprendizagem e participação decorrentes da “não legitimação” do 

profissional de educação física no CAPS. Antes parecia que uma diretriz geral com o esboço 

do direcionamento profissional, afetaria a qualidade do serviço. Precisamos descobrir na prática 

cotidiana as necessidades dos usuários e do serviço, dificultando um pouco o processo de 

adaptação do estagiário no primeiro momento, e por consequência, sua intervenção na prática 

do próximo período. Como este período é de observação, esperamos deixar algumas questões 

estejam mais claras, para propor ações efetivas no semestre posterior. 

 

MULHERES EM FOCO: O DIA “D” CONTRA O CÂNCER DE MAMA 

Apresentador: Joice Chiarele PEREIRA (aluna de graduação da UniRV) 

Orientador: Heloísa Silva GUERRA (Professora da FAMED/UniRV) 

Co-autores: Amanda Leão MENDONÇA (aluna de graduação da UniRV) Iasmim Luciano 

CIRQUEIRA (aluna de graduação da UniRV) Isadora Vilela COSTA (aluna de graduação da 

UniRV) Thiago Augusto de Carvalho SANTOS (aluno de graduação da UniRV) 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama é a neoplasia que mais mata e acomete 

a população feminina, sendo o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o primeiro 

entre as mulheres. Apesar de se tratar de uma doença que não pode ser evitada, o conhecimento 

sobre a patologia, seus fatores de risco e a realização de consultas médicas periódicas, podem 

contribuir para a detecção precoce do câncer, possibilitando sua cura e uma sobrevida maior. O 

objetivo é relatar a vivência dos estudantes do 1º período do curso de Medicina da Universidade 

de Rio Verde – Campus Aparecida de Goiânia na aula prática da disciplina Medicina Integrada 

à Saúde na Comunidade. Os acadêmicos desenvolveram uma atividade educativa no PSF Santa 

Luzia com 21 mulheres de várias faixas etárias, orientando sobre o Câncer de Mama e sua 

prevenção. Por meio da exposição dialogada discutiu-se a respeito do Câncer de Mama, seus 

principais sintomas e fatores de risco. Foi feita uma simulação do autoexame da mama e 

ressaltada sua importância para o diagnóstico precoce da doença, além da distribuição de 

folhetos informativos, confeccionados pelos próprios acadêmicos, com orientações sobre esse 

tipo de câncer. Ao final da exposição, as mulheres foram convidadas a expressarem suas 

dúvidas e compartilharem suas experiências com o autocuidado em uma roda de conversa 

informal. Nos relatos foi possível perceber que muitas desconheciam a importância de observar 

seu corpo e diagnosticar precocemente um câncer, seja pelo próprio toque ou acompanhamento 
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com profissional de saúde. Muitas ignoravam a técnica utilizada no autoexame, o confundiam 

com a mamografia, e também não haviam sido orientadas, anteriormente, sobre a frequência do 

acompanhamento em saúde. As mulheres presentes sentiram-se satisfeitas com as informações 

repassadas, e por meio do esclarecimento dos acadêmicos muitas aproveitaram a oportunidade 

para realizar outros exames, como a colpocitologia, demonstrando a importância da educação 

em saúde no âmbito da atenção primária. A integração entre os acadêmicos de Medicina da 

UniRV e as mulheres da região adscrita pelo PSF Santa Luzia permitiu uma participação ativa 

dos estudantes e a promoção do diálogo com a comunidade, ressaltando a importância das 

atividades educativas e a relevância da informação oferecida pelos profissionais de saúde no 

exercício de sua função. 

 

SAÚDE NA ESCOLA: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E PREVENÇÃO DE DSTs 

Apresentador: Renata Alves e SOUSA (aluna de graduação da UniRV) 

Orientador: Heloísa Silva GUERRA (Professora da FAMED/UniRV) 

Co-autores: Gabrielle de Oliveira CONRADO (aluna de graduação da UniRV) Iasmim Luciano 

CIRQUEIRA (aluna de graduação da UniRV) Luana Marchese BARREIRA (aluna de 

graduação da UniRV) Patrícia Jordana Leite de ANDRADE (aluna de graduação da UniRV) 

Pedro Henrique de Sousa AZEVEDO (aluno de graduação da UniRV) 

 

A adolescência é uma fase crítica, de transição entre a infância e a idade adulta, marcada por 

intesas transformações que podem interferir no desenvolvimento do indivíduo. A gravidez na 

adolecência é um dos fatores de risco para a morbidade dessa faixa etária, e tem sido recorrente 

na população, principalmente em comunidades mais afastadas. Não menos importante, as 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), podem acompanhar esse processo, uma vez que 

a atividade sexual parece ter início cada vez mais precoce e sem as devidas medidas de proteção. 

O objetivo deste estudo foi descrever a experiência dos acadêmicos de Medicina da 

Universidade de Rio Verde Câmpus Aparecida de Goiânia, em uma atividade de educação em 

saúde junto ao público jovem. Os discentes desenvolveram uma ação educativa no Colégio 

Estadual Santa Luzia, localizado no município de Aparecida de Goiânia, como parte da 

disciplina Medicina Integrada à Saúde da Comunidade. O público alvo foram os estudantes na 

faixa etária dos 13 aos 18 anos, que cursavam entre o 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do 

ensino médio. Por meio da exposição dialogada e de recursos áudio-visuais foram abordadas as 

principais DSTs, suas consequências, formas de prevenção e as implicações de uma   gravidez 
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precoce. Posteriormente, abriu-se aos 172 alunos presentes, uma discussão para que 

compartilhassem suas dúvidas, inseguranças e vivências, além da entrega de brindes para 

estimular a atenção e participação nos questionários realizados após a palestra. Foi possível 

perceber que os adolescentes apresentavam déficits de informação sobre o tema abordado como 

também dúvidas em relação a aspectos elementares da sexualidade. Nesse sentido, a parceria 

entre saúde e escola é de extrema importância, pois oferece a oportunidade dos adolescentes 

permutarem experiências e incertezas, quebras de tabus e inserção de novos conhecimentos. A 

educação em saúde apresenta-se como a forma mais adequada para o diálogo com os jovens, 

oferecendo maior proximidade, espaço para reflexão e abrindo caminhos que possibilitam a 

promoção do autocuidado. Dessa forma, os acadêmicos consideraram a experiência satisfatória 

e de muita relevância no universo juvenil e acreditam que essa intervenção possa, no futuro, se 

refletir em condutas mais seguras e ponderadas por parte deste público. 

 

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ANTITABAGISMO EM UMA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GOIÁS. 

Autor: Eduardo Rodrigues de Queiroz – Farmacêutico, Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia, Acadêmico da Especialização em Gestão da Assistência Farmacêutica 

UNASUS/UFSC Polo: Goiânia 

Tutor: Ana Carolina Figueiredo- Farmacêutica Hospital das Clinicas UFG/GO 

 

 

O Centro de Saúde da Família São Judas Tadeu é uma unidade de atenção básica situada no 

distrito sanitário norte da região de Goiânia, Goiás. Na unidade são desenvolvidos vários 

programas de saúde dos governos federal, estadual e municipal. O programa antitabagismo já 

foi realizado na unidade, mas, devido a dificuldades da equipe ele não está sendo realizado e a 

procura da população por esse programa está aumentando pela unidade ser referência em 

atendimento dos programas na região. O programa nacional de controle do tabagismo foi criado 

pelo Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (Inca) é o órgão do Ministério da 

Saúde responsável por coordenar e executar o Programa de Controle do Tabagismo no Brasil. 

O objetivo é prevenir doenças e reduzir a incidência do câncer e de outras doenças relacionadas 

ao tabaco, por meio de ações que estimulem a adoção de comportamentos e estilos de vida 

saudáveis. Inicialmente, foi realizada a oficina de discussão com os profissionais da unidade de 

saúde e duas mesas redondas entre os profissionais para discutir a problematização da 

dificuldade de implantar o programa, desenvolver o plano operativo e discutir a priorização dos 
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problemas indicados por eles, usando uma planilha com critérios de qualificação dos problemas 

e dificuldades encontradas. Objetivo geral é implantar o programa antitabagismo na unidade 

de saúde. Os objetivos específicos do plano operativo com o problema prioridade necessidade 

de um profissional capacitado para coordenar o programa antitabagismo na unidade de saúde 

foram bastante discutidos e priorizados na oficina para serem colocados em prática. A 

elaboração e o desenvolvimento do plano operativo na unidade de saúde despertou nos 

profissionais a necessidade de estarem mais presentes nas ações da unidade garantindo assim 

mais acesso á população a todos os programas e todas as ações promovidas na unidade com a 

integração de toda a equipe de saúde. Os profissionais, um médico, uma enfermeira e um 

farmacêutico da unidade foram encaminhados para a capacitação pela secretaria municipal de 

saúde de Goiânia, esse foi o primeiro passo para a implantação do plano. Esses profissionais 

capacitados ficaram responsáveis por coordenar a implantação do programa e treinar os outros 

profissionais da unidade. O empenho e a motivação da equipe da unidade de saúde são 

primordiais para o bom êxito do programa e para que a população tenha confiança e boa adesão 

ao programa. O programa está na fase inicial de implantação. 

 

ANTROPOMETRIA REALIZADA COM CRIANÇAS E PRÉ-ADOLESCENTES 

ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARAISO DO TOCANTINS – DISTRITO DE 

SANTA LUZIA – AMAZÔNIA LEGAL 

Apresentador: Uatilla Lorana Ribeiro HENRIQUE (Aluna de Graduação do Curso de Nutrição 

da UFT) Orientador: Maylla Luanna Barbosa MARTINS (Professora do Curso de Nutrição da 

UFT) Tutor: Bárbara Stéfanny de Sá CARVALHO (Nutricionista da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Paraíso/TO) 

 

Introdução: A antropometria é utilizada na avaliação do estado nutricional infantil por ser um 

método pouco invasivo, possuir procedimentos de fácil entendimento e baixo custo, além de 

estar se tornando o método isolado de diagnóstico nutricional de adultos e crianças. As medidas 

antropométricas são importantes para indicar problemas de baixo e excesso de peso. Objetivos: 

Realizar antropometria em crianças em idade escolar para compreender o padrão de 

crescimento, identificando as situações de risco nutricional Metodologia: Foram avaliados 35 

estudantes com idade entre 5 anos e 3 meses até 12 anos e 10 meses. Os dados coletados foram 

data de nascimento, turma, peso e altura do aluno. A análise e interpretação dos dados, realizou- 

se  pelas  Curvas  de  Crescimento  da  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  presentes no 
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software WHO AnthroPlus 1.0.4, onde foi construído um banco de dados que viabilizou os 

cálculos, envolvendo os indicadores Z-escore de altura para idade, de peso para idade e Índice 

de Massa Corporal (IMC) para idade. Resultados: Verificou-se pelo índice de peso/idade 

verificou que 100% (35) das crianças estão com peso adequado para idade. Pelo indicador de 

estatura/idade 2,8% (1) das crianças encontrava-se com muito baixa estatura para idade. Com 

relação ao IMC/idade, 5,7% (2) foram classificados com magreza, 8,5% (3) com sobrepeso e 

5,7% (2) com obesidade. Considerações finais: Por meio da presente pesquisa, foi possível 

caracterizar o estado nutricional de escolares da rede pública de ensino do município Paraíso 

do Tocantins – TO. Diante disso, vimos o quanto à avaliação antropométrica nesta fase é 

fundamental no diagnóstico nutricional, identificando os casos de excesso de peso e baixo peso, 

tornando possível a promoção de estratégias que garantam e protejam a saúde desses indivíduos 

na fase adulta. 

 

IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA NAS UNIDADES DE 

URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO 

Apresentador: Sarah Jhayse de Araújo LIMA (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Orientador: Jacqueline Andréia Bernardes Leão CORDEIRO (Professora da FEN/UFG) 

Coautores: Patrícia Antunes de MORAES (Diretora do Departamento de Urgência da 

SMS/Goiânia) Ana Paula de ALMEIDA (Aluna de graduação da FANUT/UFG) Lourena 

Ferreira de OLIVEIRA (Enfermeira da SMS/Goiânia) Daiane DELLAI (Enfermeira da 

SMS/Goiânia) Rafaella Peres BOAVENTURA (Aluna de pós-graduação da FEN/UFG) 

Katarinne Lima MORAES (Aluna de pós-graduação da FEN/UFG) Virginia Visconde BRASIL 

(Diretora da FEN/UFG) Antonio Márcio Teodoro Cordeiro SILVA (Professor da 

Medicina/PUC-GOIÁS) Sisenando Francisco de Azevedo Júnior (Cardiologista da 

SMS/Goiânia) 

 

Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma das principais causas de mortalidade 

no mundo. Os pacientes apresentam precordialgia, alterações séricas dos marcadores de necrose 

miocárdica e supradesnivelamento do segmento ST no eletrocardiograma. A abordagem inicial 

é realizada no ambiente pré-hospitalar, pelo reconhecimento precoce dos sinais e sintomas e 

encaminhamento do paciente em até 12 horas do início dos sintomas. O Ministério da Saúde 

elaborou a Linha do Cuidado do IAM na rede de atenção às urgências no SUS. Com isso, o 

Departamento de Urgências da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolveu o protocolo de Dor 
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Torácica para as unidades de urgências com o intuito de reduzir o tempo de atendimento de 

indivíduos infartados. Objetivos: Implementar o protocolo de Dor Torácica nas unidades de 

urgências de Goiânia/GO e promover educação em saúde aos usuários do SUS nestas unidades. 

Desenvolvimento: Foi elaborado o protocolo de Dor Torácica pelas equipes de enfermagem e 

médica do Departamento de Urgência da SMS, professores, alunas de pós-graduação e alunas 

do PET Saúde. Foram identificados protocolos atuais nacionais e internacionais de atendimento 

ao paciente com IAM e posteriormente adequações para a realidade das unidades. Foi elaborado 

formulário de atendimento específico e fluxograma de encaminhamento desses pacientes. Uma 

equipe de dez cardiologistas foi composta para laudos online dos eletrocardiogramas dos 

usuários das unidades de urgência, com diminuição do tempo de atendimento e elaboração 

diagnóstica dentro do tempo preconizado pelos guidelines de cardiologia. Foi desenvolvido 

também o software Cardio Online com o intuito de registrar o quadro clínico dos pacientes e 

facilitar o laudo do eletrocardiograma. Inicialmente, este protocolo será instituído em uma 

unidade piloto para posterior implantação nas demais unidades de urgência. Após implantação 

do protocolo, serão realizadas orientações quanto aos sintomas do infarto nas unidades de 

urgência, por meio da confecção de cartilha educativa e capacitação das equipes 

multiprofissionais. Considerações finais: O atendimento efetivo por protocolos definidos e as 

condutas adequadas ao manejo clínico dos pacientes com infarto agudo do miocárdio 

proporcionará tratamento ágil e resolutivo, com consequente melhoria do prognóstico, aumento 

da sobrevida e da qualidade de vida dos indivíduos infartados. 

 

AVALIAÇÃO DO PET-SAÚDE NO ESTÁGIO COMUNITÁRIO SOB A 

PERSPECTIVA DO PRECEPTOR 

Apresentadora: Luma Laiane de OLIVEIRA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

Orientadoras: Bárbara Souza ROCHA (Professora da FEN/UFG); Edna Regina Silva 

PEREIRA (Professora da FM/UFG); Cerise de Castro CAMPOS (Professora da FO/UFG) 

Co-autores: Fernanda Costa BATISTA (Enfermeira); Luana Carla Silva FRIAÇA (Aluna de 

graduação da UFG); Andressa Moreira  LEMES  (Aluna  de  graduação  da  UFG);  

Guilherme Andrade LEMES (Aluno de graduação da FM/UFG); Artur Gonçalves MACHADO 

(Aluno de graduação da FM/UFG); Cristina Lucena MARQUEZ (Aluna de graduação da 

UFG); Nayara Matos PEREIRA (Aluna de graduação da FM/UFG); Ana Rita Bernades da 

Rocha SANTOS (Aluna de graduação da UFG); Sarah Rosette TEIXEIRA (Aluna de graduação 

da UFG) 
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Introdução: Os cursos de graduação em enfermagem, odontologia e medicina da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) realizam há mais de trinta anos o Estágio Comunitário (EC), que ocorre 

em municípios do interior do estado, onde o aluno em regime de internato atua por quatro 

semanas em Unidades Básicas de Saúde da Família sob a supervisão dos profissionais da saúde, 

denominados de preceptores (BARRETO; et al; 2011). O projeto PETSaúde Estágio 

Comunitário, foi desenhado para o desenvolvimento de ações de Educação Permanente (EP) 

direcionadas para os preceptores, buscando o desenvolvimento de uma supervisão mais 

eficiente para os estudantes. Objetivo: O presente estudo buscou avaliar a ação do PET-Saúde 

Estágio Comunitário em unidades de atenção primária a saúde através da percepção do 

preceptor. Metodologia: Através de um grupo focal realizado com o sete preceptores pudemos 

analisar as ações desenvolvidas usando o modelo proposto por KirkPatrick, onde: Nível 1: 

reação, nível 2: aprendizado, nível 3: comportamento e nível 4: resultados. Principais 

resultados: Na visão do preceptor, os três primeiros níveis de Kirckpatrick puderam ser 

avaliados durante o grupo focal sendo que no Nível 1: o PET- saúde foi caracterizado como 

instrumento de desenvolvimento dos estágios e da formação do preceptor, mas falta adequação 

aos cursos online. Nível 2: compreensão do papel do preceptor e do estagiário, desenvolvimento 

enquanto profissional. Nível 3: melhora no comportamento profissional, abandono do modelo 

hospitalar da saúde, aumento da integração com a comunidade e a universidade. Os preceptores 

sinalizaram que, apesar das dificuldades estruturais do EAD, o PET- Saúde tem se mostrado 

uma ferramenta transformadora da realidade na qual se insere. Considerações finais: O PET- 

Saúde foi caracterizado como uma estratégia capaz de promover a transformação das práticas 

em saúde por meio da qualificação dos preceptores. As mudanças aconteceram principalmente 

em nível de aprendizado, comportamento e resultado. A necessidade de melhorar a formação 

dos preceptores para o manuseio das ferramentas de ensino à distância e dificuldade de 

integração da área médica com o restante da equipe também foram percebida através deste 

estudo. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENFERMAGEM 1 – UMA EXPERIÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA 

Apresentadora: Luma Laiane de OLIVEIRA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

Tutores: José Carlos Silvestre PORTELA (Enfermeiro da AB/Firminópolis); João Carlos do 

Vale COSTA (Enfermeiro da AB/Firmininópolis) 
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Co-autores: Jéssica Guimarães RODRIGUES  (Aluna  de  graduação  da  FEN/UFG);  

Maressa Noemia Rodrigues QUEIROZ (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

 

Introdução: Estágio supervisionado é o conjunto de atividades de formação, pesquisa e 

prestação de serviços à comunidade que propicia ao aluno a compreensão da realidade escolar, 

aquisição de competência para a intervenção adequada, investigação e vivência. Objetivos: 

Descrever a experiência assistencial de acadêmicas de enfermagem durante a vigência do 

Estágio Supervisionado I em enfermagem na atenção básica com planejamento multidisciplinar 

para atendimento a indivíduos, família e comunidade. Desenvolvimento: Os estágios foram 

realizados em duas unidades de saúde localizadas em Firminópolis- Goiás, com atendimento 

ambulatorial e fluxo de clientela por demanda espontânea e agendada. Foram realizadas 

atividades de cunho assistencial, gerencial e de educação, como consultas de prevenção, visitas 

domiciliares para averiguação do trabalho das ACS e campanha de rastreamento de câncer de 

colo do útero na cidade. As tarefas desenvolvidas pelas acadêmicas no estágio curricular I foram 

supervisionadas pelos enfermeiros da unidade, caracterizados como preceptores. Na penúltima 

semana do estágio ocorreu a apresentação e posterior discussão de um estudo de caso 

multidisciplinar entre as equipes envolvidas em ambas as unidades, possibilitando reavaliação 

das condutas e mais aprendizado sobre o tema. Considerações finais: A realização do estágio 

proporcionou maior conhecimento da atenção básica na realidade de uma cidade interiorana, 

além de mostrar quão resolutiva esta pode ser se executada com recursos humanos adequados 

e bem treinados. Apresentou as dificuldades do serviço, preparando as acadêmicas para os 

possíveis desafios em suas futuras profissões. Possibilitou aprendizado, conhecimento, 

responsabilidade, autonomia, segurança e aperfeiçoamento de algumas condutas, como 

atendimento individual, consultas, técnicas e gerenciamento da unidade. A importância de 

preceptores bem preparados para acompanharem as acadêmicas pode ser percebida, visto que 

tornou a experiência mais dinâmica e construtiva. A convivência multiprofissional foi de 

grande valia, construindo o pensar de forma coletiva, somando conhecimentos para um 

tratamento completo de forma holística a todas as necessidades do cliente. 

 

EIXO: INTERPROFISSIONALISMO E PRÁTICA 

COLABORATIVA 



122  

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE 

FORTALECIMENTO DA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA EM 

MATERNIDADE PÚBLICA DE GOIÂNIA 

Apresentador: Helen Lais Alves NEVES (aluna de graduação da Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás - FANUT/UFG) 

Orientador: Karine Anusca MARTINS (professora da FANUT/UFG) 

Tutor: Marília Arantes REZIO (nutricionista do Hospital e Maternidade Dona Íris - no período 

de realização da atividade) 

Co-autor:  Naiara Monique SILVA 

 

 

Introdução: A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) busca promover, proteger e apoiar 

o aleitamento materno. Para isso, é preciso mobilizar os servidores na busca de mudanças das 

práticas que levam ao desmame precoce, incluindo o cumprimento dos Dez Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno, do Ministério da Saúde, com ênfase no passo 2 “capacitar 

toda a equipe de cuidados da saúde nas práticas necessárias para implementar essa política”. 

Cabe aos profissionais de saúde, inclusive ao nutricionista, contribuir na formação de seus 

colaboradores (Unidade de Alimentação e Nutrição – UAN e Lactário) por meio de ações de 

educação em saúde para aprimoramento das práticas. Objetivo: relatar a experiência da 

implementação de ações de educação permanente em saúde para fortalecer a Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança em maternidade pública de Goiânia. Desenvolvimento: A atividade foi 

executada, sob supervisão, de março a abril de 2015, no Hospital e Maternidade Dona Íris 

(HMDI), com os colaboradores da UAN e Lactário, dos quatro turnos. Utilizou-se exposição 

dialogada por meio de apresentação de slides, com realização de atividade avaliativa (início e 

término). Os temas abordados foram: 1) 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, 

incluindo as Normas Brasileiras para Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL); 

2) Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. Cada treinamento teve duração média de 30 

minutos e participação de quase todos (n=39) colaboradores da Nutrição do HDMI, 28 (Tema 

1) e 31 (Tema 2), respectivamente. Foram aplicadas avaliações do aprendizado e observou-se 

progressão ascendente nas duas temáticas. Para o tema 1, das quatro questões avaliativas, 

observou-se evolução de acerto de 96,9% (antes) para 100,0% (após), na assertiva 4, enquanto 

que nas demais, foi de 100,0%, nos dois momentos. Para o tema 2, utilizou-se uma “figura de 

sete erros” e observou-se que 9,7% (antes) e 35,5% (após) dos colaboradores informaram o 

máximo erros. Verificou-se existência prévia de conhecimentos específicos do Tema 1,    com 
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maior contribuição em sua formação sobre o Tema 2. Conclui-se, portanto, que a educação 

permanente em saúde é extremamente relevante; reforça as práticas da IHAC; promove um 

trabalho de maior qualidade e pode contribuir para o alcance do título “Hospital Amigo da 

Criança”. 

 

ATENÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM AMBULATÓRIO DE ASMA INFANTIL 

Ana Karolinne Menezes Chaves – Acadêmica do curso de graduação em Enfermagem da UFG. 

Juliana Chaves Araújo - Acadêmica do curso de graduação em Enfermagem da UFG. Geovanna 

Líscio Pereira - Enfermeira. Aluna da Residência Multiprofissional do Hospital das Clínicas da 

UFG, área Materno-Infantil. Ludimila Pereira da Silva Souza – Nutricionista. Aluna da 

Residência Multiprofissional do Hospital das Clínicas da UFG, área Materno-Infantil. 

Denise Andrade Neves – Assistente Social. Coordenadora de Área da Residência 

Multiprofissional do Hospital das Clínicas da UFG, área Materno-Infantil. Lusmaia Damaceno 

Camargo Costa – Médica do Hospital das Clínicas da UFG e Professora da Faculdade de 

Medicina da UFG. Karina Machado Siqueira – Enfermeira. Professora da Faculdade de 

Enfermagem da UFG. 

 

Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica que acomete as vias aéreas, cuja 

prevalência tem aumentado em todo o mundo e que gera encargos significativos em termos de 

custos em saúde, os quais aumentam proporcionalmente com a sua gravidade. Por se tratar de 

uma condição crônica, que necessita de tratamento complexo e prolongado, crianças e 

adolescentes com asma necessitam de um adequado acompanhamento por equipe 

multiprofissional e do envolvimento de seus cuidadores. A atenção interdisciplinar pode 

colaborar para o manejo clínico da doença e contribuir para o avanço na qualidade da assistência 

a crianças e adolescentes asmáticos. Objetivo: Descrever as ações desenvolvidas por equipe 

multiprofissional em um ambulatório especializado em asma infantil, que visam a formação 

profissional integrada e a atenção à saúde de crianças e adolescentes asmáticos. 

Desenvolvimento: São realizados atendimentos no ambulatório de Pediatria do Hospital das 

Clinicas da Universidade Federal de Goiás, por equipe multiprofissional por profissionais, 

residentes e acadêmicos de enfermagem, medicina, nutrição e serviço social. São realizadas 

avaliações das condições gerais de saúde das crianças e adolescentes e aspectos sociais como 

moradia, renda familiar e acesso aos medicamentos prescritos. Além disso, a equipe avalia a 

adesão ao tratamento farmacológico e não-farmacológico e verifica as mudanças que favorecem 
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o controle ambiental e manejo da asma. Essa ação integrada, baseada no saber de diferentes 

disciplinas e na prática colaborativa entre os profissionais, residentes e acadêmicos, pode 

contribuir para o enfrentamento da doença e se tornar fundamental para que paciente e 

cuidadores consigam agir de forma participativa e autônoma no manejo da asma. Considerações 

Finais: As atividades realizadas no referido ambulatório têm contribuído para a atenção integral 

à saúde das crianças e adolescentes asmáticos. Além disso, as ações desenvolvidas têm 

proporcionado o aprendizado dos residentes e acadêmicos das diversas áreas de atuação, com 

vistas ao cuidado interdisciplinar e o desenvolvimento de habilidades para o trabalho em equipe. 

 

AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA GRUPO DE IDOSOS E AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA VILA PEDROSO: UMA PARCERIA ENTRE AS 

FACULDADES DE NUTRIÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA 

Apresentador: Sarah Jhayse DE ARAÚJO LIMA (aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Orientadora: Veruska Prado ALEXANDRE (Professora da FANUT/UFG) 

Co-autores: Luana Costa REIS (aluna de graduação da FANUT/UFG) Isabela Alves Carneiro 

VIANA (aluna de graduação da FANUT/UFG), Tatyanne Letícia NOGUEIRA GOMES (aluna 

de graduação da FANUT/UFG) Pricila REZENDE (aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Dennia Pires DE AMORIM TRINDADE (aluna de graduação da FANUT/UFG) 

 

Introdução: As ações de promoção da saúde visam colaborar na redução das desigualdades, 

cuidando da população conforme suas necessidades, colocando a saúde como um direito 

assegurado pelo Estado e provendo acesso aos serviços. Objetivo: Desenvolver ação de 

promoção da saúde com o grupo “Ação e participação” formado por idosos, na Região Leste, 

Goiânia-Goiás. Desenvolvimento: A ação foi realizada através das acadêmicas de nutrição na 

disciplina de Promoção da Saúde do curso de Nutrição da Faculdade de Nutrição (FANUT), 

Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com acadêmicos da Faculdade de Educação 

Física (FEF) da UFG, Centrais de Abastecimento de Goiás (CEASA) e Reitoria da UFG. 

Contou com a participação de 16 membros do grupo Ação e Participação, 4 estudantes da FEF, 

10 estudantes da FANUT e 2 professores de ambas as faculdades. Inicialmente foi realizado 

um diagnóstico do grupo, visando o levantamento de ações sugeridas pelos idosos, dificuldades 

e fortalezas de outras ações realizadas, além de uma construção de vínculo. Foi constatado que 

o principal interesse dos idosos era a busca por um local mais apropriado para seus encontros e 

atividades físicas o que inclui a falta de piscina para a prática de esportes aquáticos. Além disso, 
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outro forte desejo do grupo era de conhecer a universidade. Sendo assim, planejou-se uma visita 

ao campus da UFG. A programação incluiu: reunião com o reitor a fim de solicitar apoio pelo 

acesso ao espaço adequado para os idosos na região, apresentação do campus, realização de 

uma aula de hidroginástica pelos acadêmicos da FEF na piscina desta faculdade, em seguida 

foi fornecido um lanche saudável obtido por meio de doações em parceira com o CEASA. Em 

geral, o grupo demonstrou e relatou satisfação, pois os idosos não conheciam as dependências 

de uma universidade e não tinham o hábito de praticar atividade física na piscina. Após a ação, 

os idosos relataram suas experiências através de um cartaz com reflexões sobre a atividade. 

Considerações finais: Ações como estas fortalecem a parceria entre ensino-serviço- 

comunidade, além de propiciar uma prática colaborativa interprofissional para os acadêmicos e 

auxiliar a população em suas dificuldades. 

 

MUDANÇAS DE HÁBITOS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DOS GRUPOS 

DE TABAGISMO: A EXPERIÊNCIA DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO 

MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS- GOIAS 

Apresentador: Hullda Cabral FEITOSA; João José Silvestre PORTELA 

Tutoras: Cerise Castro CAMPOS; Barbara Souza ROCHA 

Autores: Renan Alves RODRIGUES; José Carlos Silvestre PORTELA; Rodrigo CARRIJO 

Co-autor: Amanda Ribeiro de SOUZA; Érica Camargo da SILVA; Silvia Sayuri SHIMADA 

 

Um dos desafios para saúde pública é o Controle do Tabagismo. Entendendo a importância 

desse cuidado, no município de Firminópolis foram implantados os grupos de combate, 

prevenção do tabagismo tendo como finalidade o abandono ao hábito de fumar e uma melhoria 

na qualidade de vida dos usuários. O mesmo é baseado no Programa Nacional de Controle do 

Tabagismo do Ministério da Saúde onde são ofertadas as cartilhas, medicamentos (Cloridrato 

de Bupropiona 150mg, comprimido) (Cloridrato de Bupropiona de 7mg, 14mg e 21mg, 

adesivos transdérmicos); acompanhamento por equipe multiprofissional do município entre 

outros. Os grupos foram formados por busca ativa dos Agentes Comunitários de Saúde nas 

visitas domiciliares, e pela abordagem da equipe multiprofissional de saúde fora e dentro das 

unidades básica de saúde (UBS). As ações de educação em saúde na UBS de Novo 

Planalto/Santo Antônio tiveram um resultado significativo, importante e consequentemente um 

exemplo a ser seguido no município; tendo início no dia 12/09/2013, e finalizaram no dia 

21/11/2013. Em 2014 as sessões foram iniciadas no dia 30/09 e finalizadas no dia 27/11. Foram 
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realizadas 8 reuniões semanais de tratamento, 4 reuniões de manutenção, no encerramento do 

programa foi emitido o certificado de participação e entregue um kit com chaveiro e pote de 

balas para substituir o tabaco no momento do efeito gatilho. Em 2013 foram assistidos 23 

usuários, (11 homens e 12 mulheres), entre 23 e 80 anos. Ao final 9 deixaram de fumar, destes 

7 usaram medicamento e 2 não; atingindo 39,1% de pessoas que deixaram de fumar. Em 2014 

foram assistidos 20 usuários, (5 homens e 15 mulheres), entre 42 e 68 anos. Ao final 6 deixaram 

de fumar, fazendo uso de medicamentos; atingindo 30% de pessoas que deixaram de fumar. 

Devido aos resultados obtidos em 2013 e 2014, o mesmo terá continuidade em 2015. 

 

OBSERVAÇÃO DA REALIDADE E DIÁLOGO PARA CONHECER A 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Apresentadora: Michelle Augusta dos SANTOS (Estudante de Enfermagem, FEN/UFG) 

Orientadora: Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN /UFG) 

Co- autores: Karla ZICA (Estudante de enfermagem, FEN/UFG) Karina SUZUKI (Professora, 

FEN/UFG) Denise Pinheiro Marques Alves dos SANTOS (Professora, FEN /UFG) Jacqueline 

Rodrigues de LIMA (Professora, FEN /UFG) 

 

No Brasil, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é considerada a principal porta de entrada 

para o Sistema Único de Saúde e prioritária para a organização da Atenção Básica em Saúde 

(ABS), podendo resolver aproximadamente 80% das necessidades de saúde da população. A 

ESF tem como objetivo atender princípios e diretrizes como a territorialização, o vínculo, o 

acesso e a participação da comunidade. A disciplina Saúde Coletiva, oferecida pela Faculdade 

de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG), apresenta aos estudantes 

iniciantes, os diferentes cenários onde os serviços públicos de saúde são oferecidos em Goiânia, 

dentre eles, a ESF. O objetivo deste relato é apresentar a experiência de estudantes de 

enfermagem no processo de aprendizagem sobre a ABS por meio da prática realizada em um 

Centro de Saúde da Família (CSF). A ABS foi apresentada à partir de uma abordagem 

problematizadora, fundamentada na observação da realidade de um CSF, incluindo: estrutura 

física e equipamentos sociais do território; entrevistas com gestores, trabalhadores e usuários. 

Em seguida, os estudantes compararam políticas e conteúdo teórico sobre a ABS/ESF com as 

informações coletadas no serviço. O CSF visitado apresenta uma planta física semelhante à 

descrita na política de ABS, porém com sinais de infiltração e mofo nas paredes. Três equipes, 

incluindo de saúde bucal, atuam no CSF e nenhuma delas estava completa. O CSF dispõe   de 
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somente 11 (47,8%) dos 23 Agentes Comunitários de Saúde necessários para a cobertura do 

território e uma das equipes estava sem médico. Para os usuários, o CSF é acessível, mas a 

percepção sobre resolutividade é diversificada, variando de satisfação pela resolução dos 

problemas de saúde, até pouca ou nenhuma resolutividade pela falta de médicos e/ou de 

medicamentos. Foram identificadas atividades de atendimento individual (vacinas, pré-natal, 

visita domiciliar, saúde bucal) e coletivo (grupos de caminhada). A prática da disciplina, 

seguida de uma reflexão teórico-prática facilitou a compreensão sobre conteúdos e termos 

descritos na literatura, pois foram incorporados mais naturalmente durante o diálogo com 

usuários, gestor e trabalhadores. Além de perceber as falhas nas políticas e a necessidade de 

financiamento adequado para a ABS, foi possível identificar o potencial da ESF para o trabalho 

em equipe e uma maior aproximação com a comunidade. 

 

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COM ESCOLARES 

PARTICIPANTES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: PRÁTICA 

COLABORATIVA ENTRE  ACADÊMICOS DE NUTRIÇÃO E COMUNIDADE 

Apresentador: Nathália Silva RAMOS (aluna de graduação da Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás - FANUT/UFG) 

Orientador: Karine Anusca MARTINS (professora da FANUT/UFG) 

Tutor: Débora Caldas MARQUES (nutricionista do Cais Guanabara – no período de realização 

da atividade) 

Co-autores: Karla Thaís Nunes de OLIVEIRA (aluna de graduação da FANUT/UFG), Tathiany 

Jéssica FERREIRA aluna de graduação da FANUT/UFG), Virgínia Lemes RIBEIRO aluna de 

graduação da FANUT/UFG), Jordana Carolina Marques GODINHO (mestranda da 

FANUT/UFG) 

 

Introdução: Ações de Promoção da Alimentação Saudável (PAS) nas escolas são necessárias 

por promoverem a adesão da comunidade escolar a hábitos alimentares adequados e atitudes de 

autocuidado, com práticas criativas de incentivo ao consumo de alimentos mais saudáveis, 

incluindo as frutas e hortaliças, com vistas à promoção da saúde, prevenção de doenças e 

melhoria da qualidade de vida. O Programa Saúde na Escola (PSE) tem por premissa o 

desenvolvimento de ações desse cunho. Objetivos: Relatar o desenvolvimento de ações 

educativas de promoção da saúde e alimentação saudável para crianças da Escola Municipal 

Maria Odete, vinculada ao PSE e Estratégia Saúde da Família (ESF), vivenciadas por estudantes 
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de Nutrição durante a execução das práticas da disciplina de Nutrição e Saúde Pública II. 

Desenvolvimento: A atividade foi executada no mês de novembro de 2014, sob a supervisão da 

diretora da escola e pela professora responsável, após pactuação com os Agentes Comunitários 

da Saúde da área adstrita da escola e enfermeira supervisora da equipe da ESF. Desenvolveu- 

se uma atividade lúdica, no formato de gincana, com duração de 40 minutos, em duas salas 

simultâneas, com média de 30 crianças, na faixa etária de 7-8 anos. Em cada sala os alunos 

foram divididos em dois grupos, para degustação de uma fruta e/ou hortaliça, inseridas em 

saquinhos de tecido, com os olhos vendados para adivinhação. Antes de iniciar a atividade 

aplicou-se um pré-teste onde se mostrou a imagem de duas frutas (melão e mamão) e duas 

hortaliças (pepino e cenoura), e obteve-se o resultado de 93,3% de acertos e ao término, no 

pósteste, verificou-se 100,0% de acertos. Ao retirar a venda das crianças, discutiu-se a 

importância do alimento consumido para a promoção da saúde e construção de hábitos 

alimentares saudáveis. Considerações finais: A atividade realizada contribuiu para a formação 

do acadêmico de Nutrição enquanto agente transformador e promotor da saúde, com ênfase no 

estímulo à escolhas alimentares saudáveis, tanto pelos escolares, quanto professores presentes. 

Reforça-se a importância da articulação e integração intersetorial entre saúde e educação para 

desenvolvimento da cidadania, empoderamento popular e qualificação das políticas de saúde 

públicas. 

 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE 

NOTIFICAÇÃO NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

Apresentador: Dayse Edwiges Carvalho CASTILHO (Enfermeira HUAPA/SES/GO) 

Co-autores: Daniel BATISTA (SUVISA/SES/GO), Marcíus César Sabino ALVES (Técnico de 

Enfermagem HUAPA/SES/GO), Miramar Vieira da SILVA (Assistente social 

SUVISA/SES/GO), Raquel da Silva da Vera CRUZ (Técnica de enfermagem 

HUAPA/SES/GO) 

 

Introdução: O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é uma base de dados 

alimentada pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos de notificação 

compulsória, realizadas pelos serviços de saúde. Sua descentralização contribui para a 

democratização da informação, permitindo que os profissionais de saúde tenham acesso aos 

dados e os tornem disponíveis, em tempo oportuno, para a comunidade e órgãos de saúde. 

Objetivo:  Este trabalho  visa  relatar a experiência do  Núcleo de Vigilância   Epidemiológica 
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Hospitalar (NVEH), do Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (HUAPA), da 

Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, na implantação do SINAN. Desenvolvimento: A 

implantação do SINAN deu-se em dezembro de 2013 por meio da parceria entre a unidade e as 

coordenações de Vigilância Epidemiológica Hospitalar e de Sistema de Informação em Saúde 

da Superintendência de Vigilância em Saúde. No mesmo período foi também descentralizado 

o SINAN Dengue Online. Foi realizado por estas coordenações treinamento aos profissionais 

do NVEH sobre o uso do software, abordando a inserção de notificações e investigações, a 

visualização de inconsistências e duplicidades no banco de dados e o levantamento dos 

indicadores epidemiológicos. Estabeleceu-se parceria com o Departamento de Vigilância 

Epidemiológica Municipal (DVE) quanto ao fluxo semanal de envio de dados. Considerações 

Finais: A descentralização do SINAN permitiu uma comunicação dinâmica entre o hospital e o 

nível municipal, estadual e nacional de eventos, doenças e agravos ocorridos. Contribuiu ainda 

para um maior controle das notificações e investigações realizadas pelos integrantes do núcleo. 

Seu uso sistemático possibilitou maior autonomia aos gestores locais, uma vez que os 

profissionais da unidade elaboram os indicadores epidemiológicos, os quais subsidiam o 

planejamento das ações em saúde. 

 

CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE NO CAIS 

GUANABARA EM GOIÂNIA, GO 

Apresentador: Tathiany Jéssica FERREIRA (aluna de graduação da Faculdade de Nutrição, da 

Universidade Federal de Goiás - FANUT/UFG) 

Orientador: Karine Anusca MARTINS (professora da FANUT/UFG) 

Tutor: Kênia Borges LOURA (enfermeira da SMS/Goiânia); Débora Caldas MARQUES 

(nutricionista do CAIS Guanabara) 

Co-autores: Karla Thais Nunes de OLIVEIRA (aluna de graduação da FANUT/UFG); Nathália 

Silva RAMOS (aluna de graduação da FANUT/UFG);Virgínia Lemes RIBEIRO (aluna de 

graduação da FANUT/UFG) 

 

Introdução: A porta de entrada para o Sistema Único de Saúde é a Atenção Básica, em especial, 

por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), composta por equipe multiprofissional, 

incluindo médico e enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou 

técnico de enfermagem e agentes comunitário da saúde (ACS), podendo acrescentar a essa 

composição, os profissionais da saúde bucal. A ESF dispõe dos Núcleos de Apoio à Saúde  da 
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Família (NASF) para ampliar a rede de serviços, sua resolutividade, abrangência e alvo das 

ações. Cada profissional tem sua atribuição, porém os ACS são elementos essenciais na 

universalização de cuidados básicos em saúde, por terem um contato direto com as famílias, 

através de visitas domiciliares, orientações de prevenção e promoção, diagnóstico e 

intervenção. Objetivo: apresentar as experiências práticas da disciplina de Nutrição em Saúde 

Pública II, desenvolvidas por estudantes de Nutrição, em outubro de 2014, no Cais Guanabara 

III, em Goiânia. Desenvolvimento: A prática foi realizada em etapas: diagnóstico, planejamento 

e intervenção. Observou-se no diagnóstico que as formações para os ACS eram insuficientes e 

que a última orientação à respeito da alimentação complementar havia sido realizada há mais 

de dois anos. A prática consistiu em informar e orientar os ACS sobre a promoção da 

alimentação complementar adequada e saudável, com o propósito de auxiliar nas orientações 

fornecidas às famílias de sua área de abrangência. Utilizou-se como estratégia a execução de 

uma dinâmica, de perguntas e respostas, sob forma de roda de conversa, com discussão 

posterior. Foram aplicados pré e pós testes com meta de 75,0% de acertos. Houve participação 

efetiva de todos ACS presentes, e atingiu-se a meta programada, além de ter sido uma ação 

produtiva e divertida. As ACS mostraram que apesar do longo período sem capacitações sabiam 

muito bem orientar as mães; relataram casos e experiências práticas, contribuindo também para 

o nosso conhecimento. Considerações finais: A realização da ação de intervenção em nutrição 

e saúde contribuiu efetivamente para a formação dos acadêmicos e reforçou, a primordial 

importância do ACS como promotor e modificador de comportamentos, no âmbito da saúde. 

As formações contribuem para a promoção da saúde e prevenção de doenças com vistas a um 

estilo de vida saudável, além do aprendizado mútuo. 

 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA UM GRUPO DE CRIANÇAS 

DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE:  EXPERIÊNCIA INTERPROFISSIONAL 

Apresentador: Karla Thaís Nunes OLIVEIRA (aluna de graduação da Faculdade de Nutrição 

da Universidade Federal de Goiás - FANUT/UFG) 

Orientador: Karine Anusca MARTINS (professora da FANUT/UFG) 

Tutor: Débora Caldas MARQUES (nutricionista do Cais Guanabara - no período de realização 

da atividade) 

Co-autores: Tathiany Jéssica FERREIRA; Nathália Silva RAMOS; Virgínia Lemes RIBEIRO; 

Jordana Carolina Marques GODINHO 
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Introdução: A Atenção Básica se caracteriza por um conjunto de ações, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e sua manutenção com vistas à atenção integral 

que impacte positivamente na qualidade de vida. A nutrição é um determinante de saúde 

primordial e tem especial importância nos primeiros anos de vida, devido ao rápido crescimento 

corporal e a formação dos principais hábitos alimentares. Se inadequados nessa fase podem 

acarretar em doenças crônicas atuais ou futuras, condição que indica a necessidade de ações de 

educação alimentar e nutricional (EAN). Objetivos: Apresentar as experiências vivenciadas por 

meio das práticas da disciplina de Nutrição em Saúde Pública II, da Faculdade de Nutrição, da 

Universidade Federal de Goiás, desenvolvidas no Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) 

Guanabara III, com um grupo de crianças hiperativas, coordenado pela psicóloga da unidade. 

Considerações finais: Observou-se durante a execução de todas as etapas da atividade a real 

importância do nutricionista como educador e promotor da saúde, partícipe de equipe 

multiprofissional, estimulando mudanças de comportamentos para a prática de hábitos 

saudáveis na infância com vistas a melhor qualidade de vida. 

 

O SOFTWARE COMO ESTRATÉGIA NA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

DE ENFERMAGEM EM UMA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA 

Apresentadora: Ângela Gilda ALVES (Mestranda Ensino na Saúde/ UFG) 

Orientadora: Prof.ª Drª Cleusa Alves MARTINS (Professora FEN/MEPES/UFG) 

Co Autores: Alessandra Nogueira de Sousa SANTOS (Mestranda Ensino na Saúde/UFG) 

Cláudia Ribeiro de Lima SANTOS (Mestranda PPG Ensino na Saúde/UFG), Eurides Santos 

PINHO (Mestranda Saúde Coletiva NESC/ UFG), Fernanda Silva LIMA (Mestranda Ensino na 

Saúde UFG) 

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE - é um método científico efetivo para 

a assistência de enfermagem humanizada, individualizada, segura e de qualidade, suas etapas 

estão interligadas, recorrentes e interdependentes. A execução, o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento da SAE é uma atribuição privativa do enfermeiro. Pessoas que convivem com 

algum tipo de transtorno mental requer que o cuidado de enfermagem seja pautado respeitando 

princípios básicos da cidadania e dignidade humana com participação do indivíduo e familiares 

na construção de planos terapêuticos individualizados e a priorização da capacidade intelectual 

do usuário. Considera-se que este relato possa trazer contribuições singulares para a prática 
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clínica da enfermagem psiquiátrica, visando uma assistência de qualidade, na qual o enfermeiro 

utiliza uma ferramenta do cuidado em benefício do usuário, família e coletividade. Pretende-se 

relatar a experiência dos idealizadores de um software para proporcionar aos clientes de uma 

clínica psiquiátrica em Goiânia, uma assistência de enfermagem baseada em preceitos legais e 

técnico-científicos, visando suprir as necessidades de cuidado ofertadas aos clientes atendidos. 

Os enfermeiros idealizaram essa ferramenta, respaldados na literatura existente para responder 

a seguinte questão: Como a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) poderá ser 

aplicada no contexto da psiquiatria? Após algumas reuniões e capacitações para que todos 

pudessem entender a relevância de se aplicar uma ferramenta de sistematização no âmbito 

hospitalar e de acordado com a proposta do programador de computadores da instituição, ele 

sugeriu a equipe um software que seria implementado utilizando a linguagem Delphi versão 

2010 com a configuração Menu Directed Inspection (MDI), por organizar seus resultados de 

inspeção economizando tempo, melhorando a qualidade e aumentando a produtividade. 

Considerando que o registro e o gerenciamento dos dados no contexto da assistência de 

Enfermagem são relevantes, visto o grande número de informações e que a demanda de ações 

é na maioria das vezes numerosas e complexas a utilização desse software contribuirá para a 

melhoria da qualidade dos cuidados dispensados aos clientes atendidos na instituição, 

otimizando o tempo do enfermeiro e permitindo a este estreitar seu relacionamento de cuidado 

com o paciente psiquiátrico. 

 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O PAPEL DA 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Maria Das Graças Freitas Carvalho - Acadêmica do curso de Nutrição da Universidade Federal 

de Goiás; Maria Claret Costa Monteiro Hadler - Professora da FANUT/UFG; Renata Félix 

Honório- Nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia; Tathiany Jéssica Jéssica 

Ferreira- Acadêmica do curso de Nutrição da Universidade Federal de Goiás 

 

Um Sistema de Saúde sofre modificações conforme as demandas do perfil epidemiológico de 

uma determinada população. No Brasil, este perfil é caracterizado por tripla carga de doenças, 

no qual, embora ainda persistam doenças realacionadas à fome, carências nutricionais e 

parasitoses, as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) já representam a principal causa 

de morte. A obesidade é uma importante DCNT que tem surguido cada vez mais cedo dentre  

as populações, atingindo crianças desde a primeira infância até a adolescência. Sabe-se que  o 
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tratamento das DCNT requer acompanhamento da equipe de forma mais duradoura com vistas 

ao empoderamento do indivíduo, pois a etiologia das principais DCNT, como a obesidade, 

referem-se à padrões de alimentação e estilo de vida. O objetivo do presente trabalho é relatar 

a experiência da extensão universitária em um projeto de educação para a saúde com crianças 

e adolescentes com excesso de peso ou obesidade na Atenção Primária em Saúde (APS). O 

grupo é uma parceria entre a Universidade Federal de Goiás e a Secretaria Municipal de Saúde 

de Goiânia, que visa acompanhar as crianças e adolescentes identificados com excesso de peso 

ou obesidade na rede de saúde e equipamentos sociais da região de abrangência. São realizados 

encontros mensais com atendimento nutricional e ações de Educação para a Saúde voltadas à 

alimentação saudável, estas, dirigidas por acadêmicos de nutrição sob a supervisão de docente 

da universidade e nutricionista da APS. As atividades desenvolvidas visam também o 

envolvimento dos pais ou responsáveis pois estes exercem fundamental influência sobre os 

hábitos alimentares das crianças e adolescentes. A participação da extensão universitária no 

projeto é importante, pois permite ao aluno protagonizar o planejamento em saúde na atenção 

primária, aliando à realidade dos educandos ao conhecimento teórico adquirido em sala de aula 

para a promoção da saúde e prevenção de agravos na comunidade. Além disso, contribuem para 

a formação profissional humanizada do aluno e para a atenção integral na APS. 

 

RELATO DE UM CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS (CEC) NO COLO DO 

ÚTERO EM MULHER DE 22 ANOS 

Apresentador: Rodrigo Cunha FERREIRA (aluno de graduação da FM/UFG)  

Orientadora: Rossana de Araújo Catão ZAMPRONHA (Médica do Hospital Araújo Jorge) 

Tutora: Janaina Valadares GUIMARÃES (Professora da graduação da FEN/UFG) 

Co-autores: Patrícia Stambovsky Guimarães BORGES (aluna de graduação da FM/UFG); 

Nayara Rúbia de ARAÚJO (aluna de graduação da FM/UFG); Stéphanie Zago GERALDINO 

(aluna de graduação da FM/UFG); Mariana Miranda da SILVA (aluna de graduação da 

FM/UFG) 

 

Introdução: O câncer do colo do útero é o 3º tipo de câncer mais comum entre as mulheres no 

Brasil, matando 275 mil mulheres por ano. É assintomático em fase inicial e pode evoluir com 

hemorragia, secreção vaginal sanguinolenta e fétida e dor pélvica. Fatores de risco: idade, a 

infecção persistente por HPV, iniciação sexual precoce, tabagismo, multiparidade, 

multiplicidade de parceiros sexuais e uso de contraceptivos orais. Objetivos: Relatar caso    de 
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Carcinoma de Células Escamosas (CEC) em colo de útero de mulher de 22 anos, paciente do 

Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, Goiás. Desenvolvimento: Paciente A.K.S.R.M, sexo 

feminino, 22 anos, menarca aos 15 anos, multípara, cujas queixas eram dor em baixo ventre há 

6 meses e corrimento amarelado associado a prurido. Ao exame físico, o colo exibia ulceração 

de lábio anterior, fundo de saco e paramétrios livres. A Colpocitologia mostrou lesão 

intraepitelial de alto grau, porém o anatomopatológico revelou Carcinoma Espinocelular 

Invasor. Foi realizada histerectomia radical. O anatomopatológico da peça cirúrgica indicou 

doença restrita ao útero. A sobrevida em 5 anos é de 80% no ECIb. Considerações finais: A 

realização periódica do exame colpocitopatológico é a principal estratégia para o rastreamento 

e prevenção do câncer e suas lesões precursoras. O Ministério da Saúde preconiza que o início 

da coleta seja aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual, a cada três 

anos, após dois exames negativos consecutivos com intervalo anual. O caso relatado mostra 

que podem ocorrer tumores invasivos em mulheres com menos de 25 anos. Entretanto, em 

casuística da Unicamp, de 807 casos de carcinoma invasor, apenas nove (1,12%) foram 

diagnosticados em mulheres com até 24 anos. O rastreamento mais precoce poderia aumentar 

o diagnóstico de lesões de baixo grau e procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

desnecessários e de grande impacto, visto que a maioria dessas mulheres não tem prole definida. 

Todavia, o atraso no diagnóstico de um tumor maligno resultará em tumores avançados, com 

diminuição considerável na sobrevida. 

 

EIXO: EDUCAÇÃO PERMANENTE NO COTIDIANO 

DO TRABALHO 

 
CHECKLIST DE CIRURGIA SEGURA: UM CAMINHO À SEGURANÇA DO 

PACIENTE 

Apresentador: Samantha Katerine Ribeiro Peixoto (Aluna da graduação da Unifan) 

Orientadora: Ludimila Cristina Souza Silva (Professora da Unifan, Doutoranda FM-UFG) Co- 

autores: Bruno Mainardes Pereira (Aluno da graduação da Unifan), Lorena Zenha Andrade 

(Professora da Unifan), Cleiciane Vieira de Lima Barros (Professora da Unifan) 

 

Introdução: As infecções de sítio cirúrgico são importantes indicadores negativos de qualidade 

assistencial, tornando-se também um impedimento à segurança do paciente. Frente a isso o 

Ministério da saúde desenvolve o protocolo “irrias seras saam idas” e preconiza a estimulação 



135  

de bons métodos para a redução da morbimortalidade associada a práticas cirúrgicas 

inadequadas. Objetivos: Destacar a importância da implementação do protocolo de cirurgia 

segura para garantir a segurança do paciente e a qualidade da assistência. Metodologia: Trata- 

se de uma revisão integrativa. Os dados foram obtidos através da busca em bases de dados 

virtuais em saúde, como BIREME, LILACS, MEDLINE e SCIELO. Resultados: Foram 

utilizados 17 artigos, o maior índice de publicações foi em 2013 com 8 (47%) estudos, sendo 

2007 com 1 (5,9%) estudo, o ano que teve o menor índice de publicação. O método descritivo 

foi utilizado em 7 (41,1%) estudos, seguido do transversal com 5 (29,4%). O checklist de 

cirurgia segura é separado em três fases, antes da indução anestésica (identificação), antes da 

incisão cirúrgica (confirmação) e antes do paciente sair da sala cirúrgica (registro). O checklist 

proporciona maior segurança para a equipe, possibilita a padronização dos serviços e rotina, 

instiga a equipe a preocupar-se com a segurança do paciente, e minimiza os atritos causados 

por situações inesperadas Considerações finais: É de grande relevância a aplicabilidade dos 

checklist para cirurgia segura, porém aliada a esta estratégia deve-se despertar o interesse dos 

profissionais em implementar estas ações, com foco na segurança do paciente. 

 

CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA REGIÃO NORTE DE 

GOIÂNIA-GO SOBRE A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA CIDADE: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Apresentador: Letícia TAVARES DE SOUZA (aluna de graduação do ICB/UFG) 

Orientador: Lenora TAVEIRA RASSI (Psicóloga da SMS/Goiânia) 

Tutor: Luciana ALVES DE OLIVEIRA (Professora do ICB/UFG) 

Co-autor:   Luiz   Henrique   ATHAIDES   RAMOS   (aluno   de   graduação   da    FM/UFG) 

 

 

Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) visa à formação 

de acadêmicos da área da saúde através de atividades práticas, que oferecem oportunidades de 

troca de conhecimento e experiência com profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde. 

Este relato descreve uma atividade desenvolvida por um grupo PETSaúde 2012/2014 vinculado 

à Universidade Federal de Goiás, que atuou na temática Vigilância Epidemiológica e Promoção 

da Saúde, vinculado ao CAIS Jardim Guanabara III, unidade da região norte de Goiânia-GO. O 

grupo promoveu a capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam na região, 

sobre temas específicos e relevantes às suas práticas profissionais. Um dos temas escolhidos 

para as capacitações foi a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em Goiânia-GO. O intuito foi 
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informar aos ACS sobre a RAPS e inteirá-los sobre o que a capital oferece em relação a 

assistência em saúde mental, tornandoos capazes de disseminar tais informações. Objetivos: 

Descrever a experiência da construção de uma capacitação para os ACS sobre a RAPS. 

Desenvolvimento: A produção do material utilizado na capacitação dos ACS foi feita pelos 

monitores sob a orientação de uma preceptora. O objetivo final foi produzir material impresso 

e em diapositivos com linguagem acessível e com conteúdo relevante sobre os serviços 

disponibilizados no município de Goiânia para a assistência em saúde mental. Com a confecção 

do material da capacitação, os acadêmicos tiveram a oportunidade de adquirir conhecimento 

sobre o processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil, bem como sobre a assistência atual à saúde 

mental no país, sobretudo em Goiânia. Considerações Finais: É possível avaliar que a 

elaboração do material sobre a Rede de Atenção Psicossocial em Goiânia-GO foi elucidativa e 

enriquecedora aos seus autores, uma vez que contribuiu para a sua formação acadêmica e 

poderá ser utilizada em sua atuação profissional. Nesse sentido, infere-se que o PET-Saúde 

cumpre o seu papel de trazer o conhecimento através da atuação prática aos acadêmicos dos 

cursos de saúde, e a parceria entre a Universidade Federal de Goiás e SMS de Goiânia foi bem 

sucedida. 

 

PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA: DESAFIO À 

SEGURANÇA DO PACIENTE 

Apresentador: Darliane Claudia Soares (aluna de graduação da Unifan) 

Orientadora: Ludimila Cristina Souza Silva (Professora da Unifan; Doutoranda FM/UFG) 

Co-autores: Marisa de Oliveira Rodrigues (aluna de graduação da Unifan), Cleiciane Vieira de 

Lima Barros (Professora da Unifan), Lorena Zenha Andrade (Professora da Unifan) 

 

Introdução: Os pacientes críticos são constantemente submetidos a procedimentos invasivos e 

ao uso abusivo de antimicrobianos, fato que acentua a complexidade do tratamento. Tal situação 

implica na ocorrência de diversas complicações, sendo a respiratória a mais prevalente, 

principalmente quando associada ao uso de suporte ventilatório invasivo. A principal 

complicação patológica associada a essa terapia é a pneumonia associada à ventilação mecânica 

(PAVM), que trata-se de uma infecção respiratória, compromete significativamente a 

recuperação do paciente. Objetivo: destacar a importância da implementação de uma assistência 

de qualidade e que ofereça o menor risco possível ao paciente. Metodologia: Trata-se de revisão 

integrativa. Os dados foram obtidos através da busca em bases de dados virtuais em saúde, 
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como BIREME, MEDLINE e SCIELO. Resultados: O uso da ventilação mecânica exige que o 

enfermeiro realize algumas intervenções especificas e essenciais para prevenir complicações 

infecciosas, sendo a higiene de mucosa oral e a aspiração de secreções pulmonares as mais 

importantes. Apesar das estratégias da PAVM serem simples, muitas vezes não são realizadas 

adequadamente, gerando complicações precoces para o paciente, fato que justifica a 

necessidade de criar e implementar protocolos que possibilitem a identificação precoce da 

PAVM. Considerações finais: Diante disso é importante mudanças na cultura organizacional, 

com o intuito de intensificar a supervisão da assistência, a implementação de protocolos que 

possam padronizar o cuidado e a realização de atividades de educação permanente que possam 

melhorar o conhecimento do profissional e promover mudanças comportamentais para que ele 

possa trabalhar com vistas a qualidade da assistência e a segurança do paciente e do trabalhador. 

 

CONHECIMENTO E PERCEPÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE SOBRE 

COLONIZAÇÃO POR MICRO-ORGANISMOS MULTIRRESISTENTES 

Apresentador: Ludimila Cristina Sousa Silva (Doutoranda em ciencias da saúde FM-UFG) 

Orientadora: Marinésia Aparecida Prado (Professora da FEN-UFG) 

Co-autores: Regiane Aparecida dos Santos Soares Barreto (Professora da FEN-UFG), Maria 

Alves Barbosa (Professora da FEN-UFG), Karina Suzuki (Professora da FEN-UFG), Cyanéa 

Gebrim (Professora da FEN-UFG) 

 

Introdução: Os profissionais de saúde são vulneráveis à colonização por micro-organismos, 

pela exposição ambiental e contato com pacientes, além de veicular e serem corresponsáveis 

pelas infecções relacionadas à assistência a saúde. Objetivo: analisar o conhecimento e a 

percepção de profissionais de saúde sobre micro-organismos resistentes a antimicrobianos e os 

riscos oferecidos pelo profissional colonizado. Metodologia: pesquisa qualitativa, analisada 

segundo o Modelo de Crenças em Saúde de Rosenstock (1974) aprovada em comitê de ética 

(10/2010), realizada de junho a julho de 2012, em uma unidade de terapia intensiva (UTI) 

infantil estatal referência do Sistema Único de Saúde de Goiânia-GO. Resultados: Participaram 

22 profissionais, 50,2% enfermeiros; 31,8% técnicos em enfermagem; 4,5% fisioterapeuta; 

4,5% fonoaudióloga; 4,5% serviços gerais e 4,5% médico residente. O conhecimento sobre 

micro-organismo resistente a antimicrobianos é afirmativo em 63,6% das respostas, adquirido 

por meio da própria instituição, da faculdade, capacitações e artigos científicos. Para a maioria 

(95,5%) o profissional colonizado oferece risco a equipe e aos pacientes e 81,8% associaram as 
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doenças causadas por esses patógenos a índices elevados de mortalidade e a dificuldade de 

tratamento. Ressalta-se a percepção do risco ocupacional como preditor para adesão as medidas 

de biossegurança. A segunda evidencia as barreiras percebidas a partir da ausência de risco, 

risco seletivo apenas para pacientes vulneráveis e imprudência do profissional. Destaca-se a 

imprudência como obstáculo a adesão as medidas de biossegurança. A maioria dos profissionais 

desta UTI relata ter conhecimento sobre microorganismos resistentes a antimicrobianos, 

entretanto a partir da análise qualitativa percebeu-se uma bipolaridade. Na primeira o 

conhecimento de um grupo e a segunda representa obstáculos no conhecimento. Percebe-se na 

mesma unidade a construção e a (des)construção da qualidade da assistência comprometendo a 

segurança do paciente e trabalhador. Considerações finais: Nesse impasse propõe-se um 

recomenda-se programas de educação continuada objetivando agregar valores e conhecimentos 

em prol da práxis segura. 

 

PROBLEMATIZANDO OS PROCESSOS DE TRABALHO EM UM CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Apresentador: Eurides Santos PINHO (Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em 

Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás – UFG; Enfermeira da SMS/ Aparecida de 

Goiânia) Orientador: Elizabeth ESPERIDIÃO (Profª Drª da Faculdade de Enfermagem-FEN/ 

UFG) 

Co-autores: Adrielle Cristina Silva SOUZA (Doutoranda pela FEN/ UFG ) Ana Carolina G. 

Cavalcante MOREIRA (Mestranda pela FEN/ UFG; Enfermeira da SMS/ Aparecida de 

Goiânia) Camila Cardoso CAIXETA (Profª Drª da FEN/ UFG) Erika de Sene MOREIRA (Esp 

em Saúde Mental e Dependência Química; Coord do CAPS i da SMS/ Aparecida de Goiânia). 

Fernanda Costa NUNES (Ms em Ciências da Saúde, Técnica da Gerência de Saúde Mental da 

SES/GO) 

 

A complexidade em organizar a assistência à saúde mental, trabalhar e discutir os processos e 

a dinâmica do trabalho no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS demanda reflexão-ação dos 

processos de trabalho e os entraves vivenciados pela equipe, conforme relatado na experiência 

a seguir. O método do Arco de Maguerez foi escolhido por permitir a mobilização de diferentes 

habilidades dos participantes, envolvendo a disponibilidade e esforços no sentido de seguir as 

etapas. Objetiva-se descrever a utilização da metodologia do Arco para fins de problematização 
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e intervenção nos processos de trabalho do CAPS. O Arco de Maguerez compreende cinco 

etapas: Observação da realidade, pontos-chaves, teorização, hipóteses de soluções e aplicação 

à realidade. O desenvolvimento se deu com o consentimento dos profissionais que propuseram 

a participar ativamente. Para o alcance dos objetivos de cada etapa, utilizaram-se tecnologias 

leves, por meio de técnicas grupais. A identificação dos problemas do serviço foi intermediada 

pela técnica de construção do retrato do CAPS, onde foram elencados os pontos frágeis e fortes 

do serviço, seguido pela discussão de casos que envolviam usuário, família, equipe, território e 

gestão. A partir deste momento de discussão foram identificados os nós (representando os 

entraves do CAPS), os laços (os pontos propulsores do grupo) e os embaraços (os pontos 

complexos do serviço). O grupo priorizou um problema mais abrangente, e por intermédio de 

outra técnica de grupo, os profissionais problematizaram e tomaram consciência dos pontos- 

chave relacionados possibilitando a busca ativa na literatura para teorização dos pontos 

elencados. Subsidiados pelo conteúdo teórico a equipe constrói as hipóteses de soluções e 

posteriormente as aplicam na realidade. Neste processo foi percebida a dificuldade de 

responsabilização e iniciativa nos momentos de buscar o conhecimento. Porém, o processo de 

mudança e a tomada de consciência foram observados durante os encontros, onde o grupo se 

mostrou envolvido na problematização da sua assistência. O aspecto com maior relevância foi 

a corresponsabilização da equipe tanto na execução da sua prática como na avaliação dos 

processos de trabalho. É perceptível a validez de processos de ensino-aprendizagem nos moldes 

problematizador, no qual os sujeitos saem do papel de receptores para produtores do 

conhecimento. 

 

A EDUCAÇÃO CONTINUADA E PERMANENTE EM SAÚDE: COMO 

ESTRATÉGIA PARA PREVENÇÃO DAS COMPLICAÇÕES UROLÓGICAS EM 

PESSOAS COM LESÃO MEDULAR 

Apresentadora: Fernanda Miranda OLIVEIRA (aluna de pós-graduação da FM/UFG, 

enfermeira do CRER) 

Orientador: Alessandra Vitorino NAGHETTINI (Professora da FM/UFG) 

Tutora: Suelen Gomes MALAQUIAS (Professora da FEN/UFG) 

Co-autores: Ana Carolina Mendonça QUEIROZ (Mestre em enfermagem pela FEN/UFG) 

 

 

Introdução: O trabalho de formação e capacitação dos profissionais que atuam no cuidado de 

pessoas com lesão medular é imprescindível para a prevenção de complicações em todas as 
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dimensões do indivíduo cuidado. As complicações urológicas são frequentes nesta população 

sendo necessárias decisões seguras e assertivas para que essas sejam prevenidas ou 

minimizadas. Objetivo: Analisar a percepção dos enfermeiros em relação as ações educativas 

em saúde no cuidado a bexiga neurogênica da pessoa com lesão medular. Metodologia: 

Pesquisa descritiva com abordagem quanti-qualitativa. Os sujeitos do estudo foram enfermeiros 

de um hospital de reabilitação. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) com protocolo nº CAAE 36083314.6.00005083/2014. 

Os dados foram coletados utilizando-se entrevistas individuais, gravadas em áudio e 

posteriormente transcritas. Para a análise dos dados utilizou-se a técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo e frequências simples. Resultados: Os participantes eram predominantemente do sexo 

feminino, com idade entre 25 e 43 anos, com 4 a 11 anos de atuação profissional. Emergiram 

três temas a partir das respostas dos participantes: Atuação do enfermeiro como orientador dos 

problemas urológicos; Ações educativas para capacitação e treinamento sobre problemas 

urológicos Impacto das ações educativas para o atendimento de pessoas com bexiga 

neurogênica. Quanto ao papel na prevenção das complicações dessa clientela, foram 

identificadas as seguintes percepções dos enfermeiros, mediante atividades de educação 

permanente: aumento da adesão às práticas educativas, importância equivalente aos demais 

cuidados à saúde, correlação com o acompanhamento, treinamento e evolução nos prontuários, 

bem como a maior resolutividade e eficácia quanto aos problemas e complicações urológicas. 

Considerações finais: Esta pesquisa possibilitou compreender a educação continuada e 

permanente como instrumentos de envolvimento do enfermeiro no atendimento ao paciente 

com bexiga neurogênica e lesão medula direcionando-o para uma formação profissional mais 

consistente que beneficia ações assistenciais, administrativas e educativas. 

 

A IMPORTÂNCIA DA APLICABILIDADE DO MODELO CALGARY NA VISITA 

DOMICILIAR 

Apresentador: Romário da Costa Silva (Aluno de graduação da UNIFAN) 

Orientadora: Ludimila Cristina Souza Silva (Professora da UNIFAN, Doutoranda do Ciências 

da Saúde- UFG). 

Co-autores: Francine de Oliveira Rocha (Aluna da graduação da UNIFAN); Lorena Zenha 

Andrade (Professora da UNIFAN), Cleiciane Vieira de Lima Barros (Professora da UNIFAN) 
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Introdução: O Modelo Calgary de avaliação familiar tem uma composição multidimensional e 

integrada, composta por três principais categorias: estrutural, desenvolvimento e funcional, e 

aplicado na vista domicilia torna-se um método eficiente para a realização da assistência e 

intervenções junto à família. Objetivos: Evidenciar a importância da aplicabilidade do Modelo 

Calgary na visita domiciliar, destacando a importância desse instrumento para a elaboração de 

um plano de cuidados de qualidade. Metodologia: Trata-se de revisão integrativa. Os dados 

foram obtidos através da busca em bases de dados virtuais em saúde, como BIREME, 

MEDLINE e SCIELO. Resultados: Foram selecionados 16 artigos, o ano que com maior indice 

de publicação foi 2008 com 4(25%), seguido de 2010 e 2012 ambos com 3 (18,7%). Os 

periódicos que mais publicaram foram a Texto Contexto Enfermagem, Revista Brasileira de 

Enfermagem e Escola Ana Nery Revista Enfermagem com 7 artigo (43,7%). Observou-se 

também que a 9 (56,2%) dos estudos eram quantitativos e 4(25%) tratavam-se de pesquisa de 

campo. Acredita-se que o Modelo Calgary possa ser eficiente para realização de estudos, 

avaliação e intervenção familiar, pois possibilita uma visão holística da família, ou seja, avalia 

a família como um todo. Considerações finais: Com isso torna-se necessário que esse modelo 

seja inserido como instrumento de ensino nas faculdades de enfermagem, além de treinar os 

profissionais para a implementação correta e eficaz dessa estratégia, subsidiando a elaboração 

de um plano de cuidados pautado na saúde da família. 

 

EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

Apresentador/Orientador: Régis Rodrigues SANTANA (Professor UNIVERSO/CGESP-GO) 

Autor: Dalila P. SOUSA (Enfermeira) 

Co-autor/ Tutor: Cristina Célia A. P. SANTANA (Enfermeira HC/ UFG) 

 

 

Introdução: A estratégia Saúde da Família (ESF) foi criada visando atenção à comunidade de 

forma integral e contínua, com foco em ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Para tal, considera a territorialização, vínculo com a comunidade, fortalecimento de ações 

intersetoriais e trabalho em equipe. Integrante desta, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

possui papel fundamental, pois atua em contato direto com a população, estabelecendo a relação 

necessária para coletar dados que visam nortear o atendimento das necessidades específicas da 

comunidade, bem como, propiciar o estimulo para sua participação proativa. Objetivo e 

Método: Este estudo objetivou ressaltar a importância de ações voltadas à educação continuada 

de agentes comunitários de saúde, para atuarem junto ás comunidades. Tratou-se de um e estudo 



142  

descritivo e exploratório, com modalidade qualitativa proposta por meio de revisão 

bibliográfica integrativa. Resultados e Discussão: Os ACS atendem em unidades básicas de 

saúde (UBS) e em domicílios, sendo responsáveis pelo acompanhamento de um número 

programado de famílias de uma área geográfica delimitada. Atuam favorecendo e estimulando 

o laço com a comunidade assistida, identificando, atendendo e acompanhando os agravos na 

saúde desses indivíduos e de suas famílias. Em sua maioria os ACS são profissionais da própria 

comunidade, com pouca qualificação técnico-científica. Aprimorar seus saberes para uma 

percepção mais crítica dos problemas e da realidade onde estão inseridos torna-se prioritário. 

Uma das ferramentas para o processo de instrumentalização do ACS é a educação continuada 

em equipe. Conclusão: O processo de educação continuada, geralmente coordenada pelo 

enfermeiro, favorecerá a atuação do ACS através do desenvolvimento de subsídios para 

percepção mais acurada do ambiente, dos problemas inerentes à comunidade onde está inserido, 

de suas funções e das atribuições de cada membro de sua equipe. A qualificação deste 

profissional refletirá no atendimento e na execução de suas tarefas, como identificação, 

notificação e acompanhamento dos agravos à saúde. È necessário analisar as melhores formas 

de execução desse processo em equipe, permitindo interação e levantamento de estratégias de 

ensino-aprendizado motivantes, que estimulem a participação ativa do ACS. A adequada e 

continua qualificação deste profissional implicará em unificação de ações, preventivas ou 

curativas e em atenção integral a saúde da população. 

 

ARCO DE MAGUEREZ: ESTRATÉGIA DE APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS 

ASSISTENCIAIS EM UM CAPS 

Apresentador: Adrielle Cristina Silva SOUZA (Doutoranda FEN/UFG) 

Orientadora: Elizabeth ESPERIDIÃO (Profª Drª FEN/UFG) 

Co-autores: Eurides Santos PINHO (Mestranda Programa de Mestrado Profissional em Saúde 

Coletiva/UFG); Camila CAIXETA (Profª Drª FEN/UFG); Douglas José NOGUEIRA (Prof. 

Ms FEN/UFG) Ana Caroline G. Cavalcante MOREIRA (Mestranda FEN/UFG) 

 

Este trabalho é resultado de pesquisa de Mestrado em Enfermagem. Trata-se de um relato de 

experiência acerca da aplicação da metodologia problematizadora utilizando o Arco de 

Maguerez como coleta de dados em um Centro de Atenção Psicossocial, que é um serviço 

destinado a atender portadores de transtornos mentais. O objetivo deste estudo é descrever e 

analisar  o  uso  do  Arco  de  Maguerez  enquanto  método  de  pesquisa  e  ferramenta       de 
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aperfeiçoamento das práticas assistenciais. Participaram da pesquisa 29 profissionais da equipe 

multiprofissional. O Arco de Maguerez é composto por 05 etapas: Observação da Realidade 

(busca do problema), Pontos Chaves (possíveis causas do problema), Teorização, Hipóteses de 

Solução e Aplicação a Realidade. Como resultados foi possível perceber que os profissionais 

foram os protagonistas de todo o processo, desde a observação da realidade e definição do 

problema de estudo até a construção e realização da intervenção, a fim de contribuir para a sua 

transformação positiva. A metodologia problematizadora contribui para o processo ativo de 

construção do conhecimento, ao ensejar a reflexão-ação-reflexão sobre a prática do cuidado em 

saúde mental. Além de que mobilizou os participantes em seus processos de aperfeiçoamento, 

estabelecendo movimentos de motivação e desenvolvimento do trabalho em equipe. Cada 

encontro do desenvolvimento do Arco permitiu conhecer as particularidades do grupo e a partir 

disso, mediar e estimular à busca ativa dos profissionais a readequações no serviço, respeitando 

o perfil do mesmo, visando melhorias concretas na qualidade e desenvolvimento do 

atendimento. Este processo contribuiu para a reflexão das práticas assistências, resultando em 

aprendizagem mutua, serviço e pesquisadores, de forma dinâmica e significativa para ambos. 

Experiências desenvolvidas nos pressupostos problematizadores precisam ser partilhadas, 

viabilizando a produção de um conhecimento que fortaleça a transformação das práticas 

educativas em saúde. 

 

EIXO: TRABALHO E SAÚDE NO TERRITÓRIO 

 

ACEITABILIDADE DE CARDÁPIOS OFERTADOS EM ESCOLA DO MUNICÍPIO 

DE PARAÍSO DO TOCANTINS – AMAZÔNIA LEGAL 

Apresentadora: Uatilla Lorana Ribeiro HENRIQUE (Aluna de Graduação do Curso de Nutrição 

da UFT), Orientadora: Maylla Luanna Barbosa MARTINS (Professora do Curso de Nutrição 

da UFT),Tutora: Bárbara Stéfanny de Sá CARVALHO (Nutricionista da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura de Paraíso/TO) 

 

Introdução: O teste de aceitabilidade é aplicado sempre que forem introduzidos no cardápio, 

alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou quaisquer alterações inovadoras, além de poder 

avaliar a aceitação dos cardápios usualmente oferecidos aos estudantes atendidos pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Objetivos: Determinar o índice de 

aceitação e preferência dos  alunos  sobre a alimentação oferecida em  escola participante   do 
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PNAE. Metodologia: Foi avaliada a aceitação e preferência de 12 cardápios ofertados a 130 

alunos do ensino fundamental de uma escola do município de Paraíso do Tocantins – TO. Foi 

utilizada a Escala Hedônica Facial, onde o aluno assinalava a carinha de péssimo, ruim, regular, 

bom ou ótimo de acordo com a sua preferência. Para análise dos resultados foi usado à soma 

dos cardápios assinalados como bom e ótimo, e para ser considerado aceito ou preferido foi 

utilizado o índice 85% de aceitabilidade. Resultados: O cardápio mais aceito pelos alunos foi 

pão com carne e suco de caju (83,84%), seguido por galinhada (73,83%), farofa nutritiva com 

banana (69,23%), baião de três com banana (66,92%), macarrão com carne moída e salsicha 

(66,15%), biscoito doce e leite com café (64,61%), pão com manteiga e leite com achocolatado 

(63,84%), mingau de chocolate (53,84%), bolacha água e sal e leite com café (53,07%), sopa 

de legumes com carne (49,23%), mingau de milho verde (48,46%) e o cardápio menos aceito 

pelos estudantes foi cuscuz e leite com café (37,69%). Considerações finais: Diante da 

importância que o teste de aceitabilidade tem para determinar a qualidade do serviço prestado 

pelas escolas em relação ao fornecimento da alimentação escolar e além de evitar o desperdício 

de recursos públicos na compra de gêneros alimentícios rejeitados pelos estudantes, 

consideramos que devem ser investigados os motivos da baixa aceitação dos cardápios 

ofertados. 

 

PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇA CARDIOVASCULAR 

NA POPULAÇÃO DAS FACULDADES DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Haysa Nadinne de Faria MARQUES¹; Aléxia Nunes BATISTA¹; Camilla ANTUNES¹; Ingred 

Fernanda Rodrigues de OLIVEIRA¹; Joyce Souza LEMES¹; Poliana Marques SOUZA¹, Tainá 

Rosa TAVARES¹; Thamires Lorena Santos OLIVEIRA¹; Ana Luiza Lima SOUSA²; Mary Lore 

REIS². 

1 Acadêmicas de Enfermagem. 2 Docentes FEN/UFG 
 

 

Introdução: Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA), considerada um risco 

para doenças cardiovasculares, assim como sedentarismo, tabagismo, sobrepeso, circunferência 

abdominal, alcoolismo e má alimentação. Segundo a sociedade brasileira de hipertensão a 

doença acomete mais de 50% da população idosa brasileira, sendo responsável por 40% dos 

infartos e 80% dos AVC’s. Objetivo: Analisar a prevalência dos fatores de risco para  doenças 
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cardiovasculares e hipertensão nos servidores e discentes das Faculdades de Enfermagem 

(FEN) e Nutrição (FANUT) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Metodologia: Estudo 

quantitativo que investigou variáveis sociodemográficas e hábitos de vida entre servidores e 

discentes da FEN e FANUT-UFG, que incluíam PA, circunferência abdominal, sedentarismo 

(Questionário Internacional de Atividade Física) e alcoolismo (Teste para identificação de 

Problemas Relacionados ao Uso de Álcool), no mês de março de 2015. Resultados: 

Participaram 44 pessoas, 18 (40,9%) discentes, 26 (59,1%) servidores, com idade entre 18 e 57 

anos. A prevalência de HAS foi de 4 (9,1%), todos servidores do sexo feminino, com média de 

idade de 47,5; todos conheciam o seu diagnóstico, tratavam e estavam com a pressão 

controlada. Foram encontrados: 4 (9,1%) obesos, nenhum hipertenso; 3 (6,8%) tabagistas, todos 

do sexo masculino de até 30 anos, nenhum hipertenso; 5 (11,4%) sedentários, todos do sexo 

feminino; 5 (11,4%) alcoolistas, 4 mulheres e 1 homem, na faixa etária de 20 a 30 anos. 

Considerações finais: A prevalência de HA encontrada está abaixo da média apresentada em 

estudos semelhantes, situação provavelmente explicada pela proporção maior de jovens abaixo 

de 30 anos e à prática de atividade física acima da média. Tendo em vista a prevalência de 

obesos, tabagistas e alcoolistas, evidenciou-se a necessidade de se trabalhar hábitos de vida e 

reeducação alimentar na população estudada. 

 

ESTRATÉGIA DE FORTIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM 

MICRONUTRIENTES EM PÓ - NUTRISUS - EXPERIÊNCIA DE GOIÁS 

Apresentador: Mariella de Almeida e Almeida OLIVEIRA (Nutricionista na Coordenação de 

Vigilância Nutricional/Gerência de Vigilância Epidemiológica/Superintendência de Vigilância 

em Saúde da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás- CVN/GVE/SUVISA/SES GO) ¹ 

Co-autores: Maria Janaína Cavalcante NUNES (Nutricionista na Coordenação de Vigilância 

Nutricional/Gerência de Vigilância Epidemiológica/Superintendência de Vigilância em Saúde 

da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás- CVN/GVE/SUVISA/SES-GO) 

 

Introdução: A Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em pó 

(Nutri-SUS), coordenado pelo Ministério da Saúde, em parceria com os Ministérios da 

Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, visa potencializar o pleno 

desenvolvimento infantil, prevenir e controlar a anemia e outras deficiências nutricionais por 

meio da adição de um sachê contendo 15 micronutrientes em pó em uma das refeições diárias 

oferecidas para as crianças entre 6 e 48 meses, devidamente matriculadas em creches e pré 
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escolas que fazem parte do Programa Saúde na Escola. A Estratégia faz parte da Ação Brasil 

Carinhoso, componente do Plano Brasil Sem Miséria, que tem como perspectiva a atenção 

integral à saúde das crianças. Objetivo: Avaliar a implantação da Estratégia em Goiás. 

Desenvolvimento: Em Goiás, a implantação do NutriSUS teve início no segundo semestre de 

2014. Foram contemplados 50 municípios do Estado, priorizando aqueles que possuíam creches 

com mais de 90% de crianças na faixa etária da estratégia. Em agosto de 2014, a Coordenação 

de Vigilância Nutricional (CVN) realizou uma oficina com o objetivo de capacitar as equipes 

que implantariam o NutriSUS nestes municípios. Após a oficina, cada município deveria 

elaborar e enviar à CVN um Plano de Ação da implantação e Resolução do Nutricionista na 

Coordenação de Vigilância Nutricional/Gerência de Vigilância 

epidemiológica/Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde do Estado de 

Goiás- CVN/GVE/SUVISA/SES-GO, Conselho de Saúde aprovando a implantação da 

estratégia. A equipe responsável no município também deveria constituir um Grupo Técnico 

Intersetorial – municipal (GTI-m) (caso este ainda não existisse), capacitar os funcionários da 

creche e da Estratégia Saúde da Família (ESF) e realizar reunião com os pais para informá-los 

a respeito do NutriSUS e coletar as autorizações dos mesmos para suplementar as crianças. A 

distribuição dos sachês é centralizada, ou seja, os sachês são enviados pelo Ministério da Saúde 

ao Estado, que envia às Regiões de Saúde e estas distribuem aos municípios. Este fluxograma 

foi aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em 2014. Considerações finais: 

Devido ao tempo demandado para a capacitação dos funcionários, constituição do GTI-m, 

reunião com os pais e solicitação de sachês, muitos municípios tiveram que deixar para iniciar 

a suplementação em 2015, pois ao final destas etapas não restaram dias letivos suficientes para 

a realização de um ciclo completo de intervenção. Dos 50 municípios contemplados, 25 

iniciaram a suplementação em 2014, 21 municípios iniciaram em 2015 e 4 municípios 

começarão a suplementar no segundo semestre de 2015. 

 

FORMAÇÃO DE MINI-EQUIPES NO CAPS NOVO MUNDO: AS DIMENSÕES DE 

UMA TECNOLOGIA LEVEDURA 

Apresentador: Geovana Almeida dos SANTOS (Aluna de graduação da FEFD/UFG) 

Orientador: Tadeu João Ribeiro BAPTISTA (Professor Doutor da FEFD/UFG) 

Co-autores: Nathália Sousa RABELO (Aluna de graduação da FEFD/UFG); Gabriela de Lima 

SOUZA Aluna de graduação da FEFD/UFG); Jaqueline Nascimento de ASSIS (Aluna de 

graduação da FEFD/UFG); Weberson Luis Alves CRUZ (Aluno de graduação da FEFD/UFG) 
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O campo da saúde mental atualmente encontra-se interligado com a atenção psicossocial. Por 

meio das modificações nas políticas de saúde mental foi possível que novos dispositivos de 

atenção psicossocial fossem incorporados à rede de atendimento à saúde graças à regularização 

das portarias e implementação da Lei nº 10.216/01 pelo Ministério da Saúde. Neste sentido, 

surgiram os CAPS, resultados das lutas referentes à Reforma Psiquiátrica. É um espaço de saúde 

aberto e comunitário, propondo projetos terapêuticos visando a integração social, familiar e 

cultural, além disso, respeitando os direitos de cidadania. Esse trabalho tem como objetivos 

descrever essa nova tecnologia levedura, as miniequipes, e mostrar como esse sistema acelera 

os processos de organização dentro da unidade. Até então o usuário do CAPS tinha o seu 

profissional de referência cujo era responsável por solucionar todas as dificuldades que o 

usuário tinha tanto dentro do CAPS como fora dele, e geralmente, fazia parte do grupo em que 

ele frequentava. Com o intuito de não sobrecarregar uma pessoa só e reduzir o risco de não 

prestar o atendimento ao usuário, assim, a equipe multidisciplinar do CAPS Novo Mundo 

propôs a criação de miniequipes, que são consideradas uma tecnologia levedura por englobar 

fatores já estruturados pelos profissionais da área da saúde para facilitar a organização do 

trabalho. Ou seja, estão implantando um sistema de equipe de referência em que todas as 

pessoas do Caps, tanto da parte técnica quanto da parte superior foram divididas em quatro 

equipes, duas no período da manhã e duas no período da tarde, são as equipes Azul, Rosa, Verde 

e Amarela; e também dividiu os bairros da região norte e leste para essas equipes. Por isso, o 

usuário terá a sua equipe de referência, poderá procurar qualquer um que faça parte dela e assim, 

o processo de atendimento se torna mais prático e dinâmico, sem sobrecargas no serviço. Esse 

novo sistema baseado na equipe de referência se manteve em discussão por volta de um ano, 

devido as dificuldades que surgiam, em que, às vezes, o usuário perdia vínculo com o referente 

do dia e acabava se desvinculando do CAPS, no entanto, mesmo sendo esse processo algo novo, 

já é possível enxergar melhorias no serviço no que diz respeito aos usuários e a ligação que eles 

possuem com o CAPS, logo, o serviço se torna mais efetivo em sua totalidade. 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA (DPOC) EM GOIÁS DE 2010 A 2014. 

Apresentador: Orenito Simão BORGES JÚNIOR (aluno de graduação da FF/UFG) 

Preceptor: Cristina Ferreira LEMOS (Farmacêutica servidora da Secretaria Mundial de Saúde) 

Tutor: Marcelo Fouad RABAHI (professor FM/UFG) 
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Introdução: A DPOC, uma patologia caracterizada pela limitação crônica do fluxo aéreo, 

parcialmente reversível e progressiva, é indicada em diversos estudos como maior causa de 

internações dentre as doenças respiratórias no Brasil e como a sexta causa de óbito no mundo. 

A identificação do perfil de internações desses pacientes permite definir estratégias de 

prevenção nas bases da rede de atenção, assim como quais aspectos devem organizar os 

processos de trabalho e práticas multiprofissionais. Objetivo: Identificar o perfil dos pacientes 

internados por DPOC em Goiás no período 2010 a 2014. Metodologia: Estudo retrospectivo 

observacional descritivo, realizado através do levantamento de dados do Ministério da Saúde, 

via Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), fazendo um recorte sobre 

internações através da lista de morbidade CID10 que caracterizam a DPOC (bronquite, 

enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas), ocorridas no estado de Goiás de 

2010 a 2014. Resultados: No período estudado, foram registradas 31.390 internações 

hospitalares por DPOC sendo a maioria destas acometidas em faixa etária superior a 40 anos 

(80,53%), destaque para aqueles indivíduos com idade entre 70 e 79 anos por representarem 

26,77% dos casos. Quanto ao gênero, houve prevalência dos homens (52,32%), com tendência 

crescente desta prevalência no decorrer dos anos. O tempo médio de permanência foi de 3 a 4 

dias, com gasto médio de R$ 639,00 por internação, a duração das internações estava 

diretamente associada ao aumento da faixa etária. Foi identificado também que apesar das 

internações ocorridas entre 2010 a 2014 por DPOC apresentaram um decréscimo progressivo 

com o passar dos anos, com redução da taxa de internação por 100.000 habitantes, de 125,38 

em 2010 para 77,88 em 2014, verifica-se como fator preocupante a estas internações o fato que 

majoritariamente ocorrem em caráter de urgência (98,47%) e apresentam alto índice de 

mortalidade (4,04%) se comparados à outras doenças respiratórias. Considerações Finais: Os 

resultados demonstram que ainda é necessário maior investimento entre a prevenção e o 

tratamento para minimização da mortalidade deste grupo e redução das taxas de hospitalização. 

 

EXPERIÊNCIA EXITOSA NA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO 

PACIENTE NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

Apresentador: Dayse Edwiges Carvalho CASTILHO (Enfermeira HUAPA/SES/GO) 

Co-autores: Elaine Machado ALMEIDA (Diretora Administrativa HUAPA/SES/GO); 

Elisandro Cunha SOUSA (Diretor Técnico HUAPA/SES/GO) 
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A segurança do paciente tem sido amplamente discutida no mundo e no Brasil. A Resolução da 

Diretoria Colegiada nº 36 de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, trouxe a 

obrigatoriedade da implantação de Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) nos serviços de 

saúde do país, os quais visam instituir ações para a melhoria da qualidade. Este trabalho objetiva 

relatar a experiência dos profissionais na implantação do NSP no Hospital de Urgências de 

Aparecida de Goiânia (HUAPA), da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Inicialmente foram 

realizadas reuniões entre os profissionais de saúde e a diretoria para a formação do núcleo, o 

qual foi formalizado por meio de portaria interna em julho de 2014 e coordenado pelo Núcleo 

de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. Foi realizado um diagnóstico inicial da unidade e 

elaborado um Plano de Segurança com metas a serem cumpridas. A primeira semana de 

capacitação sobre o tema contou com apresentação cultural e trabalhos em grupos, estimulando 

a participação dos colaboradores. Implementou-se um sistema de notificação de incidentes e 

eventos adversos por meio de Ficha Padronizada. Observou-se que alguns apresentavam 

resistência em notificar, associando a ideia de punição. Esta percepção foi sendo melhorada 

com a realização das educações permanentes, resultando em um aumento do número de 

notificações. O NSP também realiza ações específicas para cada protocolo de segurança: 

processo de aquisição de pulseiras para identificação do paciente; educação permanente quanto 

ao uso de medicamentos e hemoderivados; elaboração de check list para o projeto de cirurgias 

seguras; campanhas de higienização das mãos realizadas pelo Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar; avaliação dos pacientes com risco de adquirir úlcera por pressão ou risco de quedas. 

Desta forma, a implantação do NSP no HUAPA contribuiu para uma melhor análise dos 

problemas existentes na unidade, possibilitando a tomada de decisão e a melhoria dos 

processos, incluindo o estabelecimento de protocolos para práticas de cuidado mais seguras, 

resultando em benefícios para a comunidade e para o próprio trabalhador. Destaca-se como 

grandes desafios para a eficácia das ações realizadas pelo NSP o trabalho em equipe, a 

corresponsabilidade e a gestão participativa. 

 

HÁBITOS ALIMENTARES DE ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO 

DE CERES AVALIADOS POR UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

Apresentador: Priscilla Rayanne e Silva Noll (Profissional de saúde do Instituto Federal Goiano 

(IF Goiano) - Ceres e aluna do PPGSC/UFG). 

Orientador: Matias Noll (Docente do IF Goiano – Campus Ceres) 
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Co-autores: João Luís Ribeiro Neto (aluno do curso de Ciências Biológicas do IF Goiano – 

Ceres); Amanda Carine Oliveira Silva (aluno do curso de Química do IF Goiano – Ceres); 

Pammela Munique Vilela (Docente da UEG); Jean Marcos Ferreira Custódio (aluno do curso 

de Química do IF Goiano-Campus Ceres) 

 

Introdução: É essencial avaliar e identificar os hábitos alimentares para subsidiar o 

planejamento de ações interdisciplinares, com a intenção de promover saúde, sendo a escola 

um ambiente propício para formação de hábitos. Objetivos: analisar os hábitos alimentares de 

escolares do Ensino Médio do município de Ceres, a partir de um estudo epidemiológico. 

Metodologia: trata-se de um estudo epidemiológico transversal, realizado com 827 escolares de 

14 a 19 anos que frequentam o Ensino Médio do município de Ceres. O projeto foi aprovado 

pelo CEP do IF Goiano e realizado por uma equipe de vários profissionais de saúde e alunos da 

graduação em saúde e educação, os quais fazem parte do Grupo de Pesquisa em Saúde da 

Criança e do Adolescente (http://www.gpsaca.com.br). Utilizou-se o questionário da Pesquisa 

Nacional de Saúde do Escolar (PENSE), contendo perguntas acerca de hábitos alimentares. Os 

dados foram analisados no SPSS 20.0, a partir de estatística descritiva. Resultados: Em relação 

aos marcadores de alimentação saudável, apontou-se baixo consumo diário de feijão (59,4%), 

arroz e massas (65,1%), verduras (36,8%), frutas e sucos (16,5%), leites e iogurtes (26,3%), 

tendo em vista que os mesmos deveriam ser ingeridos diariamente. Já para os marcadores de 

alimentação não saudável, os quais deveriam ser consumidos esporadicamente, verificou-se 

consumo em 5 dias ou mais por semana de guloseimas (45,3%) e refrigerantes (42,6%), 

caracterizando um preocupante consumo de alimentos açucarados. Considerações finais: o 

consumo de alimentos considerados marcadores de alimentação está aquém do recomendado e 

o consumo de alimentos marcadores de uma alimentação não saudável foi frequente. Tais 

achados possibilitam o planejamento de ações, com vistas à modificação de hábitos alimentares. 

Estas ações devem ser realizadas em parcerias com o setor de saúde e educação, com a inserção 

de temas sobre saúde e nutrição nas emendas e disciplinas dos escolares. 

 

RELATO DE CASO: CÂNCER DE COLO DO ÚTERO INVASOR INICIALMENTE 

DIAGNOSTICADO COMO LESÃO DE ALTO GRAU 

Apresentadora: Jordana NASCIMENTO (aluna de graduação FEN/UFG) 

Orientadora: Rossana de Araújo Catão ZAMPRONHA (Preceptora PET-SAÚDE; Médica do 

Serviço de Ginecologia e Mama do Hospital Araújo Jorge/ACCG) 
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Tutora: Janaina Valadares GUIMARÃES (Professora Associado FEN/UFG) 

Coautora: Thayrine Valentim CARDOSO (aluna de graduação FEN/UFG) 

 

Introdução: Segundo dados do INCA para 2014 esperaram-se 15.590 novos casos de câncer de 

colo do útero no Brasil (INCA, 2014). O número de mortes ocorridas entre 2010 a 2012 no 

Brasil decorrentes do câncer de colo de útero foi de 15.410 óbitos (INCA, 2010). Cerca de 90% 

a 93% dos cânceres cervicais são de células escamosas e de 7% a 10% correspondem o 

adenocarcinoma (SBC, 2011). Objetivos: Relatar o caso de uma paciente portadora do câncer 

do colo de útero invasor, primariamente diagnosticada com Lesão Intraepitelial de Alto Grau, 

com intuito de evidenciar a possibilidade de existir divergência entre os achados histológicos e 

os achados do exame físico de mulheres com lesão cervical. Desenvolvimento: V.M.S.C, 56 

anos, encaminhada a um hospital especializado no tratamento contra o câncer, após realização 

do exame colposcópico e biópsia do colo do útero, cujo resultado do exame histológico foi 

compatível com lesão pré-maligna. Na consulta inicial houve a suspeita de lesão invasora 

maligna, ao exame físico, sendo realizada de imediato nova biópsia. O exame 

anatomopatológico confirmou o caráter invasor da neoplasia (adenocarcinoma invasor 

viloglandular). O caso foi classificado como estadiamento clínico Ib. Realizada histerectomia 

radical com linfadenectomia pélvica e anexectomia bilateral. No seguimento da paciente, não 

houve evidência de doença em atividade. Discussão: No hospital de referência foi feita a 

hipótese diagnóstica de lesão invasora pelo aspecto ulcerado do colo uterino. As lesões pré- 

malignas não se apresentam com esse aspecto. O resultado encontrado no segundo exame 

anatomopatológico acusou adenocarcinoma invasor viloglandular, o que contradizia o primeiro 

anatomopatológico de NIC III. Possivelmente a divergência entre os dois resultados deu-se pela 

coleta de um fragmento tecidual insuficiente para a confirmação da invasão tumoral do estroma, 

realizada no primeiro caso. Considerações Finais: O rastreamento do câncer do colo do útero e 

o seguimento correto da mulher são essenciais para identificação precoce de casos, tratamento 

em tempo hábil e chance de melhor prognóstico. Ações existentes entre o serviço e o ensino a 

partir do envolvimento dos alunos na realidade do serviço é um elo importante para aprimorar 

o conhecimento do aluno sobre a problematização das necessidades existentes no serviço de 

saúde. 
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A EDUCAÇÃO NUTRICIONAL COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

EM UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE PALMAS, TO: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Apresentador: Thais Reis LOBO (aluna de graduação do Curso de Nutrição da UFT) 

Orientador: Fernanda Pereira da SILVA (Professora do Curso de Nutrição da UFT) 

Tutor: Murilo Barbosa PINTO (Educador físico da Escola de Tempo Integral Eurídice Ferreira 

de Mello, Jardim Aureny III- Palmas/TO) 

Co-autores: Daniela Campos ARAÚJO (aluna de graduação do Curso de Nutrição da UFT) 

Yasmym Oliveira MORAIS (aluna de graduação do Curso de Nutrição da UFT) 

 

Introdução: A concepção de educação integral envolve tempo escolar ampliado, onde é possível 

pensar em uma educação que englobe formação e informação; que compreenda outras 

atividades que não apenas as pedagógicas. Observa-se que o ambiente escolar é particularmente 

importante na promoção da saúde, através principalmente da oferta de capacitações aos 

educandos para o conhecimento, fortalecimento e enfrentamento de questões que venham 

interferir no processo saúde-doença e seus determinantes. Objetivo: Relatar a experiência de 

acadêmicos do Curso de Graduação em Nutrição da Universidade Federal do Tocantins, por 

ocasião do cumprimento da disciplina de Práticas Clínicas Integradas: Atuação em grupos 

populacionais, através da realização de dinâmicas contendo temas relevantes para a nutrição 

dos escolares. Desenvolvimento: Durante quatro semanas, os acadêmicos realizaram atividades 

que abordaram o tema educação nutricional, em uma escola de tempo integral no município de 

Palmas,TO, totalizando 105 alunos do quarto ano do ensino fundamental, com idade variando 

de 7 a 10 anos. Foram realizadas oficinas sobre alimentação saudável, dinâmicas em grupo 

envolvendo a realidade alimentar, brincadeiras de roda e gincanas, contribuindo para a 

construção e aprimoramento dos conceitos próprios sobre alimentação e hábitos de vida 

saudável dos alunos.Considerações Finais: Este trabalho possibilitou a interação da formação 

acadêmica com a realidade e a necessidade de conhecimento ampliado da comunidade, 

promovendo uma vivência impar com o principal intuito de promover a saúde através da 

educação nutricional. 

 

EIXO: CULTURA POPULAR EM SAÚDE 
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COMPORTAMENTO SEXUAL E O USO DE DROGAS: VULNERABILIDADES DE 

ADOLESCENTES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

Carla de Almeida SILVA1, Patrícia Carvalho de OLIVEIRA2, Laurena Moreira PIRES3 , Ana 

Luiza JUNQUEIRA NETO4, Marcos Andre de MATTOS5, Sheila Araújo TELES6, Márcia 

Maria de SOUZA7 Universidade Federal de Goiás- Faculdade de Enfermagem, CEP: 74605- 

080 Brasil carla-biomed@hotmail.com; marcia.fen@gmail.com 

 

O período da adolescência é marcado pela passagem da infância para a fase adulta, em que 

ocorrem mudanças e adaptações tanto de caráter biológico quanto psicossocial. A adolescência 

é caracterizada pela exposição às situações que acarretam vulnerabilidade ao sujeito, as quais 

podem contribuir tanto de forma positiva quanto de forma negativa a vida do adolescente 

(DOKU, 2012). O início da atividade sexual, cada vez mais precoce, somada a eclosão e 

desconhecimento sobre a própria sexualidade, a curiosidade pelas drogas, a gravidez na 

adolescência, e a desinformação podem resultar em situações delicadas, que comprometem o 

futuro dos jovens podendo prejudicar sua saúde sexual e reprodutiva (MACARTHUR, G.J et 

al, 2013; MALTA, D.C, et al., 2011). A curiosidade natural dos adolescentes torna-se um dos 

fatores de maior relevância levando à experimentação de drogas lícitas e ilícitas, seguida dos 

fatores externos como influência dos amigos, facilidade de obtenção das substâncias e os 

modismos (VASTERS & PILLON, 2011). Estudos recentes referem o risco associado ao uso 

de álcool e outras drogas psicoativas estimulam comportamentos sexuais de risco 

principalmente nesta fase da adolescência. O Boletim Epidemiológico de AIDS do ano de 2012 

mostra que foram registrados 72.161 casos de AIDS entre jovens de 13 a 24 anos no Brasil no 

período de 1980 a 2012, representando 22,5% dos casos notificados de AIDS no país, desde o 

início da epidemia (MS,2011). Esses dados representam um novo aspecto da infecção no país, 

a juvenização. Acredita-se que a escola, sendo um lugar de extrema socialização e por seu papel 

fundamental na educação do adolescente, seja o espaço mais propício para os profissionais 

desenvolverem a implementação de programas e ações preventivas voltadas para a saúde dos 

adolescentes escolares (PIRES et al., 2012). Com base no exposto, é de extrema importância 

conhecer o perfil geral dos adolescentes escolares matriculados nas instituições públicas de 

ensino da região leste de Goiânia-GO, adstritas a UBS – Vila Pedroso, Santo Hilário Recanto 

das Minas Gerais e Dom Fernando I, verificar sobre o uso e frequência de drogas lícitas e/ou 

ilícitas; investigar sobre o uso de drogas como fator vulnerável para aquisição de 

DST/HIV/AIDS; investigar o conhecimento destes adolescentes sobre prevenção de   doenças 

mailto:marcia.fen@gmail.com
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transmitidas por via sexual, como DST/HIV/AIDS. Foi realizado um estudo transversal de 

natureza descritiva exploratória de abordagem quantitativa, o que não impede uma análise 

qualitativa dos dados foram coletados realizado no período de 01 de agosto de 2013 a 31 de 

novembro de 2013. A população será constituída por alunos na faixa etária da adolescência, 

entre 10 e 19 anos, matriculados nas instituições da região Leste de Goiânia. Os dados foram 

tabulados utilizando a base de dados Epi-info para análise posterior no StatisticalPackage Social 

Science (SPSS) versão 13 para Windows. Foram aplicados para coleta questionário estruturado, 

padronizado pela Organização Pan-americana da Saúde, auto aplicável, com perguntas 

referentes a dados pessoais, dados sócio-demográficos e sócio-epidemiológico de modo a 

atender os objetivos propostos. Projeto Aprovado pelo Comitê de Pesquisa Médica Humana e 

Animal do Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goiás, sob o protocolo nº 

058/2009. Foram entrevistados 1171 adolescentes escolares participantes da pesquisa, sendo do 

sexo masculino (52,1%) e do sexo feminino (47,9) Em relação à faixa etária de 10 a 14 anos do 

sexo masculino foi maior que do sexo feminino frequentes na escola com (57,2%) enquanto 

feminino (52,2%), e na faixa etária de 18 a 19 anos predomínio de frequência no sexo feminino 

com (6,0%) para (3,9%) do sexo masculino. Mas a concentração total entre as faixas etárias 

nota-se o predomínio de alunos que frequentam a escola do sexo masculino. O perfil 

comportamental do uso de drogas licita e ilícitas. No extrato de fumo o percentual que nunca 

fumaram masculino foi de (98,2%) e feminino foi de (99,6%), mas nota-se que (0,2%) alunos 

masculinos iniciaram com idades entre 10-12 anos 10-, (0,5%) iniciaram entre 13-15 anos um 

indicie preocupante em relação principalmente devido à pouca idade, no sexo feminino obteve 

(0 %) em todas as idades pesquisadas. No extrato de Álcool o indicativo da não ingestão de 

álcool ou nunca fizeram a ingestão no indicie masculino e feminino foi de (93,3%), (0,4%) 

tiveram início <10 anos masculino e feminino (0,2%) indicie com alerta devido à idade. Extrato 

de drogas ilícitas (0,5%) consumiram/consomem do sexo masculino enquanto do feminino 

(0,4%), no questionamento não consumo de álcool (98,7%) são do sexo masculino e (89%) são 

do sexo feminino. Os comportamentos em sexualidade e o consumo de drogas como fator 

vulnerável para aquisição de DST/HIV/AIDS. Na menarca, o maior indicie foi de (51,5%) 

menarca aos 12-14 anos, e (17,8%) não menstruaram. No extrato da sexarca (24,1%) é do sexo 

masculino enquanto do sexo feminino é de (19,4%). No questionamento da idade da sexarca 

com maior indicie foi do sexo masculino (13,9%) com idades entre 12-14 anos enquanto no 

sexo feminino o indicie maior foi entre 15-19 anos (11,3%) e (74,6%) não tiveram relação 

sexual do sexo masculino enquanto no sexo feminino o percentual foi de (79,2%)  No  extrato 
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de Heterossexualidade masculino e feminino são respectivamente (22,9%) e (19,1%)são 

heterossexual (1,4%) .No extrato de Homossexualidade masculino, (1,0%) são homossexuais, 

feminino (0,4%) são homossexuais. No extrato de parceiros a escala masculino (11,5%) tem 

única parceira, (10,0%) várias parceiras a escala feminino (15,9%) tem único parceiro, (2,5%) 

vários parceiros. No extrato de uso de preservativo na escala masculino, (16,7%) sempre 

utilizam, (3,8%) as vezes, (2,8%) nunca utilizam, para o sexo feminino (12,5%) sempre 

utilizam, (4,3%) às vezes, (2,0%) nunca utilizam. No extrato necessidade de informação na 

escala masculino, (51,3%) não precisam de informação, (34,3%) precisam de informação no 

(52, 4%) não necessitam de informação, (34,4%) necessitam de informação. No extrato de DST 

na escala masculino, (81,7%) não tem/tiveram DST, (0,3%) já tiveram/tem DST na escala 

feminina (90,9%) não tem/tiveram DST, (0,9%) já tiveram/tem DST. No extrato de abuso 

sexual na escala masculino, (0,7%) já sofreram abuso sexual, (83,2%) não sofreram abuso na 

escala feminina (2,0%) já sofreram abuso sexual, (82,7%) não sofreram abuso sexual. Na 

característica Sócio Demográfica a concentração total entre as faixas etárias nota-se o 

predomínio de alunos que frequentam a escola do sexo masculino. Entre os adolescentes a droga 

mais consumida foi o álcool, seguido do seguida do fumo e drogas ilícitas. A sexarca precoce, 

os adolescentes também demonstraram vulneráveis a exposição ao risco de infecção mais vezes, 

procuraram poucas informações sobre sexualidade, abandonaram o preservativo em relações 

eventuais e, ainda, consumiram drogas, principalmente o álcool. Os resultados encontrados são 

de fundamental importância a inserção de medidas preventivas tanto para o combate ao uso de 

drogas quanto àquelas pertinentes à prevenção de DST/HIV/AIDS, a fim de minimizar os riscos 

para a população estudada, garantindo, portanto a saúde sexual e reprodutiva destes jovens. 

 

VIDA NA RUA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ATIVIDADE DE 

EXTENSÃO 

Apresentador: Johnatan Martins SOUSA (aluno de graduação da FEN/UFG) 

Orientador: Sandra Maria BRUNINI (Professora da FEN/UFG) 

Co-autores: Lara Cristina da Cunha GUIMARÃES ( aluna de mestrado da FEN/UFG); Vanessa 

Elias da CUNHA (aluna de graduação da FEN/UFG); Cilas Pereira Machado JÚNIOR (aluno 

de graduação medicina UniEvangélica); Lila Maria SPADONNI (professora da UniEvangélica) 

Christiane Moreira SOUZA ( aluna de doutorado da FEN/UFG); Cleiciane Vieira de Lima 

BARROS ( aluna de mestrado da FEN/UFG). 
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Introdução: O consumo de álcool e outras drogas está presente na rotina da maioria das pessoas 

que vivem em situação de rua. Assim, políticas de saúde têm considerado as especificidades 

desta população, como o Manual Sobre o Cuidado à Saúde junto à População em Situação de 

Rua, o qual orientou nossas atividades. Objetivo: Relatar a experiência das atividades de 

extensão de acadêmicos de enfermagem e de medicina realizadas com homens que vivem em 

situação de rua em Goiás. DESENVOLVIMENTO: As ações de extensão fazem parte do 

Projeto "Vida na Rua" do Núcleo de Ações Interdisciplinares em DST/HIV/Aids (Nuclaids) da 

Faculdade de Enfermagem da UFG desenvolvidas em duas comunidades terapêuticas 

especializadas no atendimento de moradores de rua localizadas no interior do estado de Goiás 

e foram mediadas por acadêmicos de enfermagem da UFG e de medicina da UniEvangélica de 

Anápolis. As ações ocorreram em três encontros com 124 homens vivendo em situação de rua. 

Foram realizadas: entrevistas por meio de um roteiro padronizado contendo perguntas sobre 

dados sociodemográficos e consumo de álcool e outras drogas; testes rápidos de sífilis, HIV, 

hepatites B e C e, atividade de promoção da saúde, com orientação sobre alimentação saudável, 

diabetes e hipertensão. Foi referido por todos os homens uso de drogas (álcool, cocaína, 

maconha e crack) em algum momento, sendo o crack a droga relacionada com a maioria dos 

casos de polidrogadição. Considerações Finais: A experiência de trabalhar com esse grupo 

permitiu aos alunos a compreensão dos determinantes sócio culturais do processo de 

estabelecimento da polidrogadição, contribuindo com o desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades fundamentais no processo de formação. A drogadição gera nessa população uma 

fragilidade nos vínculos familiares e exclusão social, acarretando consequências físicas, 

psicológicas e sociais. Podemos inferir que é necessário uma maior atenção para a questão da 

drogadição nesse grupo, com enfoque em políticas públicas que visem a promoção da saúde 

para esse comportamento de risco, através de ações que atuem em âmbito biopsicossocial. Desta 

forma, o projeto foi capaz de atingir seus objetivos e favorecer a parceria ensino-comunidade. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO AO MEDICAMENTOSO: AS VIAS 

INSTITUCIONALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 

Sâmia Cristina Rodrigues Borges Aragão; Virginia de Oliveira Chagas; Amanda Soares 

Queiroz; Mércia Pandolfo Provin; Rita Goreti Amaral - Instituição: Universidade Federal de 

Goiás 
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Introdução: O acesso a medicamentos no Sistema Único de Saúde integra o ciclo da Assistência 

Farmacêutica, no qual deve ocorrer por meio de ações que garantam paralelamente, a qualidade 

e o uso racional. As vias institucionalizadas de acesso ao medicamento surgem mediante uma 

diversidade de regulamentações, que muitas vezes incorre em “confusão” junto ao usuário, de 

como efetivar este acesso. Objetivos: Descrever os aspectos normativos das vias 

institucionalizadas de acesso ao medicamento no município de Goiânia, a partir de documentos 

relacionados ao arcabouço legal das políticas de acesso a medicamentos vigentes no Brasil. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa documental de natureza qualitativa realizada nos meses 

de novembro e dezembro de 2014 no DAF do município, e nos endereços eletrônicos do 

Governo Federal, Estadual e Municipal. Efetuou-se o acesso e seleção das legislações 

aprovadas e das políticas implementadas pelo Ministério da Saúde, além da busca por 

documentos referentes ao assunto nos descritos locais de busca. Buscou-se elucidar as vias 

institucionalizadas através da análise de leis, portarias, decretos, resoluções vigentes no Brasil, 

e demais documentos em nível de assistência ambulatorial, no município de Goiânia, Goiás. Os 

dados foram avaliados segundo a análise de conteúdo. Resultados: Evidenciou-se três núcleos 

temáticos: direito ao acesso à AF, abrangência desse direito e meio de acessá-lo. O direito ao 

medicamento materializa-se, além da CF88, pela Lei Orgânica da Saúde, pela Política Nacional 

de Medicamentos e através da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. A acessibilidade 

no município se efetiva através de normatizações relacionadas à CFT, funcionamento das 

farmácias da rede (Port 067/2010), REMUME, Lista Juarez Barbosa, listas da Farmácia Popular 

além do estabelecimento da via administrativa de acesso através de abertura de processo. 

Conclusões: As vias institucionalizadas de acesso a medicamentos elencados na base legal 

brasileira reportam ao ideal; porém, as dificuldades de efetivação do acesso ainda perduram, e 

muitas vezes estão relacionadas ao formato “pulverizado” das inúmeras políticas de 

medicamentos. Em Goiânia foi observada institucionalização corresponde a muitas legislações 

nacionais porém existe fragilidades que dificultam o entendimento do usuário como formato da 

REMUME não correspondente a organização da RENAME. 

 

CONSULTA DE ENFERMAGEM NO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 

INFANTIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Apresentador: Fabrício Martins Machado Carrijo (Aluno de graduação da Unifan) 

Orientadora: Ludimila Cristina Souza Silva (Professora da Unifan; Doutoranda FM-UFG) 
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Co-autores: Bárbara Fonseca Georges (Aluna de graduação da Unifan), Cirlene Silva Santos 

(Aluna   de   graduação   da   Unifan),   Lorena   Zenha   Andrade   (Professora   da     Unifan) 

 

Introdução: A infância é a fase da vida que ocorrem as maiores modificações físicas e 

psicológicas, tornando necessário o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento por 

um profissional de saúde, com o intuito de evitar possíveis complicações. Objetivos: Destacar 

a importância da consulta de enfermagem no Crescimento e Desenvolvimento (CD) infantil. 

Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico, e os dados foram obtidos através da busca 

em base de dados como BIREME, MEDLINE e SCIELO. RESULTADOS: Através da análise 

dos dados percebe-se que a enfermagem exerce um papel primordial na avaliação do 

crescimento e desenvolvimento infantil, pois pelo fato de acompanhar todas as modificações 

da criança, é possível identificar precocemente algumas alterações inadequadas e assim intervir, 

evitando consequências posteriores. Durante a consulta a enfermagem tem uma maior 

aproximação tanto da criança quanto da mãe, permitindo assim identificar falhas no cuidado 

materno, e sanando dúvidas sobre os cuidados com a criança. Considerações Finais: Conclui- 

se que, é necessário durante às consultas, a monitorização de cuidados de saúde ainda na 

infância, para oportunizar às mães cuidadoras a aprendizagem de novos conhecimentos, a troca 

de experiências, o auxílio nos cuidados domiciliares, através de uma nova dinâmica de fazer a 

atenção à saúde da criança e da sua família. 

 

RESPONSABILIZAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DO EMPODERAMENTO DA 

COMUNIDADE: A EXPERIÊNCIA DA FEIRA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 

FIRMINÓPOLIS- GOIAS 

Apresentadores: Fabiana de Melo MAGALHÃES; Ranay Antonia FERNANDES 

Co-autores: Jose Carlos Silvestre PORTELA; Fabiana de Melo MAGALHÃES; Hullda Cabral 

FEITOSA; Bruna Oliveira TAVARES, Amanda Ribeiro de SOUZA; Alvaro QUEIROZ; Érica 

Carmago da SILVA; Lais CARDOSO; Virgínia Ribeiro de MELO; Silvia Sayuri SHIMADA; 

João José Silvestre PORTELA; Renan Alves RODRIGUES; Leidiane do CARMO; Lorena 

Joyce de Oliveira RODRIGUES. Tutoras: Cerise Castro CAMPOS; Bárbara Souza ROCHA; 

Ida Helena MENEZES 

 

Tendo em vista a necessidade de promover ações que permitam a comunidade interferir no 

processo saúde-doença, a Feira da Saúde busca incentivar a prevenção, educação e difusão do 
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conhecimento relativo a todas as áreas da saúde, para que a comunidade consiga continuar o 

cuidado e se responsabilizar pela sua saúde. O objetivo da ação foi proporcionar o 

empoderamento da comunidade, permitindo o acesso a informações sobre prevenção de 

doenças, diminuição de agravos, mudança nos hábitos de vida, dentre outros aspectos, sempre 

alicerçado em práticas de promoção e educação em saúde. A atividade aconteceu no dia 29 de 

Abril de 2015, recebeu o nome de Feira da Saúde e foi realizada na Praça Municipal Manuel 

Firmino no período da tarde, teve a participação de aproximadamente 3.000 pessoas da 

comunidade, além de contar com a participação efetiva das equipes da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), da equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e dos Agentes 

Comunitários de Saúde. As temáticas trabalhadas durante a feira foram: Dengue e Febre 

Chikungunya; Hanseníase; Tuberculose; Doenças Crônicas não transmissíveis; Doença 

Sexualmente Transmissível; Planejamento familiar; Alimentação saudável; Tabagismo; 

Câncer; Doenças periodontais e cárie. Foram entregues materiais educativos, e oferecidos à 

comunidade; testes rápidos de HIV e Sífilis, aferição da pressão arterial, HGT, teste de 

sensibilização de lesões, e imunização da comunidade contra a Influenza. A feira foi 

considerada uma excelente estratégia de empoderamento em massa, o que favoreceu a 

responsabilização da comunidade sobre sua condição de saúde e auxiliou a condução de novas 

propostas de promoção da saúde a serem desenvolvidas no município. 

 

PROMOVENDO A SAÚDE DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE ISRAELÂNDIA – GO 

Apresentadora: Cláudia Ribeiro de Lima SANTOS (aluna mestrado Ensino na Saúde/UFG) 

Orientadora: Ida Helena C. F. MENEZES/FANUT/UFG. 

Co-autores: Ângela Gilda ALVES (aluna mestrado Ensino na Saúde/UFG); Tatiany Cristine de 

Almeida Silva MELO (enfermeira/ Especialista em Saúde Pública); Paula Thiara LIMA 

(fisioterapeuta/ NASF) 

 

O processo de envelhecimento ocorre de forma lenta e progressiva, porém idosos que mantém 

um estilo de vida mais ativo, não sentem com tanta intensidade os efeitos do envelhecimento 

tendo uma melhor qualidade de vida e sobrevida. O objetivo deste relato é descrever a 

experiência  da  parceria  entre  a  Estratégia  Saúde  da família(ESF) e o Centro de   

Referência e Assistência Social (CRAS) do município de Israelândia-Go. Foi elaborado uma 

proposta conjunta entre a ESF e CRAS com o objetivo de despertar nos idosos a necessidade 

de hábitos de vida mais saudáveis como alimentação adequada e atividades físicas e a realização 
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de atividades manuais.    O grupo `` Alegria de Viver ́ ́ é formado por idosos cadastrados na 

ESF. Este grupo realiza caminhada três vezes por semana, orientada por um fisioterapeuta e 

três agentes de saúde. Antes e após 30 minutos da atividade é verificada a pressão arterial. Ao 

final é servido um lanche saudável. De dois em dois meses é organizado um evento educativo, 

onde um profissional médico ou nutricionista ou educador físico ou fisioterapeuta discutem 

temas de interesse do grupo, tais como: alimentação saudável, hipertensão, diabetes, saúde 

sexual, prevenção de quedas etc. No CRAS é desenvolvidos duas vezes na semana atividades 

como: bordados, crochê, pintura, tapetes de grades e artesanatos variados. Estas atividades 

propiciam a interação entre o grupo e a ampliação da renda do idoso, pois os materiais 

confeccionados são expostos em eventos do município e a renda é repassada para o idoso que 

o fabricou. Este projeto permitiu concluir que atividades físicas, recreativas e de trabalhos 

manuais com idosos oportunizam momentos de lazer, convivência e conhecimentos de 

cuidado com a saúde dos idosos. 

 

CONCURSO DE TALENTOS PARA INTEGRAÇÃO ENTRE IDOSOS: UMA AÇÃO 

DE PROMOÇÃO DA SAÚDE EM GOIÂNIA, GOIÁS 

Apresentador: Franciele Eduardo da SILVA (aluna de graduação FANUT/UFG) 

Orientador: Simoni Urbano da SILVA 

Tutor: Silvia Cristina Alves Benevides Soares (Professora – Associação dos Idosos do Brasil) 

Co-autores: Jéssica Pereira BARBOSA (aluna de graduação FANUT/UFG); Suzan Kelly 

MACEDO (aluna de graduação FANUT/UFG); Isabela Correia BORGES (aluna de graduação 

FANUT/UFG). 

Instituição: Universidade Federal de Goiás 

 

 

Introdução: A promoção da saúde tem sua contribuição na construção de ações que atendem às 

necessidades sociais em saúde. Programas de promoção da saúde do idoso são cada vez mais 

requeridos em face das demandas crescentes do envelhecimento populacional. Objetivo: 

Relatar o planejamento e execução de uma atividade de integração entre idosos como forma de 

promover a saúde dos mesmos. Desenvolvimento: Ação realizada por um grupo de 10 

estudantes durante aulas práticas da disciplina Promoção da Saúde II, do curso de Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás. O cenário foi a Associação de Idosos do Brasil (AIB), sediada 

em Goiânia, Goiás, que oferece a idosos atividades como yoga, terapia ocupacional, aulas de 

alfabetização, entre outras. A ação foi desenvolvida em quatro visitas, com intervalo de uma ou 
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duas semanas entre as mesmas. No primeiro dia houve coleta de informações para diagnóstico 

local. De acordo com o perfil dos idosos, foi possível planejar a ação: concurso de talentos e 

aula de dança. Na segunda visita foi feita a apresentação da proposta para a direção para 

construção coletiva. Na terceira houve a divulgação da ação para os idosos, por meio da 

montagem de quebra-cabeças, explicação sobre a ação, fixação de cartazes e o preenchimento 

das fichas de inscrição. Por fim, no quarto dia foi executada a atividade. Participaram cerca de 

50 frequentadores da casa. Houve grande procura pelo concurso de talentos, onde os idosos 

puderam mostrar aos colegas suas principais habilidades. Neste concurso, sobressaíram os 

bordados, crochê, preparações culinárias e canto. Houve distribuição de medalhas artesanais 

feitas pelas alunas, o que motivou os participantes e encorajou os demais a mostrarem seus 

talentos. A aula de dança teve também participação maciça dos idosos. Considerações finais: A 

ação proporcionou um dia de descontração entre os idosos da Associação, promovendo 

integração entre estes. O maior resultado foi a valorização de cada idoso, pela sua trajetória de 

vida e pelos talentos que possuem. Todos saíram da ação contentes e agradecidos pela manhã 

descontraída. Nessa perspectiva, a aula prática foi de extrema importância para a vivência de 

idosos, acrescentando bem-estar físico e mental. 

 

ROTULAGEM NUTRICIONAL: EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA 

COLETIVIDADE 

Apresentadora: Gabriela Feitosa LOPES (graduanda em Nutrição na UFG/GO) 

Orientadora: Rosália Amorim Santos JESUÍNO (professora do ICB/UFG) 

Tutora: Carla Cristina de MORAIS (doutoranda na UFG) 

Co-autora: Jordana Ramos GONÇALVES (graduanda em Nutrição na UFG/GO) 

 

 

Introdução: o estilo de vida atual tem refletido em escolhas alimentares inadequadas, 

geralmente com alto teor de açúcar, sódio e gordura e pobres em fibras, vitaminas e minerais. 

Neste contexto, o conhecimento a respeito de uma alimentação equilibrada a partir da 

abordagem da rotulagem dos alimentos, com ações de educação nutricional, pode auxiliar na 

escolha consciente por alimentos mais saudáveis. Objetivos: motivar a leitura e compreensão 

dos rótulos dos alimentos, esclarecendo possíveis dúvidas e abordando tópicos de alimentação 

saudável. Desenvolvimento: as ações ocorreram na sala integrada da Biomedicina no Espaço 

das Profissões 2014 (UFG), no pátio do Instituto Federal de Goiás (IFG) e na empresa 

MACROFLEX. O público alvo foram estudantes do ensino médio, estudantes e servidores do 
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IFG e os servidores da empresa, respectivamente. As ações contaram com a exposição de 

embalagens de alimentos industrializados variados, banner que apresenta um rótulo nutricional 

e folder Diet e light. Os perigos na alimentação da criança e do adolescente. Explicou-se como 

fazer uma leitura correta do rótulo, com foco na quantidade por porção, gorduras, sódio, fibra, 

e também na lista de ingredientes. Após este momento, o participante sanou dúvidas com 

relação à rotulagem e outros assuntos relacionados. Os informativos (folders) com a temática 

Alimentação Saudável e Rotulagem de Alimentos foram disponibilizados nas mesas do stand 

para que o participante pudesse divulgar a informação a outras pessoas do convívio social e 

reforçar o conhecimento apreendido. Os materiais em conjunto com a abordagem das alunas 

estimulavam a compreensão de aspectos da rotulagem nutricional, como por exemplo, saber a 

diferença entre diet e light e no caso de uma pessoa celíaca saber identificar a presença do 

glúten, entre outros. Considerações Finais: aplicado para a abordagem do público-alvo nos 

locais de ação, de modo a permitir o trabalho da temática Alimentação e estilo de vida saudável 

como um todo, com troca de conhecimentos e aprendizado. E, com isso, as pessoas tornar-se- 

iam instrumentos sociais de propagação do conhecimento adquirido, multiplicadores de 

informação em saúde. 

 

INTEGRAÇÃO DO CUIDADO DE LACTANTES E A EDUCAÇÃO CONTINUADA 

PARA PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA AMAMENTAÇÃO 

Apresentador: Ariane Tafnes Ferreira de MELO (aluna de graduação da FEN/UFG) 

Orientador: Flaviana VIEIRA (Professora Doutora da FEN/UFG) 

Co-autores: Eduarda Xavier GONÇALVES (aluna de graduação da FEN/UFG) 

 

 

Introdução: O trauma mamilar é um problema comum e causa frequente do desmame precoce, 

em geral ocorre no segundo ou terceiro dia de pós-parto. O apoio, orientação em saúde e 

tratamento adequado às mulheres em amamentação com trauma mamilar na maternidade com 

continuidade no seu contexto domiciliar são positivos na satisfação com a amamentação do 

aleitamento exclusivo materno. Objetivo: Integrar ações de cuidado de enfermagem, através da 

educação em saúde para lactantes e educação continuada de profissionais de saúde envolvidos 

na amamentação. Desenvolvimento: Este relato de experiência é produto da ação de extensão 

FEN-193 (2013/2014). É um estudo descritivo-exploratório, realizado em uma maternidade 

pública e em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Goiânia – GO. A população alvo foram 

mulheres em amamentação, e a equipe de enfermagem da maternidade e da UBS. A educação 
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em saúde esclareceu quanto: fisiologia do aleitamento materno; técnica correta para retirada 

manual do leite materno como prevenção do ingurgitamento; prevenção e tratamento de 

possíveis traumas mamilares. Para a educação continuada dos profissionais utilizou-se material 

educativo e aplicação de questionário em dois momentos: antes, para avaliação do 

conhecimento prévio e após a capacitação. Foram realizadas 78 visitas diárias à maternidade e 

4 visitas à UBS para atendimento das puérperas e realização de educação continuada com os 

profissionais de saúde. Foram atendidas 194 puérperas. Apenas 84,1% relataram ter recebido 

orientações referentes à amamentação durante o pré-natal. Trauma mamilar foi observado em 

49,5% mamilos, enquanto 50,5% dos mamilos não apresentavam trauma. Indicou-se o uso de 

leite materno para prevenção do trauma mamilar à todas as puérperas e a combinação da concha 

de proteção mamilar nos casos de trauma. Foram capacitados 36 profissionais de enfermagem. 

Os acertos prévios foram de 81,7% das perguntas e acertos posteriores à capacitação foram de 

97,2%. Considerações Finais: As intervenções educativas com as puérperas e os profissionais 

de saúde desenvolveram habilidades para realização ações de educação em saúde e o 

fortaleceram a parceria ensino-serviço-comunidade. Isso corrobora para a qualificação da 

formação do enfermeiro e para a atenção integral e humanizada à saúde da mulher, fortalecendo 

a autonomia profissional e a implementação de boas práticas. 

 

 

EIXO: OUTROS 

 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS E PROMOÇÃO DA SAÚDE: UMA EXPERIÊNCIA DE 

ENSINO APRENDIZAGEM EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE GOIÂNIA 

Apresentadora: Laurianna Alexandrina N. S. VIEIRA (Estudante de graduação, FEN/UFG) 

Orientadoras: Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN/UFG) e Bárbara Souza 

ROCHA (Professora, FEN/UFG) 

Co-autores: Débora Daniele G. SILVA (Estudante de graduação, FEN/UFG) Débora Póvoa 

FERREIRA (Estudante de graduação, FEN/UFG) Joyce Gabriella M. SILVA (Estudante de 

graduação, FEN/UFG) Raynan Eliphas R. NEGRÃO (Estudante de graduação, FEN/UFG) Sara 

Caroline Ribeiro GUGEL (Estudante de graduação, FEN/UFG) Michele Dias da Silva 

OLIVEIRA (Professora, FEN/UFG) Mariany da Silva LUZ (Enfermeira, CSF Vila Pedroso, 

SMS/Goiânia) Melina Cunha Borges ARANTES (Professora, SME/Goiânia) Bárbara Souza 

ROCHA (Professora, FEN/UFG) Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN/UFG) 
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A formação de profissionais de saúde, capazes de atuar no Sistema Único de Saúde e contribuir 

para a promoção da saúde da população, tem sido um desafio para as universidades. A 

Faculdade de Enfermagem (FEN/UFG) foi pioneira em 2005, na inserção da disciplina 

Promoção da Saúde em seu currículo. As atividades práticas são construídas em parceria com 

os serviços de saúde, visando o desenvolvimento de competências dos estudantes e a 

sustentabilidade de ações já desenvolvidas na comunidade. A escola é um ambiente priorizado 

para as práticas por influenciar a adoção de hábitos saudáveis que persistem ao longo da vida. 

O objetivo deste relato é apresentar a experiência de estudantes de enfermagem na construção 

de uma intervenção participativa sobre saúde e equipamentos sociais (ES), em uma escola 

municipal. As intervenções foram realizadas com alunos do 7º ano de uma escola participante 

do Programa Saúde na Escola (PSE) e localizada na área de cobertura de um Centro de Saúde 

da Família (CSF). As práticas ocorreram em quatro encontros no período de aula e as estratégias 

de ensino foram fundamentadas no método Paulo Freire e princípios como diálogo, 

problematização e participação. Os temas abordados foram explorados por meio de gincanas; 

mapeamento de ES e construção de maquete. Os alunos relacionaram saúde com conteúdo de 

história (Revolta da Vacina), alimentação saudável e atividade física. A compreensão sobre ES 

estava relacionada com a oferta de serviços públicos gratuitos e, após teorização, com a 

existência de espaços públicos e comunitários da região com capacidade para contribuir para a 

qualidade de vida. Identificaram igreja, escola, quadra de esporte, praças, associação de 

moradores, delegacia, terminal de ônibus e CSF, que, para o grupo, cumpriam esta função no 

território. A atividade foi encerrada com uma exposição na escola. A prática da disciplina 

possibilitou uma maior compreensão sobre ES e sua importância para promoção de saúde e 

mobilização comunitária. O planejamento e a execução de atividades direcionadas à educação 

em saúde exigem flexibilidade e preparação teórica de conteúdo e metodologia. Esta 

experiência contribuiu para a percepção dos acadêmicos sobre o potencial da parceria ensino- 

serviço-comunidade para a melhoria do ensino em saúde e a sustentabilidade de atividades já 

existentes nos serviços, como o PSE. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATENDIMENTO NUTRICIONAL EM 

COMUNIDADE DE NERÓPOLIS 

Vanessa Almeida ; Gabriel Luis Castiglioni; Ana Luiza Araújo Siqueira; Ana Paula Azevedo 

Lima; Pollyana Fonseca Silva; Evelyn Inês Lacerda 

Instituição: Faculdade de Nutrição/UFG 
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O projeto Orientação e implantação de tecnologias para a inclusão social e aumento da 

qualidade de vida de pequenas comunidades – PAS, teve início em 2010 e com a participação 

de uma equipe para atendimentos nutricionais, orientação preventiva de doenças e melhoria da 

qualidade de vida. Dentro deste contexto, entre os dias 12 e 14 de setembro de 2014 o PAS, 

juntamente com a Prefeitura Municipal de Nerópolis organizaram uma ação personalizada para 

o bairro Alba Tavares, situado em Nerópolis-GO. O bairro faz parte do condomínio minha casa 

minha vida, que abriga aproximadamente 600 famílias. O presente relato visa apresentar os 

resultados da ação de extensão. Inicialmente as pessoas atendidas foram direcionadas para um 

grupo de voluntários que coletavam as informações de dados e medidas antropométricas, 

seguindo do questionamento da alimentação. Posteriormente os pacientes eram esclarecidos em 

relação aos dados antropométricos obtidos e instruídos quanto a necessidade de uma 

alimentação saudável e adequada. No total foram atendidos 56 indivíduos, com predomínio do 

sexo feminino (75%) e de idade entre 20 e 59 anos (71%). Usando o Índice de Massa Corporal, 

foi encontrado 41% de eutrofia, 26% de sobrepeso, 17% de obesidade grau I, 9 % de obesidade 

grau II e 7% de magreza. Também foi verificada inatividade física de 72%, e valor de 

circunferência da cintura alta em 56% da população. Este último resultado foi utilizado para 

verificar o fator de risco para doenças cardiovasculares. Um aspecto relevante observado 

durante os atendimentos foi que em todas as classes de perfil nutricional as práticas alimentares 

eram inadequadas, como por exemplo o alto consumo de alimentos ricos em açúcar, sal e 

gordura, bem como o baixo consumo de frutas, verduras e água. De acordo com os dados 

observados, pode-se verificar o público atendido faz parte de uma população de risco, onde 

necessita de intervenção nutricional e acesso à informação. Tal fato fortalece ainda mais as 

iniciativas de extensão como as relatadas no presente trabalho. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATENDIMENTO NUTRICIONAL HUMANIZADO 

EM ATIVIDADE EXTENSÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL. 

Vanessa Almeida Pereira; Gabriel Luis Castiglioni (Instituição: Faculdade de Nutrição/UFG) 

O Projeto de Ação Social (PAS) vem atuando desde 2010 em locais menos favorecidos, com 

objetivo de promover a inclusão social a partir da disponibilização de tecnologias e da formação 

de valores e conceitos técnicos científicos. O PAS em parceria com a comunidade Sol Nascente- 

DF desenvolveu um plano de atuação nutricional, com atendimentos assistenciais voltados a 

uma diretriz global de caráter humanizado. A atividade foi realizada entre os dia 2 e 5 de Abril 

de 2015, na comunidade Sol Nascente, Ceilândia-DF. Os atendimentos foram feitos em   duas 
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etapas: na primeira foram coletados dados para identificação do paciente e medidas 

antropométricas; na segunda foram feitos questionamentos em quanto a alimentação, analise de 

identificação dos fatores emocionais relacionados ao estado nutricional de cada paciente. Após 

análise rápidas dos resultados das etapas, os pacientes foram devidamente instruídos quanto a 

uma alimentação saudável e adequada. Durante a execução das atividades houve inúmeros 

relatos de dúvidas e questionamentos quanto a alimentação básica, o que evidenciou a carência 

de informação e a necessidade da abordagem individual referente aos meios empregados na 

ação. O aprendizado adquirido durante a atividade contribuiu para o campo pessoal e 

profissional, onde a prática extramural possibilita construir um caminho teórico e 

metodológico, que extrapola a prática biologicista do cuidado, e articula o contato interpessoal, 

possibilitando conforto, dinâmica do diálogo, o respeito à diversidade de opiniões e a 

solidariedade para com o paciente, na busca pela promoção da saúde. 

 

QUANTIDADE DE AÇÚCAR E SAL EM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS: UMA 

ABORDAGEM PRÁTICA DE CONSCIENTIZAÇÃO À POPULAÇÃO 

Apresentadora: Adriana FARINELLI (graduanda em Nutrição da PUC/GO) 

Orientadora: Rosália Amorim Santos JESUÍNO (professora do ICB/UFG) 

Tutora: Prof. MsC. Flávia Melo PONTIERI e Prof. MsC. Victória Araújo Ganzaroli Amador 

REIS (professora de Nutrição da PUC/GO) 

Co-autora: Carla Cristina de MORAIS (doutoranda na UFG) 

 

 

Introdução: o elevado consumo de produtos industrializados, ricos em açúcar, gorduras e sódio 

reflete o estilo de vida apressado e a escassez de tempo dedicado à alimentação, contribuindo 

para o aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Neste sentido, como estratégia de 

conscientização preconizada na Política Nacional de Alimentação e no Guia Alimentar para a 

População Brasileira, é necessário que a população construa o hábito da leitura e compreensão 

da rotulagem, e realize a escolha consciente dos alimentos. Objetivos: esclarecer ao público a 

importância da leitura dos rótulos, bem como, a identificação de ingredientes contidos nos 

alimentos industrializados, com ênfase na quantidade de açúcar e sal. Desenvolvimento: esta 

ação ocorreu na sala de espera do Centro de Saúde da Família - Vila Mutirão. O público-alvo 

foram crianças, adultos e idosos. Os alimentos trabalhados foram: refrigerante tipo cola, 

biscoito recheado, refresco em pó, tempero pronto, macarrão instantâneo, salgadinho tipo chips. 

O mural de rotulagem (com as embalagens e com a quantidade de açúcar e sal) foi fixado na 
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entrada principal do público-alvo. O fluxo de pessoas no período da atividade foi em torno de 

50 pessoas. Explicamos sobre a importância da leitura do rótulo e dos ingredientes contidos nos 

produtos. Mostramos as quantidades de açúcar e sal que aqueles produtos continham e falamos 

da quantidade diária que o Ministério da Saúde sugere para consumo diário. Ao finalizar o bate- 

papo, perguntávamos se podíamos aplicar o questionário de avaliação da ação. A partir do 

questionário, relataram que irão ler os rótulos antes de adquirir o produto. Sobre os ingredientes, 

a maioria confirmou que a partir de agora passará a ler quais ingredientes contém no produto. 

Entretanto, algumas pessoas relataram que continuariam a comprar estes produtos, pois 

acreditam ser difícil mudar os hábitos alimentares. Considerações Finais: O mural atraente, 

colorido e com as embalagens e quantidades de sal e açúcar dos produtos, cativou os cidadãos 

a envolver-se com a atividade e causou impacto sobre o consumo excessivo de açúcar e sal. O 

interesse pelas informações e pelo diálogo sobre Nutrição e Saúde surgia naturalmente. 

Consideramos esta ação válida para conscientizar a população acerca dos danos à saúde com o 

excesso de sal e açúcar, uma estratégia que pode ser incorporada na Atenção Básica. 

 

A NECESSIDADE DA PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS RAIZEIROS 

PARA A PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 

Autor: Carlos Eduardo Silva BARBOSA (Professor nas instituições: Aphonsiano, Unifan e 

UFG). 

 

A utilização popular de plantas com efeito medicamentoso tem aberto perspectivas para 

tratamento de doenças diversas e é orientada por conhecimentos acumulados a partir da relação 

da sociedade com o ambiente. Este trabalho pretende estabelecer correlações entre o 

conhecimento popular e a possibilidade terapêutica (científica) potencial diante da tecnologia. 

Partiu-se da entrevista informais com população em geral (n=600) e raizeiros (n=4) em Goiânia, 

Trindade, Teresópolis, Goianápolis e Lagolândia (Pirenópolis). Foram incluídas como 

“raizeiros” apenas as pessoas que têm ou tiveram atividades relacionadas ao plantio e/ou coleta 

de plantas para efeitos terapêuticos. Observou-se baixa concentração de raizeiros em oposição 

à quantidade de comerciantes de plantas. Da amostra pesquisada apenas os que foram 

classificados como “raizeiros” demonstraram conhecimento das plantas perguntadas e 

apresentaram usos inéditos para plantas conhecidas. O conhecimento foi inversamente 

proporcional à idade e a urbanização dos pesquisados. Assim, um trabalho que se apresenta 

necessário é um levantamento do número de “raizeiros” (de fato) existentes em cada região e, 
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a partir destes dados, estabelecer um programa de sistematização desse conhecimento. As 

questões legais que envolvem o comércio de plantas medicinais podem ser também um 

limitador da utilização desses produtos, reduzindo a prática a um comércio de produtos 

indiferenciados. A carência de conhecedores sobre plantas medicinais de uso popular coloca 

em questão a relação entre antropologia e farmacologia. Se por um lado a abordagem 

antropológica pode contribuir sobremaneira para a apropriação científica de culturas locais, que 

se perdem em meio à globalização, por outro, este processo pode parecer muito dispendioso e 

demorado para a indústria farmacêutica. É assim que estudos pré-clínicos e clínicos se fazem 

necessários como forma de conservação e utilização do potencial dos recursos ambientais. 

 

POLITICAS DE HUMANIZAÇÃO, EDUCAÇÃO POPULAR E ACESSO A PESSOAS 

COM DIFICULDADE DE MOBILIDADE NA REDE PÚBLICA DE SAUDE DE 

GOIÂNIA 

Apresentadora: Tatiany Cristine de Almeida Silva Melo (enfermeira/ Especialista em Saúde 

Pública SMS/Goiânia) 

Orientador: Mauro de Melo (Professor Titular) FO/UFG 

Co-autores: Cláudia Ribeiro de Lima Santos (aluna mestrado Ensino na Saúde/UFG) 

 

 

As pessoas com dificuldade de mobilidade que necessitam dos serviços públicos de saúde vêm 

encontrando muitas barreiras para receberem um atendimento humanizado com relação 

afetuosa, onde é valorizado o contato entre as pessoas, construindo um saber compartilhado, 

onde exista diálogo, amorosidade entre elas em um processo de cuidado. Esse trabalho foi 

realizado como produto do Curso de Especialização Educação para a Diversidade e Cidadania/ 

Direitos Humanos oferecido pelo Núcleo de Direitos Humanos da UFG. Teve como objetivo 

observar o acesso das pessoas com mobilidade reduzida a uma unidade de saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde da Prefeitura de Goiânia em 2014. O estudo com abordagem qualitativa do 

tipo pesquisa-ação; utilizou para a coleta de dados fotos dos ambientes internos e externos da 

unidade que não promoviam acessibilidade aos pacientes com mobilidade reduzida. A análise 

das fotos identificou os locais onde os pacientes tinham maior dificuldade de acesso. O local 

identificado de maior dificuldade de acesso foi a recepção da unidade devido a altura dos 

balcões, que não permite ao usuário visualizar quem está do outro lado do balcão. Outra barreira 

de acesso foi a largura das portas dos diferentes ambientes e a entrada da unidade e a falta de 

corrimão nos  banheiros.  Essas  observações  resultaram  em  uma proposta de  adequação do 
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espaço físico da unidade que foi levada aos responsáveis pela mesma. Conhecer essa realidade 

possibilita àqueles que querem através da curiosidade epistemológica alcançar novos 

conhecimentos através da união da teoria e da prática. Levar em conta as experiências das 

pessoas com dificuldade de mobilidade, somadas aos conhecimentos metodológicos, fazem 

com que deixemos de ter uma visão ingênua e comecemos a ter uma visão mais crítica, um 

conhecimento mais bem elaborado que é muito importante, com isso conhecemos novas 

perspectivas, como é o caso da educação popular e da humanização. Assim reconhecemos que 

a Educação Popular em Saúde tenta mediar, permear, os serviços e a formação acadêmica para 

os trabalhadores da saúde, e essa educação popular pode ser a mediadora de vários conflitos, e 

para começarmos a entender que outro lugar é possível, que outro mundo é possível, que outros 

diálogos são possíveis. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A - 

EXPERIÊNCIADE GOIÁS 

Apresentador: Mariella de Almeida e Almeida OLIVEIRA (Nutricionista na Coordenação de 

Vigilância Nutricional/Gerência de Vigilância Epidemiológica/Superintendência de 

Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás- CVN/GVE/SUVISA/SES 

GO)¹ 

Co-autores: Maria Janaína Cavalcante NUNES (Nutricionista na Coordenação de Vigilância 

Nutricional/Gerência de Vigilância Epidemiológica/Superintendência de Vigilância em Saúde 

da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás- CVN/GVE/SUVISA/SES-GO) 

 

Introdução: O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA), instituído pela 

Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005, tem como objetivo reduzir e controlar a deficiência de 

vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de idade no Brasil, mediante a suplementação 

profilática com megadoses da vitamina. Objetivo: Implantação do Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A nos municípios do Estado de Goiás. Desenvolvimento: A 

implantação no Estado de Goiás foi realizada em quatro etapas. Na primeira etapa, em agosto 

de 2012, 52 municípios do Plano Brasil Sem Miséria foram contemplados. Na segunda etapa, 

em abril de 2013, foi expandido para cinco municípios da Agenda de Intensificação da Atenção 

Nutricional à Desnutrição Infantil (ANDI). Na terceira e quarta etapas, em novembro de 2013 

e dezembro de 2014, o programa foi aberto para adesão voluntária, contemplando 160 

municípios.  Atualmente  217  (88,21%)  municípios  têm  o  PNSVA  implantado.  Quanto   à 
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distribuição de vitamina A, essa é centralizada e o fluxo foi definido pelo Grupo Técnico 

existente no Estado e aprovado pela CIB (Comissão Intergestores Bipartite). Neste sentido, o 

Ministério da Saúde envia os suplementos para a Assistência Farmacêutica do Estado, que 

distribui para as Regiões de Saúde (RS) e estas distribuem para os municípios. Para a 

implementação do PNSVA nos municípios, a Nutricionista na Coordenação de Vigilância 

Nutricional/Gerência de Vigilância Epidemiológica/Superintendência de Vigilância em Saúde 

da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás- CVN/GVE/SUVISA/SES-GO - Endereço: 

Alameda Imbé, 571 Cond. Ilhabela Casa 6, Parque Amazônia, Goiânia-GO; Telefone: 

(62)35845588; E-mail: mariellaalmeidaalmeida@gmail.com Coordenação de Vigilância 

Nutricional (CVN) realizou de 2012 a 2015 quatro oficinas de capacitação. Além disso, oferece 

suporte técnico aos municípios e Regiões de Saúde por meio de e-mail e telefone, esclarecendo 

dúvidas e orientando quanto ao programa. Para avaliação e monitoramento, é utilizado o 

sistema de gerenciamento para geração de relatórios e acompanhamento da digitação das 

cápsulas administradas, de forma periódica. Quanto às dificuldades, uma das principais é 

quanto ao sistema, pois os municípios não digitam mensalmente as doses suplementadas, 

dificultando o acompanhamento da situação do programa. Outra dificuldade é com relação à 

alta rotatividade de servidores responsáveis pelo programa. Considerações finais: Para o 

sucesso do PNSVA é essencial a realização de capacitações periódicas, além de manter o 

contato com os municípios e Regiões de Saúde, orientando os mesmos quando necessário. O 

acompanhamento dos relatórios extraídos do sistema de gerenciamento do programa deve ser 

frequente, assim como a digitação dos dados pelos municípios 

 

II OFICINA DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VINCULADAS À AGENDA DE 

INTENSIFICAÇÃO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL À DESNUTRIÇÃO INFANTIL 

(ANDI) – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Apresentador: Nathália Carolyne Correia MENDONÇA (Enfermeira na Coordenação de 

Vigilância Nutricional/Gerência de Vigilância Epidemiológica/Superintendência de Vigilância 

em Saúde da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás- CVN/GVE/SUVISA/SES GO) ¹ 

Co-autores: Maria Janaína Cavalcante NUNES (Nutricionista na Coordenação de Vigilância 

Nutricional/Gerência de Vigilância Epidemiológica/Superintendência de Vigilância em Saúde 

da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás-CVN/GVE/SUVISA/SES-GO) 

mailto:mariellaalmeidaalmeida@gmail.com
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Introdução: Para impulsionar o combate à desnutrição, a Portaria Nº 2.387, de 18 de outubro de 

2012/Ministério da Saúde, institui a Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à 

Desnutrição Infantil em municípios com maior prevalência deste agravo em crianças menores 

de cinco anos de idade. Esta é uma estratégia para efetivar o propósito da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN), que é melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde 

da população. Assim, a ANDI visa à estruturação e qualificação de ações para o enfrentamento 

da desnutrição, especialmente no âmbito da Atenção Básica. Objetivo: Propor e orientar sobre 

a construção de planos municipais de intensificação da atenção nutricional à desnutrição infantil 

aprovados pelos Conselhos Municipais de Saúde. Desenvolvimento: A Coordenação de 

Vigilância Nutricional (CVN) realizou em 2014 no Município de Goiânia, a oficina de 

planejamento da ANDI para 15 profissionais representantes dos municípios de Araguapaz, 

Britânia, Palestina de Goiás, Trindade e Varjão. Foi conduzida por profissionais de saúde da 

CVN e do Ministério da Saúde. Ocorreu por meio de apresentação e discussão da PNAN, 

manual instrutivo da ANDI e sobre ações desenvolvidas em 2013 para alcance das pautas da 

dinâmica, potencialidades e desafios para implementação das ações e perspectivas para 2014. 

Em seguida, houve uma dinâmica de planejamento “World Café” com contextualização dos 

programas e ações de alimentação e nutrição e as correlações com a ANDI, sendo eles, 

Programa Bolsa Família na Saúde, Vigilância Alimentar e Nutricional, promoção da 

alimentação saudável, micronutrientes, inter e intrasetorialidade. Ao final, foi proposta a 

construção, aprovação no Conselho Municipal de Saúde e encaminhamento do plano de ação 

municipal. Considerações finais: Torna-se necessário a realização de oficinas de trabalho para 

discutir as ações e aperfeiçoar o planejamento e execução das propostas que visam qualificar 

os profissionais de saúde e potencializar o enfrentamento da desnutrição nas crianças menores 

de cinco anos. 

 

IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA NACIONAL PARA PROMOÇÃO DO 

ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL 

NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA 

BRASIL (EAAB) – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Apresentador: Nathália Carolyne Correia MENDONÇA (Enfermeira na Coordenação de 

Vigilância Nutricional/Gerência de Vigilância Epidemiológica/Superintendência de Vigilância 

em Saúde da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás- CVN/GVE/SUVISA/SES GO)¹ 

Co-autores: Maria Janaína Cavalcante NUNES (Nutricionista na Coordenação de Vigilância 
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Nutricional/Gerência de Vigilância Epidemiológica/Superintendência de Vigilância em Saúde 

da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás- CVN/GVE/SUVISA/SES-GO) 

 

Introdução: A Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar Saudável no SUS - Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, lançada 

em 2012, e instituída por meio da Portaria Nº 1.920, de 5 de setembro de 2013 é resultado da 

integração de duas ações importantes do Ministério da Saúde: a Rede Amamenta Brasil e a 

Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar Saudável, que se uniram para formar 

essa nova estratégia, que tem como compromisso a formação de recursos humanos na Atenção 

Básica (AB). Objetivo: Qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica 

com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação 

saudável para crianças menores de dois anos no âmbito do Sistema Único de Saúde por meio 

de Oficinas de Formação de tutores e Oficinas de Trabalho nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) no âmbito nacional, estadual e municipal. Desenvolvimento: A implantação da EAAB 

através da formação de profissionais ocorre de maneira planejada conforme a Programação 

Anual de Saúde do Estado. Em Goiás, do ano de 2013 a abril de 2015 foram realizadas 5 

oficinas pela ou com apoio da Coordenação Estadual de Vigilância Nutricional, sendo 2 no 

âmbito estadual, 1 na Região Oeste II, 1 na Região Rio Vermelho, 1 na SMS Goiânia e 1 Oficina 

promovida pela Sub-coordenação Saúde da Criança em Formosa, resultando na formação de 

202 tutores que atuam em 87 municípios e/ou Regiões de Saúde. Esses profissionais são 

responsáveis pela implementação da EAAB. Como desdobramentos, foram realizadas 47 

Oficinas de Trabalho em UBS nos seguintes municípios: Araguapaz, Aruanã, Caiapônia, 

Campestre de Goiás, Cezarina, Doverlândia, Formosa, Goiânia, Jataí, Palmeiras de Goiás, 

Palminópolis, Pirenópolis, Porangatu, São Luis de Montes Belos, Senador Canedo e Trindade. 

Resultando-se em 655 profissionais da AB sensibilizados e capacitados. Essas oficinas 

objetivaram discutir a prática do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável 

no contexto do processo de trabalho das UBS. Considerações finais: Torna-se necessário o 

monitoramento periódico e permanente do processo de implantação e implementação da EAAB 

através do envio de relatórios periódico aos tutores a fim de qualificar e redirecionar as ações 

propostas para promover, proteger, fortalecer o aleitamento materno e alimentação saudável 

para menores de dois anos, respeitando o tempo oportuno, qualidade, quantidade e identidades 

culturais. 
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AÇÕES PREVENTIVAS DE INCIDENTES COM IDOSOS HOSPITALIZADOS: 

REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

Cristiane Chagas TEIXEIRA1; Ana Lúcia Queiroz BEZERRA2 ¹Enfermeira. Mestre pelo 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás. E-mail: cc-teixeira@hotmail.com. ²Professor Associado da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. E-mail: analuciaqueiroz@uol.com.br 

 

Introdução: Os incidentes na assistência em saúde constituem como importantes problemas de 

saúde pública, com reflexos diretos na qualidade da assistência, repercutindo em prejuízos para 

o sistema de saúde, por acarretar prejuízos aos pacientes, sociedade, além de custos adicionais 

aos estabelecimentos de saúde. Evidências poderão subsidiar ações preventivas, minimizar 

potenciais riscos, o que contribui para melhoria dos processos de trabalho e segurança dos 

idosos hospitalizados. Objetivo: Evidenciar na literatura ações utilizadas pelas instituições de 

saúde para prevenção de incidentes em idosos hospitalizados. Metodologia: Revisão integrativa 

da literatura, norteada pela questão: Quais ações desenvolvidas com finalidade de prevenção de 

incidentes em idosos hospitalizados? Foram selecionados como descritores: “iatrogenia”; 

“idoso” e “prevenção”. A busca foi realizada nas bases de dados: LILACS, MEDLINE e 

CINAHL. Os critérios de inclusão foram: artigos de periódicos disponíveis na íntegra, 

publicações redigidas em português, inglês e espanhol; período 2003 a 2013. Resultados: 

Encontrados 366 estudos, cinco atenderam aos critérios de inclusão. Foram categorizados em: 

1. Melhores práticas na utilização de medicamentos, incluindo intervenções na terapêutica 

geriátrica, relacionada a: atuação de equipe interdisciplinar de geriatria; diagnóstico correto das 

afecções; avaliação do estado nutricional, da função hepática e renal; emprego da menor 

dosagem necessária de medicamento e utilização do menor número possível de drogas. 2. 

Estratégia de comunicação para redução de eventos adversos envolvendo: ações assistenciais 

durante a passagem de plantão, transmissão de informações por meio verbal; relatório gravado 

em fita cassete; painéis de informações e rondas à beira do leito. 3. Práticas clínicas baseadas 

em evidências para prevenção de úlceras por pressão, incluindo efetivação de protocolos para 

avaliação de risco e estratégias terapêuticas com intervenções baseadas em evidências. 

Considerações finais: A literatura apontou ações insuficientes direcionados à prevenção de 

incidentes em idosos hospitalizados. Evidenciou-se a necessidade de estudos clínicos para o 

fortalecimento das práticas baseadas em evidências, além de esforços para disseminar a 

investigação, explicitação e discussão de diferentes aspectos que envolvam a temática. 

mailto:cc-teixeira@hotmail.com
mailto:analuciaqueiroz@uol.com.br
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SITUAÇÃO DE SAÚDE DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA ATENDIDAS 

NO PROGRAMA DE MASTOLOGIA DE UM HOSPITAL PÚBLICO FEDERAL EM 

GOIÂNIA-GOIÁS 

Apresentador: Cristina Camargo PEREIRA (aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Orientadora: Karine Anusca MARTINS (Professora da FANUT/UFG) 

Co-autores: Jéssika Dayane Pereira SOARES (aluna de graduação da FANUT/UFG); Maria 

das Graças Freitas de CARVALHO (aluna de graduação da FANUT/UFG); Lara Caroline 

Barroso SILVA (aluna de graduação da FANUT/UFG); Lorena Morais COSTA (aluna de 

graduação da FANUT/UFG); Karoline Toledo DOMINGUES (aluna de graduação da 

FANUT/UFG); Jéssika Martins SIQUEIRA (aluna de graduação da FANUT/UFG); Jordana 

Carolina Marques GODINHO (aluna de mestrado da FANUT/UFG) 

 

O câncer de mama é considerado um grave problema de saúde pública mundial, dentre as 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Destaca-se dentre seus fatores de risco a 

situação de saúde da mulher como o envelhecimento, história familiar de câncer de mama, vida 

reprodutiva. Todavia, têm-se os fatores de proteção associados como: amamentação, atividade 

física, alimentação e peso saudáveis. Este trabalho tem por objetivo caracterizar a situação de 

saúde de mulheres com câncer de mama atendidas no Programa de Mastologia de um hospital 

público federal em Goiânia-Goiás. O período de coleta de dados foi de setembro de 2014 a maio 

de 2015. Recrutou-se mulheres recém-diagnosticadas com câncer de mama. A coleta de dados 

foi realizada por meio de um questionário, aplicado após assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) pelas participantes. O instrumento foi dividido em duas partes: a 

primeira com perguntas relacionadas às características sociodemográficas da população 

investigada, como idade, raça, estado civil, logradouro, naturalidade, renda e escolaridade. Na 

segunda parte foram pesquisados os fatores de risco relacionados à situação de saúde das 

mulheres participantes, como histórico familiar de câncer de mama com parentesco de primeiro 

grau, a vida reprodutiva. Participaram 37 mulheres com idade média de 55,2±11,7anos, 62,7% 

se declararam negras/pardas, 62,2% residiam com companheiro e em Goiânia (51,3%), com 

média de 7,0±4,7 anos de estudo e renda per capta média (< 1,0 SM*). Quanto à situação de 

saúde relataram: casos de câncer de mama na família (21,6%); hipertensão (17,1%); idade 

média da menarca (13,1±2,0 anos); menopausa (70,3%); presença de gestação (83,8%); número 

médio de filhos (2,7±2,1) e amamentação (78,4%). A maioria (56,8%) não relatou uso de 

anticoncepcional e de reposição hormonal (86,5%). O estadiamento IIIB (65,2%); o tratamento 
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neoadjuvante (73,1%) e o regime Adriblastina, Ciclofosfamida e Taxol (60,0%) foram mais 

frequentes. O câncer de mama atingiu, em Goiânia, mulheres relativamente jovens, 

negras/pardas, com baixa renda e escolaridade, na menopausa, sem uso de anticoncepcional e 

reposição hormonal. Estudos epidemiológicos de câncer de mama na população são 

fundamentais para a atenção básica, a fim de direcionar ações de educação em saúde com vistas 

a melhorar a situação de saúde deste público. 

 

PREVALÊNCIA DE “BEBER E DIRIGIR” EM ESTUDANTES DE MEDICINA E 

ENFERMAGEM DA UFG 

Apresentador: Jeniffer Ferraz de OLIVEIRA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

Orientador: Otaliba Libânio de MORAIS NETO (Departamento de Saúde Coletiva. 

IPTSPUFG) 

Tutor: Maria Aparecida ALVES (Departamento de Vigilância em Saúde. SMS de Goiânia) 

Co-autores: Bárbara Norberto de Souza COSTA (Aluna  de  Medicina  da  FM/UFG);  

Adriana de Carvalho SOUZA (Aluna de Medicina da FM/UFG); Yan Moraes de BRITTO 

(Aluno de Medicina da FM/UFG) 

 

Introdução: A Organização das Nações Unidas (ONU) indica que a principal causa de morte 

entre jovens, na faixa de 15 a 29 anos, em todo o mundo são os acidentes de trânsito. O hábito 

de dirigir sob a influência de bebida alcoólica é um dos principais fatores de risco para as lesões 

e mortes causadas pelo trânsito. Estudos epidemiológicos nacionais e internacionais mostram 

altas prevalências desse comportamento, principalmente no sexo masculino. OBJETIVO: 

Estimar a prevalência do comportamento de dirigir sob a influência de álcool entre os estudantes 

de Medicina e Enfermagem da UFG. Metodologia: Estudo transversal utilizando uma amostra 

de estudantes de todos os períodos dos cursos de curso de Medicina e Enfermagem da UFG, no 

período de 2014-2015. A amostra aleatória simples foi constituída por 280 estudantes. Utilizou- 

se questionário impresso de autopreenchimento com questões de múltipla escolha e foi 

assegurado o carácter sigiloso das identidades dos alunos. Os dados dos questionários foram 

transcritos para um formulário eletrônico elaborado no software Epi Info 3.5.1, com digitação 

duplicada e comparação dos dois bancos de dados e correção das divergências, gerando um 

banco limpo para análise, que utilizou o mesmo software. RESULTADOS: A porcentagem de 

estudantes do sexo feminino e masculino, respectivamente, que dirigem (automóvel ou 

motocicleta) foi de 71,8% e 76,2%. Dentre  as  mulheres  68,2% possuem  CNH e dentre     os 
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homens esse valor foi de 73%. Quanto ao meio de transposte utilizado para deslocamento para 

faculdade, 41% dos estudantes do sexo feminino e 45,9% do sexo masculino utilizam 

automóvel (como condutor). A prevalência de dirigir após o consumo de qualquer quantidade 

de bebida alcoólica nos estudantes foi de 28,6%, sendo de 40,9% no sexo masculino e de 18,6%, 

no feminino. A prevalência de dirigir após o consumo abusivo de bebida alcoólica foi de 16,9%. 

No sexo masculino foi de 25,0% e no sexo feminino esse percentual foi de 10,1%. 

Considerações Finais: A presente pesquisa integra as ações do grupo tutorial de vigilância dos 

acidentes de trânsito do PET Vigilância que apresenta entre suas atividades o conhecimento 

sobre o perfil de consumo de bebidas alcoólicas e o hábito de beber e dirigir. Os achados deste 

estudo sugerem a relevância educativas para os futuros profissionais de saúde, com relação e 

esses comportamentos. 

 

INCIDENTES OCORRIDOS COM IDOSOS EM UM HOSPITAL DE ENSINO 

Cristiane Chagas TEIXEIRA1; Ana Lúcia Queiroz BEZERRA2; Thatianny Tanferri de Brito 

PARANAGUÁ3; Ana Elisa Bauer de Camargo SILVA2 

1Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás. 2Professor da Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás. 3Professor da Universidade de Brasília. 

 

Introdução: A segurança do paciente se configura como importante problema de saúde pública, 

em virtude das práticas inseguras em âmbito hospitalar. A atenção à saúde exige dos 

profissionais a preocupação com o atendimento, com intuito de garantir uma assistência com 

qualidade, segurança e satisfação do paciente e familiar em todo o processo cuidativo. Objetivo: 

Analisar a ocorrência dos incidentes em idosos, decorrentes da assistência em saúde, em uma 

Clínica Cirúrgica de um hospital universitário da região Centro-Oeste. Método: Estudo de 

corte-transversal, retrospectivo, tendo como fonte de dados os prontuários de idosos internados 

no mês de julho de 2013, na Clínica Cirúrgica do hospital. A coleta de dados foi norteada por 

instrumento estruturado e pré-validado. Realizada análise descritiva, com apresentação das 

frequências absoluta e relativa para variáveis categóricas e médias para variáveis contínuas. 

Resultados: Dentre as 41 internações, 58,5% eram do sexo masculino; com idade entre 60 a 90 

anos e média de 69,51%. As comorbidades foram em torno de 78,0%, ressaltando a hipertensão 

arterial e o diabetes. Das admissões, 58,5% foram eletivas, predominando sequencialmente, as 

especialidades  de  cirurgia  geral,  urologia,  cirurgia  vascular  e  cardiologia.  O  período  de 
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permanência na unidade foi de um a 43 dias para 6,78% das internações; 78,0% foram 

submetidos à intervenção cirúrgica; 58,6% utilizaram sonda e drenos e foi usado cateteres 

venosos em todas as internações. Foram identificados 123 registros de incidentes relacionados 

à segurança do paciente, sendo mais recorrentes, 33,3% verificação incompleta dos sinais vitais; 

19,5% checagem de medicamentos não realizada; 17,8% dor aguda não resolvida ocorrida no 

pré e pós-operatório; 12,1% checagem de prescrições não realizada; 9,7% falta de medicações 

e equipamentos médicos; 4,1% exames e cirurgias suspensas; 2,7% ausência da realização do 

cuidado e 0,8% queda. O turno de ocorrência predominante foi o matutino. Considerações 

finais: Os incidentes identificados indicam a necessidade de tomada imediata de iniciativas que 

orientem continuamente a educação em serviço, para despertar a equipe multiprofissional o 

comprometimento com esse tipo de cuidado básico na enfermagem, a fim de evitar suas 

recorrências e assim, promover qualidade nos serviços de saúde e segurança do idoso 

hospitalizado. 

 

RACIONALIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NA FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA DE GOIÁS 

Apresentador: Lizandra Danielle de Araujo SILVA (aluna de graduação da FO/UFG) 

Orientador: Marlene Tavares de Lima REZENDE (Professora da FO/UFG) 

Tutor: Enilza Maria Mendonça de PAIVA (diretora da FO/UFG) 

Co-autores: Letícia Candine de BRITO (aluna de graduação da FO/UFG), Jessika Santos 

Guimarães de GODOI (aluna de graduação da FO/UFG), Vitória Oliveira MAGALHÃES 

(aluna de graduação da FO/UFG) 

 

O tratamento odontológico requer o uso de materiais específicos e o dimensionamento preciso 

para cada procedimento pode não ser viável. Há, no entanto, a possibilidade de perdas de 

materiais por alunos em treinamento, gerando desperdício. Analisando o descarte de materiais 

utilizados pelos acadêmicos da Faculdade de Odontologia da UFG (FO-UFG), observou-se a 

necessidade de protocolos que especifiquem a quantidade a ser dispensada de materiais em 

relação a procedimentos odontológicos. Neste contexto foi proposto o projeto de extensão 

PURAMATO - Protocolo clínico para o uso racional de materiais odontológicos. O projeto visa 

identificar o desperdício de materiais odontológicos, quantificar os resíduos de materiais 

descartados sem uso e propor protocolos de utilização de materiais odontológicos. A 

metodologia utilizada baseia-se na quantificação de resíduos após concluído o   procedimento 
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odontológico, bem como a aplicação de entrevistas com perguntas abertas quanto a percepção 

do aluno relativas a possíveis desperdícios, ou uso abusivo de materiais odontológicos no 

âmbito da FO-UFG. A observação foi registrada em Check list. O conhecimento das técnicas 

de manipulação dos materiais foi relatado por 100% dos acadêmicos entrevistados e dentre os 

materiais comuns ao tratamento endodôntico, o hipoclorito de sódio foi o de maior desperdício. 

Os dados da observação de procedimentos endodônticos, bem como as entrevistas com os 

auxiliares técnicos encarregados da distribuição dos materiais na bancada das clínicas apontam 

para a necessidade de protocolos clínicos de dimensionamento e utilização dos materiais 

odontológicos. A identificação das razões das perdas de materiais deve ser acompanhada de 

medidas educativas e administrativas. A continuidade do projeto vislumbra a identificação das 

razões do desperdício, o estabelecimento de protocolos clínicos e os procedimentos 

operacionais padrão para todos os tratamentos feitos nas clínicas da FO/UFG, visando o uso 

racional dos materiais odontológicos por alunos, servidores técnico-administrativos e 

professores. 

 

AVALIAÇÃO DO GRAU DE ACEITAÇÃO DOS PACIENTES FRENTE A 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTOS DOS RISCOS DO TRATAMENTO 

ENDODÔNTICO 

Apresentador: Lizandra Danielle de Araújo SILVA (aluna de graduação da FO/UFG) 

Orientador: Marlene Tavares de Lima REZENDE (Professora da FO/UFG) 

Tutor: Marcos ARRUDA (Professor da FO/UFG) 

Co-autores: Letícia Candine de BRITO (aluna de graduação da FO/UFG), Vitória Oliveira 

MAGALHÃES (aluna de graduação da FO/UFG) 

Um dos maiores desafios do cirurgião-dentista é lidar com a ansiedade e medo dos pacientes 

relacionados ao tratamento odontológico. Em vários países, tratamentos odontológicos 

invasivos, somente podem ser realizados, com o consentimento escrito dos pacientes, onde 

declaram ter conhecimento de todos os riscos do tratamento. Estudos apontam que uso 

sistemático da declaração é bastante vantajoso, por resguardar o profissional em aspectos legais, 

além de ser um fator de benefícios para o paciente. Diante disso, elaborou-se um projeto de 

pesquisa, com o objetivo de avaliar a percepção dos pacientes a uma declaração de 

conhecimento dos riscos do tratamento endodôntico. Objetiva-se avaliar o grau de aceitação 

dos pacientes a uma declaração de conhecimento dos riscos do tratamento endodôntico. A 

metodologia consistia na informação dos riscos do tratamento endodôntico, fornecidas aos 
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pacientes, antes do atendimento, e aplicação de um questionário avaliando suas percepções logo 

em seguida. Participaram deste estudo 500 pacientes, com idade acima de 15 anos em demanda 

espontânea do serviço odontológico da Faculdade de Odontologia da UFG, bem como em 

clínicas particulares. Os dados obtidos nos questionários foram submetidos à análise estatística 

utilizando-se o programa Epistat. Pode-se concluir que os pacientes tiveram boa aceitação à 

declaração de conhecimento e que seu conhecimento, trouxe maior segurança e conforto ao 

paciente. Os resultados deste estudo poderão contribuir para que possa haver uma mudança na 

prática da odontologia, que passará a esclarecer melhor os pacientes sobre os tratamentos que 

serão submetidos, com maior concordância com princípios bioéticos de autonomia, e princípios 

legais relativos ao direito do consumidor. 

 

ROTULAGEM NUTRICIONAL: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE 

CONSUMIDORES EM GOIÂNIA, GOIÁS 

Apresentadora: Cláudia Maria Barbosa SANTOS (aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Orientadora: Carla Cristina de MORAIS (Mestranda em Nutrição e Saúde/UFG) 

Tutora: Profa. Dra. Rosália Santos Amorim Jesuíno (Professora Instituto de Ciências 

Biológica/UFG) 

Co-autora: Caroline Castro de ARAÚJO (aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Co-autora: Mônica Batista SOARES (aluna de graduação da FANUT/UFG) 

 

Introdução: A rotulagem tem o papel de informar o consumidor a respeito das propriedades 

nutricionais do alimento, o que engloba a declaração do valor energético total e os principais 

nutrientes. O rótulo é o elemento de comunicação entre o produto e os consumidores e verifica- 

se dificuldades quanto a compreensão das informações são atribuídas principalmente à 

linguagem utilizada e ao tamanho das letras. As intervenções de cunho educativo constituem, 

assim, uma estratégia fundamental das políticas de saúde, de modo a reduzir a prevalência de 

doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco. Objetivo: Diagnosticar o nível de 

conhecimento dos consumidores de Goiânia acerca de rotulagem nutricional. Metodologia: Foi 

aplicado questionário no período de novembro de 2013 a março de 2014, adaptado e validado 

com questões socioeconômicas (idade, escolaridade, renda familiar, número de pessoas no 

núcleo familiar); com relação à rotulagem de alimentos e um item para sugestões. Houve 

demonstração de produto de interesse do consumidor e esclarecimento quanto à interpretação 

das informações e entrega de material elaborado e confeccionado para educação nutricional. 
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Resultados: A amostra total (n= 500) teve predominância do gênero feminino (64,4%), com 

média de idade de 32,3 ± 16,3. Quanto à escolaridade dos entrevistados, 26% (n= 130) possuíam 

o ensino médio completo e 25,8% (n= 129) ensino médio incompleto. Com relação aos termos 

diet e light, quase metade dos entrevistados desconhece ou não sabem seu significado. Outras 

expressões como glúten, fenilalanina, carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, entre outras, 

são conhecidas por parte dos consumidores, onde apenas 21,6% (n= 108) afirmam saber do que 

se trata. Quando indagados sobre o que poderia ser melhorado nos rótulos, 81,2% (n= 406) dos 

consumidores afirmaram que a linguagem deveria ser mais acessível e 58,8% (n= 294) 

sugeriram que as informações fossem mais visíveis. Considerações finais: Há necessidade de 

atividades intersetoriais de cunho educativo em alimentação e nutrição e esta abordagem pode 

promover o empoderamento dos indivíduos participantes para fazerem escolhas alimentares 

mais saudáveis da compra, tornando-se disseminadores do conhecimento, uma vez que 

receberam informações nutricionais sobre os alimentos por eles consumidos. 

 

CAPACITAÇÃO CONTÍNUADA EM UMA UNIDADE DE EMERGÊNCIA ACERCA 

DA ADMINISTRAÇÃO DE INJEÇÕES NA REGIÃO VENTROGLUTEA 

Laura Ferreira OLIVEIRA (Enfermeira SMS/Goiânia e discente do PPG FEN/UFG); Ana 

Luiza Neto JUNQUEIRA (Docente FEN/UFG); Ana Letícia Soares BORGES (Enfermeira 

SMS/Goiânia e discente do PPG FEN/UFG); Priscilla dos Santos JUNQUEIRA (Enfermeira, 

docente UNIP/GO) 

 

Trata-se de relato de experiência a partir da vivência de uma equipe de enfermagem acerca da 

capacitação continuada e diária em um serviço público de emergência de Goiânia-GO, sobre a 

realização da técnica de administração de medicamentos por via intramuscular (IM) na região 

ventro glutea (VG). Esta região é descrita há 60 anos como local mais seguro para realização 

de injeções IM, pois está livre de vasos sanguíneos e nervos calibrosos, possui musculatura bem 

desenvolvida em qualquer idade, fácil localização, menor quantidade de microorganismos 

quando comparada à região dorso glútea (DG), relatos de menor dor, entre outros. Devendo ser 

o principal local de escolha, tanto em adultos quanto em crianças, pela equipe de enfermagem, 

profissionais comumente responsáveis pela administração de medicamentos. Porém, estudos 

demonstram baixa adesão destes para escolha desta região, sobretudo pela não familiaridade 

com a mesma e seus pontos de delimitação. O objetivo é refletir acerca da capacitação diária e 

continuada da equipe de enfermagem sobre o procedimento de aplicação de injeções na região 
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VG. Na unidade referida, a rotina é dividida em três plantões A, B e C cada um composto por 

duas enfermeiras e 7 a 9 técnicos de enfermagem. A necessidade foi percebida pelos 

profissionais escalados no plantão A e realizada por uma das enfermeiras. Participaram os 

profissionais que demonstraram interesse, de forma individual, em dias e horários de menor 

demanda de usuários. Nenhum deles havia recebido treinamento fora do local de trabalho. 

Acreditamos que a capacitação individual deixou o profissional mais à vontade para o 

aprendizado, além de possibilitar melhor desenvolvimento da habilidade técnica. Percebemos 

que é complementar a realização, em um primeiro momento, de apresentação teórica e 

discussão, para que o profissional sinta-se mais seguro para a realização da técnica e 

conscientização dos usuários gerando maior aceitação da região VG. A capacitação realizada 

diariamente no serviço possibilitou o repensar de atitudes, a criação de rotinas e maior adesão 

à técnica. Como resultado teremos a construção de projeto de educação continuada, visando 

capacitar todos os profissionais da equipe de enfermagem sobre a administração de 

medicamentos por via IM com ênfase na VG, bem como alcance de práticas mais seguras. 

 

INFLUÊNCIA DA OFICINA DE CULINÁRIA PARA A INTRODUÇÃO DA SOJA NO 

CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS EM GOIÂNIA – GO 

Lara Pimenta MACHADO (Nutricionista graduada pela PUC-GO, Nutricionista na Prefeitura 

Municipal de Teresópolis de Goiás e Hospital Santa Maria / Goiânia-GO); Camilla Botêga 

AGUIAR (Nutricionista Docente no IFG Goiano, Doutoranda em Ciências da Saúde pela UFG- 

GO, Mestre em Ensino na Saúde pela UFG GO, Especialista em Nutrição Clínica e Esportiva 

pelo CEEN PUC GO). 

 

A soja é considerada um alimento funcional por possuir compostos bioativos e outras 

substâncias que atuam na redução da mortalidade da população idosa e auxiliam na qualidade 

de vida e saúde. A oficina de culinária atua como importante meio de educação nutricional e 

estímulo para introdução de hábitos alimentares. O objetivo deste estudo foi analisar o consumo 

de soja e seus derivados por idosos, antes e após oficina de culinária, verificando se houve 

mudança nos hábitos alimentares com a utilização desta estratégia de educação nutricional. 

Participaram do estudo 6 idosas de um programa social da PUC-GO, sendo este dividido em 

três etapas. Em um primeiro momento, foram aplicados questionários socioeconômicos, de 

frequência alimentar e de conhecimentos sobre a soja. Após, foi realizada oficina de culinária, 

com abordagem teórica e prática sobre a soja, com aplicação de questionário de análise 



182  

sensorial das preparações desenvolvidas. Na terceira etapa, novamente foram aplicados os 

questionários de frequência alimentar e conhecimentos sobre a soja. Observou-se que as idosas 

aumentaram os conhecimentos em relação aos benefícios da soja para a saúde e houve 

introdução da soja em grãos e seus produtos derivados no consumo alimentar após a oficina de 

culinária. Apesar do curto espaço de tempo e da pequena amostra do estudo, a oficina de 

culinária se mostrou eficiente estratégia de educação nutricional para a introdução da soja no 

consumo alimentar de idosas. 

 

EDUCAÇÃO EM SAUDE COM ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL PARA 

PROMOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS 

Apresentador: Giovanna Angela Leonel OLIVEIRA[i] (aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Orientador: Pamela Cristina de Sousa Guardiano Reis OLIVEIRA (Profª da FANUT/UFG) 

Tutor: Aída Bruna Quilici CAMOZZI e Ana Cristina Bolentine DULTRA (Nutricionista do 

Distrito Sanitário Leste/SMS/Goiânia) 

Co-autores: Isabella Bueno de Camargo DAVID (aluna de graduação da FANUT/UFG) 

 

 

Educação é formação de pessoas, no qual o indivíduo sai do senso comum e passa a refletir e 

ter o senso crítico diante dos fatos. A Educação Alimentar e Nutricional é um campo da 

Educação em Saúde, que visa à promoção, mudanças e alterações de hábitos alimentares 

saudáveis. O Grupo Viva bem é um grupo de usuários do SUS, que frequentam as unidades de 

saúde, voltado para a promoção da qualidade de vida e hábitos alimentares saudáveis. Tem 

como finalidade alcançar a construção coletiva do conhecimento, realizado por uma equipe 

multidisciplinar. Partindo dessa concepção o grupo de promoção à saúde, dirigido a indivíduos 

com excesso de peso, compreende um espaço educativo, que propicia reflexões, troca de 

saberes e melhoria da autoestima. Dessa forma, o objetivo do trabalho é relatar uma experiência 

de educação em saúde, com articulação intersetorial para promover hábitos alimentares 

saudáveis, direcionada aos participantes do Grupo Viva Bem, realizada em Goiânia. Foram 

realizados oito encontros para o acompanhamento individual. As atividades contou-se com 

participação média de 14 presentes, dentre estes população da comunidade e alguns agentes 

comunitários, que visavam aumentar o conhecimento acerca do assunto. Pela avaliação 

antropométrica observou-se variação, do primeiro encontro ao último, de dez pessoas, quatro 

pessoas obtiveram perda de peso, uma manteve e cinco ganharam peso. Os presentes do Grupo 

Via Bem se mostraram-se participativos e interessados. A metodologia em forma de    oficina, 
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dinâmica e roda de conversa facilitou a troca de saberes e sensibilizou os participantes para 

reflexões, promovendo uma conscientização de hábitos alimentares saudáveis. As metodologias 

das atividades propiciaram boa aceitação das atividades, participação e interesse nos temas 

abordados. Com isso, tem-se que atividades de educação em saúde, com articulação 

intersetorial, são fundamentais na promoção de qualidade de vida e hábitos alimentares 

saudáveis, de forma a promover saúde e prevenir doenças. 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO GRUPO DE 

CAMINHADA: PROMOVENDO A INTERSETORIALIDADE SAÚDE E LAZER 

Apresentador: Giovanna Angela Leonel OLIVEIRA[i] (aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Orientador: Pamela Cristina de Sousa Guardiano Reis OLIVEIRA (Profª da FANUT/UFG) 

Tutor: Aída Bruna Quilici CAMOZZI e Ana Cristina Bolentine DULTRA (Nutricionista do 

Distrito Sanitário Leste/SMS/Goiânia) 

Co-autores:  Isabella  Bueno  de  Camargo  DAVID  (aluna  de  graduação  da  FANUT/UFG) 

 

 

O Grupo de Caminhada é dirigido a pessoas com obesidade, tendo como finalidade promover 

uma alimentação saudável e incentivar a pratica da atividade física através do acompanhamento 

de uma equipe multidisciplinar, composta por educador físico, fisioterapeuta e nutricionista. 

Compreende-se também, como espaço educativo, de reflexões e troca de experiências. O 

objetivo do trabalho é descrever uma experiência de planejamento e desenvolvimento de 

atividades de educação em saúde, direcionadas para participantes do Grupo de Caminhada, 

durante o segundo semestre de 2014, em Goiânia. A ação realizada foi dividida em quatro 

encontros e os temas foram escolhidos em todas atividades avaliação antropométrica, 

dinâmicas, alongamento e caminhada no Ciclo Olímpico. Contou-se com a participação média 

de 15 indivíduos em cada encontro. Considerando a avaliação antropométrica no início e no 

final das ações, revelou que dentre nove pessoas, seis apresentaram perda de peso. O grupo 

apresentou grande participação e interesse nas atividades da nutrição e principalmente no 

acompanhamento dos dados antropométricos. As ações realizadas dentro do contexto da saúde 

insere-se dentro da abordagem integral, interdisciplinar e sustentável. Os presentes 

demostraram disposição para modificar suas práticas alimentares, tornando possível a ação de 

educação nutricional ligada a atividade física, promovendo saúde e prevenindo doenças por 

meio de ações integradas e articuladas de Educação em Saúde e Lazer. 



184  

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE MANCHESTER: POLÍTICA DE ESTRATÉGIA 

GOVERNAMENTAL E SUA APLICAÇÃO PELO PROFISSIONAL DE 

ENFERMAGEM 

¹ Jéssica Priscilla Resende MAGALHÃES, ²Bruna Lauanne Borges Dias GOMES ¹Discente da 

UEG- Ceres; ²Docente da UEG-Ceres 

 

Introdução: A Política Nacional de Atenção as Urgências (PNAU) foi implantada para melhorar 

o atendimento pré-hospitalar móvel e fixo, fornecido pela rede assistencial do SUS. Vista que, 

devido ao alto índice de óbito em prontos socorros, problemas como superlotação, o maior 

número de espera e de profissionais desqualificados são fatores que resultam em atendimento 

desumano. A portaria n° 2048/2002 institui que as UPAs devem aderir ao sistema de 

acolhimento com classificação de risco: STM (Sistema de Triagem de Manchester). No Brasil, 

o estado pioneiro foi Minas Gerais (MG) em 2008. O protocolo de Manchester é dividido em 

cinco cores: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul e seu intuito é de priorizar o atendimento 

de acordo com a gravidade dos casos. Essa classificação é de responsabilidade exclusiva do 

enfermeiro. Objetivo: analisar produção científica que versa sobre as Políticas de Atenção as 

Urgências e Sistema de Triagem de Manchester (STM) nos períodos entre 2008 e 2014. 

Metodologia: Uma pesquisa de revisão bibliográfica de cunho exploratório. As fontes de dados 

utilizadas: Bireme, Scielo, Lilacs e Pubmed. Resultados: Dos resultados obtidos a partir da 

seleção e análise de 29 artigos e 5 teses/dissertações, 38% relata que a classificação de risco de 

Manchester pode ser eficiente desde que seja aplicada de forma correta. 20% relata as 

desvantagens encontradas foram às limitações na classificação em pacientes com sintomas 

atípicos com múltiplas queixas e à subestimação do nível de gravidade em pacientes com mais 

de 65 anos. 42% dos artigos aponta os pontos positivos como reconhecimento internacional, 

fluxogramas lógicos para tomada de decisão e manejo adequado em pacientes em risco. 

Conclusão: Em pesquisa foi evidenciado que existe um índice de mortalidade e descaso nas 

redes pública de saúde e estas podem estar relacionadas a superlotação das unidades, desta 

forma conclui-se que existe uma necessidade emergencial de investimento governamental e 

treinamento da equipe. Palavras Chaves: Classificação de Manchester; política de saúde e 

pronto-socorro. 

 

A ARTICULAÇÃO UNIVERSIDADE E COMUNIDADE NO PROJETO CRISÁLIDA: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Apresentador: Lara  Cristina  da  Cunha  GUIMARÃES  (Mestranda  PPG/FEN);  

Orientadora:  Sandra  Maria  Brunini  de  SOUZA   (Professora   da   FEN/UFG);   Co-

autores:  Jéssica  Larissa  Ferrari  BECKER  (aluna  de  graduação  da  FE/UFG),  Ronaldo 

Moises de MOURA FILHO (aluno de graduação da FM/UFG), Tanielly Paula SOUSA 

(Mestranda PPG/FEN), Ynaiara Saua SANTOS (aluna de graduação da FEN/UFG) 

 

Introdução: Educação em saúde e atividades de cunho social constituem-se um instrumento 

para a promoção da autonomia e qualidade de vida de indivíduos, família e comunidade, 

ultrapassando conceitos biomédicos e envolvendo determinantes do processo saúde-doença- 

cuidado. Assim, existe a necessidade em articular o ambiente acadêmico com a realidade da 

comunidade, elegendo estratégias de construção coletiva-solidária, sobretudo para garantir a 

intersetorialidade das ações e o desenvolvimento social. Objetivo: Relatar a experiência do 

Projeto Crisálida, desenvolvido pela Organização Não governamental (ONG): Total Educação 

e Cultura, em parceria com acadêmicos de diferentes cursos da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Desenvolvimento: O Projeto Crisálida é destinado a famílias que residem em Aparecida 

de Goiânia e que historicamente sobrevivem do “lixo”. Essa famílias vivem sob condições de 

extrema pobreza e exclusão social, com limitações de acesso a saúde e educação devido o 

histórico de marginalização vivenciado por eles. As atividades de educação em saúde 

desenvolvidas junto à comunidade ocorrem aos sábados, a cada 15 dias e iniciaram-se em abril 

de 2015. Uma equipe multiprofissional e voluntários da própria ONG planejam e desenvolvem 

as atividades de educação em saúde abordando temas como, higiene corporal e saúde bucal; e 

atividades recreativas (realizando brincadeiras coletivas, dança e exercícios físicos). Além das 

atividades quinzenais, em setembro de 2014, foi realizado um grande evento nesta comunidade, 

denominado “Ação Total”, com a participação da Faculdade de Medicina, Enfermagem, 

Nutrição e Odontologia da UFG. Neste evento foi oferecida a comunidade diversos serviços, 

incluindo testagem para HIV, hepatites e sífilis, consulta ginecológica, oficinas e diversos 

estandes informativos com temáticas diversificadas. Portanto, ações como as desenvolvidas por 

nós integram oportunidade de inclusão social, acesso a informação em saúde e promoção da 

saúde entre essas pessoas. Considerações Finais: As ações de extensão permitem a formação de 

profissionais compromissados com a melhoria da realidade social ao qual estão inseridos, além 

de formar cidadãos preparados para enfrentar situações adversas que surjam no seu cotidiano 

profissional, permitindo uma comunidade mais autônoma e empoderada por meio do acesso a 

informação. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ETAPA DISTRITAL 

DA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Apresentador: Rosa Brígida Simões BARROS (Coord. de Atenção à Saúde e Regulação da 

SMS/ Goiânia) 

Co-autores: Aída Bruna Quilici CAMOZZI (Nutricionista do DSL/SMS/Goiânia); Edimara 

Santos GONÇALVES (Diretora Geral do DSL/SMS/Goiânia) 

 

Introdução: A participação social favorece a construção de um Sistema Único de Saúde (SUS) 

de caráter integral e universal no acesso à saúde. Nesse sentido, a efetiva participação da 

comunidade, dos profissionais e dos gestores de saúde em decisões de planejamentos de 

políticas de saúde por meio dos Fóruns, Conselhos e Conferências de Saúde tornam-se 

oportunidades democráticas para o Controle Social no Setor Saúde. Objetivo: Relatar a 

experiência da organização da etapa distrital da 9ª Conferencia Municipal de Saúde de Goiânia. 

Desenvolvimento: No processo de organização das etapas regionais e distrital de saúde da 

Região Leste foram realizadas cinco reuniões de planejamento em nível distrital tendo como 

participantes representantes do Distrito Sanitário Leste, gestores das unidades de saúde, 

trabalhadores, representantes dos conselhos locais de saúde, do conselho tutelar e de 

equipamentos sociais da região, de associações de bairro e da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Foram pactuadas três etapas regionais no mês de abril, 

agregando as unidades de saúde da região do Novo Mundo, do Amendoeiras e do Parque 

Atheneu. Nessas etapas foram levantadas 136 propostas distribuídas nos oito eixos e 

organizadas no consolidado do distrito e que foram base das discussões da etapa distrital 

ocorrida em maio. Nessa etapa houve uma grande mobilização da comunidade com participação 

de 66 usuários, 14 gestores e 57 trabalhadores totalizando 137 pessoas. O evento contou com 

uma atividade integrativa, o acolhimento dos participantes, a apresentação da situação de saúde 

da região e da fala do representante do Conselho Municipal de Saúde abrindo efetivamente o 

momento de discussão em grupos e de elaboração de propostas segundo os eixos norteadores. 

Foi estabelecida parceria com a UFG para a participação de acadêmicos das Faculdades de 

Enfermagem e Nutrição na relatoria dos grupos de discussão, o que permitiu a vivência dos 

estudantes desse momento de participação comunitária. Ao final da etapa de discussões as 

propostas foram consolidadas e votadas pelo pleno da etapa distrital e foram eleitos 47 

delegados. Considerações Finais: A organização desse evento permitiu vivenciar um momento 
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de articulação intersetorial além de se constituir num momento rico de diálogo e debate 

democrático sobre o que se pretende para o SUS. 

 

SÍFILIS NA GESTAÇÃO E ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Relatora: Tanielly Paula SOUSA (Mestranda PPG/FEN-UFG) 

Orientadora: Janaína Valadares GUIMARÃES (Docente PPG/FEN-UFG) 

Co-autores: Aline Teixeira de Carvalho SOUSA (aluna de graduação da FEN/UFG); Camila 

Canhete FERREIRA (aluna de graduação da FEN/UFG); Cristina Passos NOVATO (aluna de 

graduação da FEN/UFG); Ivana Lemes PAPINI (aluna de graduação da FEN/UFG); Ludmila 

Camilo FÁVARO (Mestranda PPG/FEN-UFG) 

 

Introdução: Atualmente, o trabalho vem passando por mudanças constantes, requerendo 

atividades cada vez mais diferenciadas, assim, o enfermeiro tem sido amplamente requisitado 

a ocupar espaços estratégicos para a implementação de políticas sociais. O Enfermeiro exerce 

um papel de destaque nas Unidades de Atenção Básica Saúde da Família (UABSF), por meio 

de atividades diversas, desde o acolhimento a gestante e sua família, atendimento do pré-natal 

e planejamento familiar, grupo de gestante e consulta de enfermagem para o cuidado 

ginecológico e obstétrico da mulher. Objetivo: Ressaltar a importância do papel do Enfermeiro 

na conscientização de mulheres quanto à importância da consulta de enfermagem por meio de 

um caso clínico. Desenvolvimento: Trata-se de uma gestante acompanhada em uma UABSF 

em sua quinta consulta pré-natal. Procurou a Unidade Básica de Saúde para acompanhamento 

de rotina de pré-natal. Nega dor e perdas vaginais. Ao resultado do primeiro “teste da mamãe” 

foi constatado sífilis reagente (VDRL: 1/32). Com isso, a gestante passou pelo tratamento para 

sífilis, utilizando-se de penicilina benzatina para tratar mãe e bebê. Os parceiros também 

precisam fazer o teste e ser tratados, para evitar uma nova infecção da mulher. Sendo assim, a 

principal dificuldade apresentada no caso estava no fato do parceiro não comparecer as 

consultas, sendo consequentemente uma fonte para a reinfecção da gestante. Destaca-se nesse 

momento os riscos para o desenvolvimento da sífilis congênita que é a transmissão da doença 

da mãe para filho. A infecção é grave e pode causar malformação do feto, aborto ou morte do 

bebê, quando este nasce gravemente doente. Por isso, a importância do teste para detectar a 

sífilis durante o pré-natal. Quando o resultado é positivo, faz-se o aconselhamento incluindo 

informações sobre os riscos de transmissão vertical, tratando corretamente a mulher e seu 
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parceiro. A busca ativa do parceiro se faz necessária em caso de recusa. Só assim se consegue 

evitar a transmissão da doença. Considerações finais: A importância do enfermeiro no 

rastreamento da sífilis no pré-natal está no seu papel fundamental na identificação precoce do 

agravo, educação em saúde e a busca ativa do parceiro. Percebe-se assim, a necessidade da 

atuação apropriada no manejo adequado dos pacientes e no controle dos agravos dentro da 

atenção primária à saúde. 

 

ELABORAÇÃO E USO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O MANEJO DA ASMA 

INFANTIL 

Juliana Chaves ARAÚJO (Aluna de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de 

Goiás/UFG). Karina Machado SIQUEIRA (Enfermeira. Professora da Faculdade de 

Enfermagem da UFG). Ana Karolinne Menezes CHAVES (Aluna de graduação em 

Enfermagem da UFG). Geovanna Líscio PEREIRA (Enfermeira. Aluna da Residência 

Multiprofissional do Hospital das Clínicas da UFG, área Materno-Infantil). Isabela Cristine 

Ferreira FERNANDES (Enfermeira. Professora do Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Tocantins/UFT). Lusmaia Damaceno Camargo COSTA (Médica do 

Hospital das Clínicas da UFG e Professora da Faculdade de Medicina da UFG). 

 

Introdução: O tratamento da asma envolve uma complexa convergência de ações para o manejo 

adequado e controle da afecção. Sendo uma condição crônica de saúde, que geralmente tem 

início das manifestações clínicas na infância, faz-se necessário investir na educação da família 

e da criança em relação à condução da terapêutica farmacológica e não farmacológica. Diante 

disso, educar de forma acessível e compreensível, torna-se um desafio para os profissionais de 

saúde envolvidos em programas de atenção à asma infantil. Objetivo: Relatar a experiência de 

elaboração e utilização de materiais elucidativos, no formato de folders, que abordam o manejo 

da asma na infância, durante atividades realizadas por equipe multiprofissional em ambulatório 

especializado. Desenvolvimento: Os materiais foram elaborados pelos profissionais envolvidos 

no atendimento às crianças e adolescentes asmáticos, no Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás, vinculados ao projeto de extensão “Aprendendo a conviver com a asma”. 

Para construção da logomarca do projeto, ilustrações e arte final do material, contou-se com 

uma profissional da área do design gráfico. Para impressão dos folders contou-se com apoio da 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG. Um dos folders tem como tema “A asma e 

medicamentos” e aborda os sintomas, o tratamento farmacológico, as diferentes apresentações 
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dos medicamentos e a forma correta de utilizá-los para se obter efetividade de ação. Também 

trata sobre o uso de espaçadores e sua importância na terapia farmacológica da asma. O segundo 

folder, “Crise e Controle Ambiental”, trata dos fatores desencadeantes de crises e os cuidados 

a serem tomados em relação ao ambiente. O material dispõe de linguagem acessível para as 

crianças e seus cuidadores, é colorido e traz atividades com questões relativas aos cuidados com 

a asma. Considerações Finais: Tem-se observado que o material auxilia a prática educativa de 

todos os profissionais, residentes e acadêmicos do referido serviço. Além de colaborar para as 

ações de educação em saúde, desperta a atenção e proporciona às crianças e adolescentes 

asmáticos, e seus cuidadores, uma melhor compreensão das informações fornecidas pela 

equipe. 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO COMBATE À HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Diogo Vinicios Soares QUEIROZ (Acadêmico de graduação em Medicina/UNIFAN); Leila 

MELO (Professora da UNIFAN) 

 

O Movimento Científico Cultural de Aparecida de Goiânia (MOCCA) é realizado anualmente 

com o objetivo de aproximar o meio acadêmico da comunidade, tendo ocorrido, em sua última 

edição, entre os dias 27 e 30 de maio de 2015, na Faculdade Alfredo Nasser (UNIFAN). Nele 

são oferecidos diversos serviços à sociedade, dentre atividades de educação em saúde, 

assistência odontológica e consultoria jurídica, etc. O objetivo do presente trabalho é relatar a 

experiência dos acadêmicos do primeiro período do curso de medicina da UNIFAN na 

elaboração e aplicação de ações estratégicas de promoção e prevenção junto à comunidade, sob 

a temática de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Esta atividade ocorreu dentro de uma das 

salas do prédio de ciências da saúde da referida faculdade, sendo a decoração ambiente 

planejada com intuído de gerar curiosidade sobre o tema e informar sobre os riscos e métodos 

de prevenção, utilizando-se de cartazes e panfletos informativos, mesa repleta de alimentos 

indicados para prevenir a doença e contra indicados para HAS. O público era bastante 

heterogêneo, porém com predominância de crianças advindas de escolas particulares e públicas 

do município de Aparecida de Goiânia, que eram convidadas a participar das ações de educação 

em saúde por meio de discussões, abstração do conhecimento prévio dos participantes sobre o 

tema, construção de novos conhecimentos, aferição da pressão arterial e recomendações sobre 

ações  de  prevenção,  todas  estas  desenvolvidas  de  forma  lúdica.  Notouse  um       intenso 
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conhecimento da população em relação ao efeito danoso do uso abusivo de alimentos ricos em 

sódio relacionado à HAS, porém ficou claro o pouco conhecimento dos efeitos hipertensivos 

de produtos como álcool e açúcar. Grande parte dos participantes demonstrou conhecer os 

riscos decorrentes da HAS. A interação entre os acadêmicos e a comunidade representou o 

intercâmbio de conhecimento popular e cientifico, desmistificando certas crenças e agregando 

saberes sobre a prevenção e o estímulo a hábitos de vida saudáveis para quem já possui a 

doença. 

 

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL SOBRE FIBRAS NOS GRUPOS DE HIPERDIA EM 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 

Apresentadora: Yasmim Rodrigues CABRAL (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Orientadora: Ida Helena MENEZES (Professora da FANUT/UFG) 

Tutora: Samara GRAMOND (Nutricionista NASF/São Luís de Montes Belos) 

 

 

Introdução: O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de São Luís de Montes Belos é 

formado por uma equipe multidisciplinar que atua auxiliando as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) do município e tem como objetivo, entre outros, promover a educação nutricional nos 

grupos de obesidade e hiperdia. Objetivo: descrever a experiência de educação alimentar e 

nutricional desenvolvida junto aos grupos do hiperdia do município. Desenvolvimento: O 

grupo, geralmente formado por idosos, reúne mensalmente para discussão de temas de interesse 

nas UBSs. No mês de maio ocorreu a discussão do tema fibras na alimentação, essa discussão 

ocorreu com os grupos pertencentes a Estratégia Saúde da Família. A atividade foi realizada 

pela estagiária de Nutrição e acompanhada pela nutricionista do NASF. A discussão foi 

conduzida por perguntas norteadores, tais como, o que é fibras, quais os tipos e funções e 

alimentos fontes. O consumo de fibras ao longo do dia foi exemplificado por meio da 

construção de um cardápio. Como recurso visual foram utilizados cartazes para facilitar a 

compreensão dos grupos. Ao final foram discutidas receitas de fácil preparo. Os grupos 

avaliaram a atividade como satisfatória. Considerações finais: A atividade é uma parceria do 

NASF de São de Luís de Montes Belos com a UFG, que fortalece a atuação da unidade 

acadêmica envolvida com as UBSs do município promovendo a participação ativa dos 

acadêmicos. Essa atividade propiciou o entendimento da teoria aplicada à prática sobre a 

promoção de hábitos alimentares saudáveis em adultos e idosos, com a atuação integrada do 

ensino, serviço e da comunidade. 
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OS CAPS DE GOIÂNIA E OS ACESSOS AO TERRITÓRIO: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Fabiana Silva, Gleyson Batista Rios, Hugo Diniz Faria, Jéssica Félix Nicácio Martinez, Marcel 

Farias de Sousa, Marcos Flávio Mércio de Oliveira, Nathália Sousa Rabelo, Nayara Stephanie 

Rodrigues de Oliveira, Patrícia Santiago Vieira, Paulianny Mirelly Gonçalves de Sousa, Perlla 

Rúbya Silva, Ranulfo Cavalari Neto, Ricardo Lira de Rezende Neves, Roberto Pereira Furtado, 

Weverton Alves Santos, William de Jesus Simon 

 

As políticas de saúde mental no Brasil, desde 2001 têm sido guiadas pela lei Nº 10.216/01, que 

embasa a Reforma Psiquiátrica. Dentro das mudanças, houve a criação e ativação do Centro de 

Apoio Psicossocial (CAPS), que possui equipes multidisciplinares constituídas por 

profissionais de diversas áreas da saúde, responsáveis por acolher os usuários, elaborar e 

conduzir projetos pedagógico-terapêuticos. A noção de território é fundamental para os CAPS, 

tal como aos demais serviços dos SUS. A consolidação de uma rede ampliada de atendimento 

às necessidades dos usuários requer diálogo com diferentes instituições que compõem o 

território de abrangência dos CAPS. Dessa forma, é possível ir à direção da reinserção social, 

princípio fundamental que se opõe à lógica manicomial. Diante destas características do 

serviço, procuramos realizar uma pesquisa para diagnosticar e caracterizar as práticas e os locais 

acessados pelos CAPS em seus territórios. O enfoque foi no diagnóstico dos locais e práticas, 

relacionados direta ou indiretamente a esporte e lazer. A coleta de dados foi realizada a partir 

de entrevistas realizadas com os professores de Educação Física dos CAPS de Goiânia. Dos 20 

professores atuantes, 16 foram entrevistados. Os locais onde os professores mencionaram já ter 

realizado atividades foram: Zoológico de Goiânia, Clube SESC Faiçalville, praças, circo, 

Mutirama, museu, parques, entorno do CAPS/rua, Batalhão da Policia, Centro de Convivência 

Cuca Fresca, Gerarte, Associação dos Usuários, shopping, Caldas Novas, cinema teatro, 

residência terapêutica, escola, Centro de Convivência do Idoso, Oficinas Educacionais 

Comunitárias, Ginásio Rio Vermelho. As atividades constituem em: desfile, atividades manuais 

(crochê, bordado, pintura), passeios/visitas, esportes, práticas de aventura, arte e cultura, lazer, 

caminhada, reunião de famílias, gincana, corrida, hidroginástica, natação, ginástica, atividades 

meio, viagens. A partir das dimensões sociais apresentadas, é possível identificar que o 

território auxilia o processo terapêutico, contribuindo tanto na reinserção social quanto na 

ampliação do conhecimento dos usuários. Portanto, o território possibilita maior atuação e 
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conhecimento dos profissionais e dos usuários, implica numa noção de conexão entre serviços 

e espaços, o que ajuda nos resultados dos projetos pedagógico-terapêuticos dos usuários. 

 

PREVENÇÃO E CUIDADO AO PÉ DIABÉTICO NO AMBULATÓRIO: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Apresentador: Geovana Cristina Batista PACHECO 

Co-autores: Robson Tostes AMARAL; Cristina Pereira da SILVA; Joana D’arc da Costa 

FERREIRA 

 

Introdução: Pacientes regulados da atenção primária para a equipe médica de Endocrinologia 

do Hospital Alberto Rassi – HGG em Goiânia são triados e atendidos conforme suas 

endocrinopatias. Os portadores de Diabetes Mellitus que apresentam queixas e/ou complicações 

em pés ou pernas, são encaminhados ao consultório de enfermagem para o programa: Pé 

Diabético. Objetivo: Relatar a experiência de enfermeiros e fisioterapeuta no cuidado ao pé 

diabético e prevenção de agravos através de intervenções e educação em saúde. Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência do tipo descritivo de pacientes regulados da atenção 

primária para a equipe médica de Endocrinologia de um Hospital público de grande porte em 

Goiânia-GO. Resultados: O atendimento de enfermagem tem o objetivo de tratar pessoas 

acometidas por ulcerações, fazer o rastreamento de risco de lesões e realizar educação em saúde. 

Todos os pacientes são avaliados através de uma ficha própria de Sistematização da Assistência 

de Enfermagem, no exame físico é utilizada uma ficha clínica, com rastreamento de 

deformidades, perda de sensibilidade e limitação da mobilidade articular. Os pacientes que são 

atendidos no programa verbalizam e é possível observar através dos aspectos clínicos uma 

cicatrização mais rápida e com menos complicações do que o tratamento que eles realizam 

sozinhos em casa. Pois o curativo é realizado com o produto mais adequado, e a evolução é 

medida através de fotos. E para ajudar na cicatrização de úlceras limpas, sem sinais de infecção 

e com tecido de granulação, contamos com o apoio da equipe de fisioterapia na utilização do 

laser HeNe (helium–neon laser). São realizadas orientações sobre a prevenção e úlceras em pés 

e pernas em forma de educação em saúde a cada consulta, com todos os pacientes participantes 

do programa. No dia-a-dia é visível a importância da atuação de uma equipe multiprofissional, 

com uma boa resposta a curto e médio prazo no processo de cicatrização de úlcera em pé 

diabético, com discussões do uso da melhor cobertura, e do HeNe laser utilizado pela 

fisioterapia. 
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AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PET-SAÚDE/RAS, 

GRUPO DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, NO CENTRO DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA LESTE UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA-GOIÁS 

Apresentador: Luana Costa REIS (graduanda de nutrição FANUT/UFG) ¹ 

Orientador: Ubirone de Fátima Guimarães BARRETO (Preceptora Secretaria Municipal de 

Saúde) 

Tutor: Marcelo Fouad RABAHI (Professor Titular de Pneumologia FM/UFG e Orientador do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da FM/UFG) 

Co-autores: Cindy Fernandes Melo ALVES (graduanda de medicina FM/UFG) Francyne 

Santos da Rocha do Nascimento RIBEIRO (granduanda de farmácia FF/UFG) 

 

Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é responsável por uma das 

principais causas de morbidade, mortalidade e diminuição de qualidade de vida. Sendo assim, 

tornam-se essenciais ações integradas e organizadas, para que possam ser eficazes desde a sua 

prevenção até diagnóstico e tratamento. Objetivo: Apresentar as ações de saúde do PET- 

Saúde/Redes de Atenção à Saúde (RAS), grupo DPOC, realizadas no Centro de Saúde da 

Família (CSF), Setor Universitário, Goiânia-Goiás. Desenvolvimento: Trata-se de um relato de 

experiência das atividades desenvolvidas durante a execução do projeto PET-Saúde/RAS 

DPOC no CSF do Setor Universitário em 2014. O grupo é composto por uma preceptora da 

unidade de saúde e 3 acadêmicas da Universidade Federal de Goiás (UFG) que atuaram em 

rotatividade e em conjunto na unidade. Realizou-se ações de educação em saúde voltadas para 

a prevenção e diagnóstico de doenças pulmonares, com metodologia educativa por meio 

questionários e preleção com participação dirigida. Foram realizadas abordagens coletivas aos 

usuários da unidade em sala de espera sobre DPOC, abordando fatores causais, dentre eles o 

tabaco, sintomas respiratórios, diagnóstico, prevenção e tratamento. Realizou-se espirometria 

em pacientes previamente selecionados, sendo entregue o resultado e orientações. A fim de 

verificar o perfil epidemiológico da população atendida no CSF, foi aplicado um questionário 

com perguntas referentes ao paciente sobre dados socioeconômicos, sintomas respiratórios, 

doenças pulmonares, consumo de tabaco e outros fatores causais de doenças pulmonares. Com 

o intuito de instigar o conhecimento desta população, foi aplicado um questionário sobre uso 

de medicamentos em sintomas respiratórios não diagnosticados, a percepção do usuário sobre 

os males do tabaco, o entendimento sobre DPOC e os fatores causais. Além disso, foram 

realizadas reuniões mensais com o grupo para verificar o andamento das ações, dificuldades e 
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fortalezas encontradas. Considerações finais: As ações desenvolvidas contribuíram para a 

informação e sensibilização dos usuários da unidade, promovendo, apoiando e cuidando da 

saúde no aspecto da DPOC proporcionando assistência à saúde e educação permanente. Além 

disso, as experiências vivenciadas na unidade contribuíram para a integração do ensino na rede 

e na formação da preceptora e acadêmicas envolvidas. 

 

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL APLICADA À MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (DEI) DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, REGIONAL GOIÂNIA 

Apresentador: Larissa Mendonça MARQUES (aluna de Graduação FANUT/UFG) 

Orientador: Márcia Helena Sacchi CORREIA (Professora da FANUT/UFG) Tutor: Gilciléia 

Inácio de DEUS (Nutricionista DEI/UFG) 

Co-autores: Franciele Eduardo da SILVA (aluna de Graduação da FANUT/UFG), Nathália da 

Silva ATAÍDE (aluna de Graduação da FANUT/UFG) Instituição: Universidade Federal de 

Goiás (UFG). 

 

Introdução: As ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) são importantes para a 

promoção da saúde e de hábitos alimentares saudáveis. A execução de atividades de EAN com 

manipuladores de alimentos pode contribuir para uma maior segurança alimentar e nutricional, 

pois proporciona a capacitação dos manipuladores na produção alimentícia, contribuindo para 

a melhoria da qualidade dos alimentos e redução do desperdício. Objetivo: Realizar ações de 

EAN para manipuladores de alimentos, no intuito de contribuir com o conhecimento teórico- 

científico para desempenho de suas funções, assim como para a implementação de alimentação 

saudável no cotidiano dos próprios manipuladores. Metodologia: Esta atividade foi realizada 

com dez manipuladores de alimentos que trabalham na Unidade de Alimentação e Nutrição do 

Departamento de Educação Infantil da Universidade Federal de Goiás (UFG), como parte da 

disciplina Educação Nutricional II do curso de Nutrição/UFG, no segundo semestre de 2014. 

Os temas foram abordados por meio de preleções dialogadas e incluíam as boas práticas na 

manipulação dos alimentos, as bases de uma alimentação saudável, dietas para necessidades 

especiais que eram atendidas no local, como intolerância a lactose, ao glúten (doença celíaca), 

gastrite e refluxo gastroesofágico. Inicialmente foi feito um diagnóstico do local, com 

questionários e formulários para identificar as demandas. Posteriormente, foram realizadas 

atividades educativas para a capacitação dos manipuladores. As ações foram avaliadas por meio 
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de pré e pós-testes aplicados ao público-alvo. O resultado obtido nos testes evidenciou que os 

manipuladores tinham alguns conhecimentos corretos sobre os temas, mas que alguns aspectos 

foram apreendidos com as ações, positivando o trabalho realizado, uma vez que nos pós-testes 

o nível de acerto das questões referentes ao tema das ações foram altos e satisfatórios, em média 

84% de acertos. Além disso, os participantes relataram que a capacitação foi importante para 

discutir as dúvidas do cotidiano. Considerações finais: As atividades foram importantes, pois 

possibilitaram a discussão de temas importantes para o desempenho das atividades destes 

profissionais e também despertaram o interesse destes para a importância da mudança de seus 

hábitos alimentares para melhoria da alimentação e a adoção de estilo de vida saudável. 

 

PROMOVENDO UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

NUTRICIONAL COM PRÉ•ESCOLARES DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA• GOIÁS 

Apresentador: Mariana Luiza Alves de SOUSA (aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Orientador: Márcia Helena Sacchi CORREIA (Professora da FANUT/UFG) 

Tutor: Márcia Helena Sacchi CORREIA (Professora da FANUT/UFG) 

Co•autores: Clara Sandra de Araújo SUGIZAKI (aluna de graduação da FANUT/UFG); 

Isadora Moreira Paulo TOLENTINO (aluna de graduação da  FANUT/UFG);  Marinete  

Rocha       FERNANDES       (aluna       de       graduação       da        FANUT/UFG),     

Jessyca  Rosas  Arruda  Bastos   LOPES   (aluna   de   graduação   da   FANUT/UFG), 

Mariana Luiza Alves de SOUSA. 

 

A alimentação nos primeiros anos de vida é fundamental para o crescimento e ganho de peso, 

assim como para o desenvolvimento psicomotor e prevenção de doenças crônicas e agudas. No 

cuidado da saúde da criança a alimentação é um aspecto fundamental para a promoção de sua 

saúde. Porém, entende•se que a nutrição e as práticas alimentares são práticas sociais, não 

podendo ser abordadas por uma única perspectiva disciplinar, poiso significado do ato de nutrir, 

de comer, ultrapassa o mero ato biológico . A educação nutricional é um processo que busca 

tornar os indivíduos autônomos, capazes para realizarem suas escolhas alimentares de forma 

saudável e prazerosa, propiciando, o atendimento de suas necessidades fisiológicas, 

psicológicas e sociais.Diante do papel da alimentação para a saúde, crescimento e 

desenvolvimento, da formação de hábitos alimentares saudáveis nos primeiros anos de vida e 

dos prejuízos que uma alimentação inadequada pode acarretar, o objetivo deste trabalho     foi 
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ampliar os conhecimentos dos alunos sobre a alimentação saudável e discutir a importância das 

escolhas alimentares. As atividades foram realizadas no Centro de Educação Infantil Maria 

Genoveva, de março a junho de 2014, com crianças de 1 ano a 5 anos e 11 meses. Foram 

realizadas de forma lúdica e dinâmica cinco ações de educação alimentar e nutricional. Foi feito 

diagnóstico no local e observado que os principais problemas relacionados à prática alimentar 

dessas crianças eram: ingestão frequente de alimentos ricos em colesterol e uma baixa ingestão 

de saladas e laticínios. Para melhorar esse quadro de risco foram feitas ações a partir de jogos 

interativos (dado com foto de frutas, jogo da memória com alimentos saudáveis e “não 

saudáveis”, e monte um pratinho saudável), flanelógrafo e uma peça de teatro. As ações 

abordaram o tema “A importância das escolhas alimentares e a diferença entre alimentos 

saudáveis e menos saudáveis”. As ações foram avaliadas como positivas, com grande 

participação dos alunos e os resultados pós•testes apresentaram 90% de acertos em relação aos 

pré•testes. A educação nutricional nessa faixa etária é fundamental, pois os hábitos alimentares 

são formados na infância, sendo necessária a execução de mais atividades. Para os acadêmicos 

de    Nutrição,    as    atividades    oportunizaram    maior    aprendizado    ao    vivenciarem     

a prática de Educação Nutricional com pré-escolares. 

 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DO TRABALHO JUNTO À EQUIPE DE 

ENFERMAGEM EM UNIDADES HOSPITALARES 

Autor/Apresentador: Cristina Célia A. P. Santana 

Co-autor: Régis Rodrigues Santana 

 

Introdução: A saúde do trabalhador estabelece uma nova compreensão das relações entre saúde 

e trabalho. Constitui amplo conceito de atenção à saúde, propondo abordagens globais que 

incluem ações visando promoção, prevenção, cura e reabilitação. No Brasil, a partir dos anos 

70, foram instituídas leis, portarias e normas regulamentadoras, buscando implementar e 

otimizar estas ações. Objetivo e Método: Este é um estudo descritivo exploratório, por revisão 

bibliográfica, que objetivou enfatizar a relevância da atuação do enfermeiro do trabalho no 

âmbito hospitalar, junto à equipe de enfermagem. Resultados e Discussão: Os profissionais de 

enfermagem, atuantes neste ambiente, representam parcela ímpar de trabalhadores que 

necessitam de atenção e ações específicas, devido à complexidade da assistência prestada e 

ampla exposição a riscos. Concomitantemente, o enfermeiro do trabalho destaca-se como 

importante   mediador   do   processo   ensino-aprendizagem,   contribuindo   efetivamente  na 
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transformação das práticas de saúde e do cuidado, em uma perspectiva de integralidade, 

trabalho em equipe e ampliação da autonomia dos envolvidos. Conclusão: Uma abordagem a 

este grupo, com aplicação de práticas educativas, favorece a análise e discussão das 

experiências profissionais, integração da equipe, mudanças na prática e na gestão assistencial e 

valorização da atenção à saúde, individual e comunitária, vindo de encontro ao preconizado 

pela política vigente. 

 

DINÂMICA SOBRE INFLUENZA PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DA 

COMUNIDADE 

Flávyo Augustho Moraes Leite 1 Giselly Cristina Lopes Soares Reis 2 Lorena Amaral de 

Alencar Castro 3 Michelle de Azevedo Pinheiro Leite 4 Ully Urzêda Basílio 5 Professora: 

Leila Medeiros Melo6 1 Bacharel em Biomedicina pela Faculdade Alfredo Nasser. Acadêmico 

de Medicina da Faculdade Alfredo Nasser 2Bacharel em Enfermagem pela Universidade 

Paulista. Acadêmica de Medicina da Faculdade Alfredo Nasser 3 Acadêmico de Medicina da 

Faculdade Alfredo Nasser 4 Bacharel em Enfermagem pela Universidade Paulista. Acadêmica 

de Medicina da Faculdade Alfredo Nasser 5 Acadêmica de Medicina da Faculdade Alfredo 

Nasser.6 Professora da Faculdade Alfredo Nasser. Mestre em Saúde Coletiva. 

 

Entre os dias 27 e 30 de maio de 2015 foi realizado no Município de Aparecida de Goiânia o 

décimo terceiro Movimento Científico Cultural de Aparecida de Goiânia (Mocca) através da 

Faculdade Alfredo Nasser, um movimento de ação social para a comunidade com o intuito 

proporcionar a conscientização e informações gerais principalmente na área de saúde coletiva. 

Os alunos da turma I do curso de Medicina se engajaram no projeto através de Palestras sobre 

as principais doenças que acometem a população da região Centro Oeste nos últimos anos, 

como a Influenza. O diferencial das estratégias de promoção realizadas esteve em sua dinâmica 

e didática, envolvendo metodologias ativas e lúdicas. Assim, por meio de materiais como 

cartazes, jogos interativos e a participação ativa da população na prevenção, foi priorizada uma 

abordagem criativa na ação de promoção da saúde com a utilização da estrutura do vírus 

Ortomixovírus (feito pela própria equipe utilizando materiais básicos), atraindo a atenção da 

comunidade em geral. Através de imagens, cartazes e explicações, era possível reconhecer a 

epidemiologia da influenza, sua transmissão, seus sintomas principais e prevenção; por meio 

de um jogo educativo em forma de pescaria, os visitantes entravam em contato com a estrutura 

do vírus tendo de responder uma pergunta para avaliar sua compreensão acerca da  explicação 



198  

anteriormente dada. E, por último, a população pôde aprender, de forma ativa, a importância de 

como lavar as mãos para a prevenção tanto da gripe como de outras doenças, juntamente com 

a distribuição de folhetos educativos com modelos destinados às diversas faixas etárias que 

visitaram o evento A partir dessa forma de palestra dinâmica e interativa é possível perceber 

que houve um maior interesse da população sobre o assunto, bem como a reprodução do 

conhecimento adquirido na prevenção de outras doenças, como a diarreia, conjuntivite, 

Hepatite A, etc. Diferentemente dos métodos tradicionais de palestras onde a população, às 

vezes, não participa ativamente do seu próprio conhecimento e fica com o receio de tirar suas 

dúvidas, a forma interativa e integrada fez com que a comunidade se sentisse mais a vontade 

para fazer perguntas (no decorrer na palestra houve muitas pessoas que se surpreenderam com 

a estrutura do vírus Influenza e também sobre a importância de lavar debaixo das unhas), 

proporcionando uma maior adesão da população na promoção em saúde. 

 

PLACENTA PRÉVIA: O CUIDADO SE INICIA NO PRÉ-NATAL 

Relatora: Vanessa de Moura ZANINE (Enfermeira- FUNDAC/GO); 

Orientadora: Janaína Valadares GUIMARÃES (Docente FEN-UFG); 

Co-autores: Flaviana VIEIRA (Docente FEN-UFG); Ludmila Camilo FAVARO (Mestranda 

FEN-UFG); Tanielly Paula Sousa (Mestranda PPG/FEN-UFG) 

 

Introdução: A gestação é caracterizada por um período de modificações na hemostasia dos 

sistemas. A placenta prévia (PP) constitui uma patologia obstétrica hemorrágica grave que 

ocorre pela implantação da placenta sobre o orifício uterino ou adjacências, podendo levar a 

hemorragias, descolamento prematuro da placenta e cesariana de emergência. Objetivo: Relatar 

a assistência de enfermagem no atendimento a uma gestante acometida por PP. 

Desenvolvimento: A gestante (22 anos) em sua terceira gestação (duas anteriores de partos 

normais e sem ocorrências de abortamentos), procurou a Emergência em uma Maternidade 

pública no dia 04/04/2015 com queixa de sangramento vaginal moderado há 1 dia. Informou 

que não realizou acompanhamento de pré-natal e a data da última menstruação no dia 

24/01/2015 (idade gestacional: 17semanas e 2dias e data provável do parto estimada: 

31/10/2015). Seus sinais vitais estavam estáveis. A altura do fundo uterino de 17 cm e dinâmica 

uterina ausente. Ao exame especular constatou-se sangramento moderado, exteriorizando-se 

pelo orifício do colo uterino e ao toque vaginal um colo fechado, impérvio. Ao realizar a 

ultrassonografia diagnosticou-se PP e entre os resultados dos exames solicitados  verificou-se: 
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hemoglobina (6,9g/dl) e hematócrito (22,5%) diminuídos, leucócitos aumentados (13.280mm³) 

e HIV e VDRL não reagentes. Meses depois (07/04/2015), a gestante chega a maternidade 

apresentando dor, batimentos cardiofetais (BCF) de 157bpm, colo pérvio em 2cm, 50% 

apagado e bolsa integra. Após 1 hora e 20 minutos apresentava dor intensa, presença de BCF e 

colo em 3cm, 80% apagado e sangramento vaginal contínuo. Após 1 hora e 35 minutos veio à 

luz feto vivo, prematuro extremo, pesando 360g e ausência da dequitação placentária. A equipe 

de pediatria atestou a inviabilidade fetal, e consequentemente foi realizada curetagem para 

extração da placenta e fragmentos com odor fétido. Considerações finais: A falta de 

acompanhamento do pré-natal impossibilitou a detecção precoce da PP, o que ocasionou 

hemorragia com sérios riscos maternos, e culminou com perda fetal por trabalho de parto 

prematuro. Isso demonstra o papel fundamental do enfermeiro nas consultas de enfermagem no 

pré-natal e na realização de orientações, atuando na articulação do serviço e comunidade 

visando prevenir complicações que podem vir a ocorrer devido a gestação. 

 
 

Co-autores:  Alessandra  Santos  Pedroza  SOARES  (Cirurgiã-dentista  ESF/SMS-Goiânia   – 

Preceptora PET/Saúde), Rejane Faria RIBEIRO-ROTTA (Professora da FO/UFG), Igor 

Caetano  RIBEIRO  (Aluno   de   graduação   da   FO/UFG   –   Estagiário   PET/Saúde)   

Júlia Ferreira dos SANTOS (Aluna da graduação da FO/UFG – Estagiária PET/Saúde - 

Estagiária PET/Saúde), Thaynara Pereira RODRIGUES (Aluna de graduação da FE/UFG - 

Estagiária PET/Saúde), Guilherme Miranda ANDRADE (Aluno de graduação da FM/UFG - 

Estagiário PET/Saúde), Kelly Cristina Miranda ESTRELA (Aluna de graduação da FM/UFG – 

Estagiária PET/Saúde), Lohainy Santos MENDONÇA (Aluna de graduação da FO/UFG - 

Estagiária PET/Saúde) 

 

Introdução: O Câncer Bucal é um problema de saúde pública importante, devido ao risco de 

mortalidade e alto custo de tratamento, sendo um dos mais prevalentes tipos de câncer no Brasil. 

Acomete cavidade oral, incluindo orofaringe e lábios, sendo mais comum em homens acima de 

40 anos. Seus fatores de risco principais são: tabagismo, etilismo, exposição frequente ao sol e 

PET-SAÚDE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE – CONTRIBUINDO PARA A 

PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL EM GOIÂNIA-GO 

Apresentador: Newillames Gonçalves NERY (Cirurgião-dentista ESF/SMS - Goiânia 

Preceptor PET/Saúde) 

Orientadora: Nádia do Lago COSTA (Professora da FO/UFG) 
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infecção por HPV. O diagnóstico precoce com terapia adequada garante melhor prognóstico e 

cura na maioria dos casos. Torna-se importante desenvolver ações de Promoção de Saúde que 

visem à ampliação de conhecimentos sobre a doença e sua prevenção. Objetivos: Apresentar as 

experiências desenvolvidas nos Centros de Saúde da Família Ville de France e Jardim Mariliza, 

em Goiânia, pelo GT PET-Saúde/RAS - Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas 

com Ênfase no Câncer de Boca. Desenvolvimento: As ações foram desenvolvidas no período 

de setembro/2013 a abril/2015, e envolveram 1 tutora, 2 preceptores e 7 estagiários de 

odontologia, 2 de medicina e 1 de enfermagem. As ações educativas, voltadas para a população 

vulnerável ao câncer bucal, foram realizadas em sala de espera, utilizando-se como recursos, 

cartazes, banners e folders, com exposição dialogada do tema em abordagens individuais ou 

coletivas. Visitas domiciliares e ações coletivas no auditório foram outras estratégias. Os 

usuários, em diversas ocasiões, foram convidados a realizar exames das mucosas orais, em 

busca de possíveis lesões. Até o momento, foram realizadas 107 atividades educativas, 

envolvendo aproximadamente 1183 pessoas. Foram examinados 331 pacientes, sendo 214 

(64,65%) mulheres e 117 (35,34%) homens. Dentre os fatores de vulnerabilidade observou-se 

que 247 (74,62%) pacientes tinham acima de 40 anos, 93 (28,09%) relatavam exposição 

frequente ao sol, 77 (23,26%) tabagistas, 82 (24,77%) etilistas e 19 (5,74%) com histórico de 

DST. Quanto às lesões, 11 (3,32%) pacientes apresentaram lesões potencialmente malignas e 

59 (17,82%) outros tipos de lesões. Não houve lesões malignas. Considerações Finais: Os 

resultados preliminares demonstraram benefícios para os assistidos, pois foram informados 

sobre a doença, fatores de risco e formas de prevenção. Tiveram, também, acesso ao diagnóstico 

precoce e tratamento adequado. Para os participantes do GT foi relevante a ampliação dos 

conhecimentos sobre promoção da saúde e câncer bucal. 

 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM UMA ESCOLA 

PARTICULAR DA CIDADE DE GOIÂNIA, GOIÁS - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Apresentadora: Nayara Modes CINTRA (acadêmica FANUT/UFG) 

Orientador: Maria Claret Monteiro HADLER (professora FANUT/UFG), Elaine Meire de 

Assis ASQUIERI (professora FANUT/UFG) 

Co-autores: Alessandra Ferreira Da SILVA (acadêmica FANUT/UFG); Bruna Alves De 

MORAIS (acadêmica FANUT/UFG); Gabriela Silva Mendes COUTINHO (acadêmica 

FANUT/UFG);  Jéssika  Dayane  Pereira  SOARES  (acadêmica  FANUT/UFG);    Johnathan 
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Mesquita FERNANDES (acadêmica FANUT/UFG); Tatiane Vitória Chaveiro 

FREIRE(acadêmica FANUT/UFG) 

 

O comportamento alimentar das crianças é influenciado pelo ambiente familiar, ela só formará 

hábitos saudáveis, se incentivado por adultos. O objetivo deste trabalho foi contribuir na 

melhoria dos hábitos alimentares de escolares, atuando por meio de atividades destinadas aos 

pais e às crianças da escola. As atividades ocorreram entre outubro e novembro de 2015, para 

crianças do Ensino Fundamental de uma escola particular em Goiânia. Realizou-se a avaliação 

antropométrica de 10 alunos de cada sala. Foram coletados o peso e a altura. Em todas as 

atividades, foram aplicados questionários de pré e pós teste para avaliar o nível de compreensão 

das crianças, e em seguida, aplicou-se questionários alimentares sobre o consumo alimentar 

segundo. O resultado foi que 54% das crianças estavam eutróficas, 7% com baixo peso, 22% 

com sobrepeso e 17% e com obesidade. A análise dos questionários alimentares revelou alto 

consumo de produtos industrializados, açúcares, gorduras e sódio e baixo consumo de frutas e 

hortaliças. Porém, observou-se certa limitação no questionário QUADA, pois este não oferece 

opções de alimentos regionais no café da manhã e lanche, como salgados fritos e assados, pão 

de queijo, entre outros. As atividades de educação nutricional abordaram os temas: lancheira e 

compra saudável, sucos industrializados e sucos naturais, horta sustentável, prato saudável e 

alimentos que devem ser consumindo regularmente. Foram utilizadas como metodologias: 

teatros, gincanas e flanelógrafo, que despertaram o interesse das crianças. O pós-teste revelou 

que as metas foram atingidas no mínimo em 75%, o que demostrou a eficiência das atividades 

desenvolvidas. Quanto às fraquezas, percebeu-se que, as crianças ficaram bem eufóricas, 

solicitando participar sempre, o que interferiu de certa forma na execução da atividade. A 

experiência possibilitou a percepção da importância de ações no âmbito escolar, onde os alunos 

passam grande parte de seu tempo e realizam refeições, além de ser vetor de formação 

educacional. A proposta possibilitou vivenciar a atuação do profissional nutricionista como 

educador, contribuindo para o amadurecimento das habilidades dos envolvidos. 

 

QUALIDADE DOS DADOS DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA 

REGIÃO LESTE DE GOIÂNIA, 2014 

Apresentadora: Ana Karolina Rodrigues de SOUZA (Acadêmica de Nutrição FANUT/UFG) 

Orientadora: Marília Mendonça GUIMARÃES (Docente FANUT/UFG) 

Tutora: Aída Bruna Quilici CAMOZZI (Nutricionista Distrito Sanitário Leste) 
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Co-autores: Gabrielle de Lima BORBA (Acadêmica de Nutrição FANUT/UFG) 

Ana Cristina Bolentine DUTRA (Nutricionista Distrito Sanitário Leste) 

 

Introdução: A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), criada com o objetivo de monitorar 

os dados de consumo alimentar e diagnóstico nutricional da população atendida, é uma 

importante ferramenta para acompanhar essas mudanças e subsidiar ações de planejamento 

nutricional. Porém, para que essas informações reflitam de forma fidedigna a realidade da 

população atendida é necessário que os dados tenham sido coletados e preenchidos de forma 

correta. Objetivo: Analisar a qualidade dos dados gerados pela VAN no ano de 2014, nas 

Unidades de Saúde da região Leste de Goiânia, Goiás. Metodologia: Realizou-se análise dos 

dados de VAN obtidos a partir do Sistema de Cadastro de Atendimentos Ambulatoriais 

(SICAA). Retirou-se os dados duplicados e os consolidou para a criação de dados gerais do 

Distrito Leste. As categorias utilizadas para a avaliação foram: Endereço, Aferição da altura, 

Gestantes, Classificação Índice de Massa Corporal (IMC)/idade 20-59 anos e Classificação 

IMC/idade igual ou maior que 60 anos. Nas categorias referentes à classificação do IMC/idade 

foram considerados “Sem Dados”, aqueles que não possuíam dados de peso ou altura; e “Dados 

Inválidos”, aqueles que possuíam valores de altura ≤ 1,30m e ≥ 2,10m, e/ou IMC ≤ 10 kg/m2 e 

≥  60  kg/m2.  Resultados:  Foram  analisados  40.040  dados,  sendo  que  3,8%  (n=1522) não 

possuíam informações de endereço; 7,39% (n=2957) da população atendida não teve altura 

aferida; na classificação IMC/idade, 13,45% (n=1780) dos adultos e idosos enquadravam-se na 

categoria “Sem Dados”, enquanto 1,16% (n=153) possuíam “Dados Inválidos”. Além disso, ao 

verificar as informações da categoria “Gestante”, 5,37% (n=1485) das pessoas analisadas eram 

do sexo masculino. Verificou-se que houve 19,7% (n=7897) de erros envolvidos na coleta e 

preenchimento do sistema. Considerações Finais: Portanto, faz-se necessário treinamento 

constante dos profissionais envolvidos nesse processo, de modo que possam entender a 

importância da digitação de dados confiáveis e completos. Sugere-se à gestão do SICAA a 

invalidação do campo “Gestante” quando a opção de sexo for preenchida como masculino. A 

partir dos dados de VAN gerados com qualidade, será possível obter informações sobre o perfil 

nutricional dos usuários do SUS da região Leste de Goiânia, possibilitando o planejamento de 

ações específicas para prevenção e enfrentamento dos desvios nutricionais. 

 

A ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS DE USO ÚNICO REPROCESSADOS EM UMA 

CENTRAL DE MATERIAIS 
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Apresentadora: Tatiany Cristine de Almeida Silva Melo (enfermeira/ Especialista em 

Saúde Publica SMS/Goiânia) 

Orientador: Mauro de Melo (Professor Titular) FO/UFG 

Co-autores: Cláudia Ribeiro de Lima Santos (aluna mestrado Ensino na Saúde/UFG) 

 

 

O despreparo do trabalhador do CME coloca em risco o atendimento prestado ao cliente por 

imperícia, imprudência ou até mesmo negligência, mas com o devido treinamento e especifica 

formação este teria uma posição reflexiva perante suas ações, como por exemplo, a limpeza dos 

artigos que interferem na esterilização, medida de proteção mais importante, relacionada com 

as infecções hospitalares. Teve como objetivo descrever quais artigos de uso único estão sendo 

reprocessados e reutilizados no Cais Amendoeiras Goiânia-Goiás. Tratou-se de um estudo de 

natureza descritivo exploratória, com abordagem qualitativa que se realizou no Cais 

Amendoeiras, localizado no município de Goiânia-Goiás. A coleta de dados foi realizada pelos 

pesquisadores participantes por meio de entrevista direcionada por um questionário 

semiestruturado que constou de questões referentes à temática em estudo. Constou de 

funcionários do Cais, que de alguma forma entraram em contato com materiais odonto-médico- 

hospitalares, que concordaram em participar deste estudo, sendo o total de participantes 

definido pelo método de saturação das respostas. Após transcrição dos dados, realizou-se 

categorização das possíveis variáveis encontradas. A idade encontrada entre os profissionais de 

saúde entrevistados que fazem parte do quadro efetivo de funcionários do Cais Amendoeiras, 

representou a maioria adulta acima de 30 anos, mostrando que os pesquisados são pessoas com 

maior vivência e experiência para ser repassada para os pesquisadores. Quanto ao número de 

vezes que esses materiais foram reprocessados, respostas distintas encontramos, que na maioria 

são reprocessados até perder as condições de uso. Se adotarmos medidas de segurança como a 

criação de regimes que tem que ser obedecidos, para reutilização, poderemos ter qualidade na 

assistência ao cliente, sem trazer prejuízo. A pesquisa permitiu concluir que a reutilização de 

artigos de uso único, como os de uso contínuo trazem insegurança aos profissionais que utilizam 

e reprocessam esses materiais, devido vários fatores: a falta de capacitação dos profissionais, 

falta de confiança nos métodos utilizados, mau acondicionamento dos materiais, dúvidas quanto 

aos produtos químicos utilizados, incerteza quanto ao reprocessamento, incerteza quanto à 

limpeza dos artigos. 
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TRÍADE ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE: AMPLIANDO SABERES NO CURSO 

DE MEDICINA 

Apresentador: Marina Saint’Clair Mattioda de LIMA (aluna de graduação FAMED/UniRV) 

Orientador: Heloísa Silva GUERRA (Professora da FAMED/UniRV) 

Co-autores: Naiane Moreira BARBOSA (aluna de graduação FAMED/UniRV); Isadora Vilela 

COSTA (aluna de graduação FAMED/UniRV); Joice Chiarele PEREIRA (aluna de graduação 

FAMED/UniRV); Amanda Leão MENDONÇA (aluna de graduação FAMED/UniRV) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, pautam-se na 

formação de um profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo, capacitado a atuar em 

diferentes níveis de atenção, na perspectiva da integralidade da assistência e com senso de 

responsabilidade social. Dessa forma, a integração dos acadêmicos junto aos usuários do SUS, 

torna-se necessária e relevante, tanto para o aprimoramento técnico quanto para a valorização 

das necessidades da população, colocando em prática a parceria entre ensino, serviço e 

comunidade. O objetivo deste trabalho foi descrever a percepção dos acadêmicos de Medicina 

acerca das condições de vida da população que são sensíveis à atenção primária. Foram 

realizadas, no período de setembro a dezembro de 2014, pelos acadêmicos do 1º período de 

Medicina da UniRV Campus Aparecida de Goiânia, atividades em campo prático em uma 

unidade de Saúde da Família: o PSF Santa Luzia. Nesse período foram coletados dados dos 

usuários e do bairro, utilizando-se a Técnica da Estimativa Rápida e o Arco de Maguerez, para 

identificação de situações-problema passíveis de intervenção por meio da promoção em saúde. 

Foram visitadas no total 59 famílias, onde foi possível observar a realidade do bairro, das 

moradias, as circunstâncias em que vive a população e a ocorrência de algumas doenças como 

Diabetes mellitus e Hipertensão. Identificou-se condições de insalubridade de várias naturezas, 

como ambientais, psicossociais e econômicas. A experiência proporcionou a análise de como 

vivem essas famílias, possibilitando uma visão holística do ser humano, a observação de 

pontos-chave dos agravos a que essas famílias estavam expostas e dos riscos reais de ameaça 

ao binômio saúde-doença. A vivência motivou os acadêmicos a desenvolverem propostas de 

intervenção, por meio de ações educativas, ampliando seu compromisso social e defesa da 

cidadania, conforme propõe o currículo da formação médica. A inserção precoce dos 

acadêmicos de Medicina na Atenção Básica tem permitido a articulação entre teoria e prática, 

o trabalho em equipe e a sensibilização destes às necessidades da população. Dessa forma, ações 

de promoção e educação em saúde são estimuladas, ressaltando a importância das mesmas para 
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o provimento de uma atenção de qualidade, integral e responsável; pautada em princípios 

humanísticos, éticos e sanitários. 

 

A PARCERIA ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE NOS ANAIS DA MOPESCO 

Apresentador: Héllen Jhuly Ferreira da COSTA (Aluna de graduação da FO/UFG) 

Orientador: Maria Goretti QUEIROZ (Professora da FO/UFG) 

Co- autores: Nilce Maria da Silva Campos COSTA (Professora da FANUT/UFG) Ida Helena 

Carvalho Francescantonio MENEZES (Professora da FANUT/UFG) Lucilene Maria de 

SOUSA (Professora da FANUT/UFG) Marília Mendonça GUIMARÃES (Professora da 

FANUT/UFG)  Jacqueline Rodrigues LIMA (Professora da FEN/UFG) 

 

A Mostra da Parceria Ensino-Serviço-Comunidade / UFG (MOPESCO) é um espaço de diálogo 

para planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelos cursos da área 

da saúde e demais parceiros internos e externos à Universidade Federal de Goiás. A MOPESCO 

visa atender aos princípios do Pró-Saúde, fortalecendo os esforços para a reorientação da 

formação em saúde. Essa pesquisa tem como objetivo analisar os trabalhos presentes nos anais 

das edições da MOPESCO de 2007, 2008, 2009, 2010 a fim de perceber o fortalecimento da 

parceria ensino-serviço-comunidade. Foi realizada análise documental dos anais da MOPESCO 

para consulta aos resumos dos trabalhos que tinham vínculo com a Universidade Federal de 

Goiás. Estes resumos foram separados em ano, eixos temáticos e participantes. Dos 527 

resumos analisados, 87% (458) eram da Universidade Federal de Goiás, desses, a maior parte 

(52%) era relativo ao eixo temático de atenção básica, e a minoria (0,9%) de gestão pública. 

Analisando a autoria dos resumos, 49,9% foram realizados pela parceria ensino-serviço; 49,1% 

tiveram apenas o envolvimento do ensino e uma pequena parte (1%) teve a participação do 

ensino, serviço e comunidade. Foi possível concluir, que os setores ensino-serviço mantêm uma 

forte parceria, enquanto a comunidade pouco participa na elaboração, realização e autoria da 

produção de atividades ou trabalhos apresentados. É necessário que sejam repensadas as 

estratégias de participação popular, incentivando o papel do usuário do SUS como protagonista 

e parceiro das ações em saúde e em defesa de um sistema de saúde, público e de qualidade. 

Dessa forma, a co-autoria de trabalhos produzidos pela parceria ensino-serviço-comunidade 

poderia, cada vez mais, reconhecer a importante contribuição dos usuários na transformação da 

realidade e produção do conhecimento em saúde. 
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CATEGORIA COMUNICAÇÃO COORDENADA 

 

EIXO: INTERPROFISSIONALISMO E PRÁTICA 

COLABORATIVA 
 

DOAÇÃO DE SANGUE: INTERPROFISSIONALISMO, PRÁTICA 

COLABORATIVA E RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA. 

Apresentador: José Augusto RODRIGUES SILVA (Aluno de graduação do ICB/UFG) 

Orientador: Marcos André DE MATOS (Professor da FEN/UFG) Co-autores: Clever GOMES 

CARDOSO (Professor do ICB/UFG) Letícia TAVARES DE SOUZA (Aluna de graduação do 

ICB/UFG) Mirla Karina SOUZA BARBOSA (Aluna de graduação do ICB/UFG) 

 

Introdução: A Organização Mundial de Saúde recomenda que 3 a 5% da população adulta seja 

doadora voluntária de sangue, a fim de atender a demanda transfusional média de cada país. 

Em 2008 o Brasil alcançou a histórica marca de 2,2% de doações na população, sendo 1,8% 

realizadas na rede pública. Entretanto, essa marca é muito aquém do número necessário. 

Objetivo: Contribuir na construção de uma consciência humanística na comunidade 

universitária e possibilitar ao doador a comodidade de realizar a doação na própria universidade, 

sendo este público em particular, de periodicidade e tempo muitas vezes incompatíveis com os 

expedientes dos serviços de Hemoterapia. Desenvolvimento: Foi planejada a campanha “Quão 

longe você iria?” por meio da parceria entre a Liga Acadêmica de Educação em Saúde (LAES) 

e a unidade de coleta externa do Hemocentro de Goiás, que se deslocou ao Campus 

Samambaia/UFG, no dia 25 de setembro de 2015. Ao final da doação, os indivíduos eram 

convidados a responder questões que os motivaram a doar sangue naquela ocasião. Verificou- 

se então, uma grande demanda de pessoas com espírito de responsabilidade compartilhada e 

colaborativa. As razões para terem doado foram; a comodidade (55%), o fato de haver algum 

tempo livre entre as aulas ou pelo ônibus de coleta se encontrar no campus, o altruísmo (23%), 

a necessidade de se ajudar o próximo; o incentivo de colegas ou parentes (7%), e doaram 

motivados pela campanha (15%). E ainda, essa experiência deu origem a um projeto periódico 

de doação na universidade, e a LAES ganhou o certificado de Amiga do “Hemocentro”. 

Considerações finais: A adoção de novas estratégias para captar e fidelizar doadores são 

essenciais para contribuir na manutenção dos estoques de sangue necessários para atender as 

demandas dos serviços de saúde. Percebemos que a estratégia de levar o Hemocentro até os 
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doadores foi satisfatória e muito bem acolhida pela comunidade local, suscitando em muitos o 

sentimento de solidariedade e a intenção de continuidade do ato de doar sangue. Sugerimos a 

manutenção de estratégias que envolvam a 

unidade móvel de coleta de sangue, para conquistar mais voluntários e manter os níveis de 

bolsas de sangue em condições ideais. 

 

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSITÊNCIA DOMICILIAR EM UM CENTRO 

DE REABILITAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNICA 

Apresentador: Ana Carolina de Castro Mendonça QUEIROZ (Mestre em enfermagem pela 

FEN/UFG) 

Orientador: Suelen Gomes MALAQUIAS (Professora da FEN/UFG) 

Tutor: Ananda de Oliveira NOGUEIRA (Enfermeira do SAD/CRER) 

Co-autores: Marcelle de Pinheiro Santos BLASER (Enfermeira do SAD/CRER), Jaqueline 

Gomes BORGES (Médica do SAD/CRER), Viviane de Queiroz Clementino (Gerente de 

Enfermagem do CRER) 

Introdução: Novos arranjos organizacionais têm sido desenvolvidos em nível de saúde pública 

no Brasil. E a atenção domiciliar é uma alternativa à hospitalização, sendo ferramenta para o 

processo de desinstitucionalização da assistência e valorização da interdisciplinaridade, 

retomando o domicílio como espaço de cuidado. Após o tratamento de reabilitação, os 

indivíduos que recebem alta, geralmente, receberão cuidados de familiares ou cuidadores 

informais, os quais necessitam de auxílio e supervisão para realizar essas atividades. Objetivo: 

Relatar a experiência de implantação de um Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) em um 

Centro de reabilitação em Goiânia. Desenvolvimento: O SAD foi implantado contendo duas 

Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD), composta de enfermeiro, médico, 

técnico de enfermagem e fisioterapeuta, uma Equipe Multiprofissionais de Apoio (EMAP), 

com assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional. Foi realizada a pactuação dos fluxos 

e capacitação conjunta com os profissionais sobre cuidados. A frequência de visitas das equipes 

foi padronizada sendo, no mínimo, semanais para as EMADs e para a EMAP. As equipes 

realizam reuniões periódicas para discussão dos casos atendidos, bem como formalizam os 

pareceres e inclusão de pacientes que atendem à critérios clínicos específicos. O SAD 

completou um ano com sucesso e atendendo cerca de 40 a 50 pacientes com atendimento 

individualizado e de qualidade. Entre os desafios é a variabilidade de ambientes domiciliares 

que tendem a ser desfavoráveis quanto a estrutura física e organizacional familiar. Porém,   as 
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equipes executam atividades de forma segura e competente. Intervenções realizadas são 

supervisão de cuidados básicos, monitorização sistemática dos usuários, tratamento de 

infecções e orientação de cuidadores formais e informais no domicílio. Considerações finais: A 

implantação do SAD foi importante e tem cumprido os objetivos propostos de realizar ações de 

assistência domiciliar. Diminuição do período de internação, redução de reinternações, e 

intervenções à família sobre cuidados ao paciente, auxiliam melhoria da qualidade de vida 

destes indivíduos. O trabalho multidisciplinar é imprescindível no SAD, fortalecendo o serviço 

de saúde quanto a resolutividade e qualidade assistencial. 

 

ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR À PESSOA COM AMPUTAÇÃO DE 

MEMBRO EM UMA UNIDADE DE REABILITAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNICA 

Apresentador: Fabrícia Nayara Oliveira LIMEIRA (Enfermeira do Ambulatório do CRER e da 

SMS de Aparecida de Goiânia) 

Orientador:      Suelen      Gomes      MALAQUIAS      (Professora      da      FEN/UFG) 

Tutor: Lorrany Santos SILVA (Enfermeira do Ambulatório do CRER e da Internação pediátrica 

do HAJ) 

Co-autores: Ana Carolina Mendonça QUEIROZ (Mestre em enfermagem da FEN/UFG) 

Sâmia Alves QUIRINO (Enfermeira do Ambulatório do CRER) 

 

Introdução: Ter uma parte do corpo amputada altera toda uma existência e promove 

incompletude à vida do indivíduo, representando necessidade de adaptação e reconhecimento 

de outra perspectiva de vida. Os cuidados de reabilitação devem acontecer de forma integral à 

pessoa amputada proporcionando a manutenção da saúde física e mental e desenvolvimento da 

autonomia e inclusão social. Portanto é necessária uma equipe multiprofissional que pactue o 

plano terapêutico. Objetivo: Relatar a experiência do atendimento multidisciplinar para 

pacientes com amputação de membros em um Centro de reabilitação em Goiânia. 

Desenvolvimento: Este atendimento realizado no CRER é denominado Avaliação Global (AG). 

A avaliação Global de Amputados ocorre uma vez por semana, com uma equipe composta por 

fisiatra, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e técnico em órtese/prótese. Os 

profissionais avaliam separadamente cada indivíduo em ambiente apropriado e posteriormente 

discutem os casos em conjunto e fazem os encaminhamentos necessários, solicitação de 

cadeiras de rodas e banho, muletas, sapatos ortopédicos e próteses. Ao final, os pacientes são 

informados    sobre    as    condutas    tomadas    pela    equipe    multiprofissional.    A  equipe 
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multiprofissional realiza a evolução no plano terapêutico de forma individual, em prontuário 

eletrônico através do programa MVPep. A AG é um dos atendimentos iniciais para admissão 

no CRER, sendo que em um único atendimento o paciente é avaliado por diversas áreas. A AG 

de amputados atende em média seis pacientes por semana, com duração média de duas horas. 

Essas amputações são predominantemente decorrentes de acidentes de transito e por 

complicações relacionadas à Diabetes. Mediante essa estratégia, é possível observar que 

pacientes e profissionais sentem mais segurança quanto ao tratamento e satisfação perante a 

possibilidade de uma abordagem mais integral, contínua, individualizada e articulada 

interdisciplinarmente. Considerações finais: Essa estratégia de atendimento é motivadora e 

gratificante para os profissionais por promover o exercício do interprofissionalismo e prática 

colaborativa, por meio do reconhecimento das intervenções próprias e consequentemente, 

respeito interdisciplinar. Ressalta-se que todas essas ações correspondem ao objetivo comum: 

oferecer melhoria da qualidade de vida do paciente em sua nova fase da vida. 

 

CUIDADO E HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DO LEVANTAMENTO E 

ABORDAGENS BÁSICAS PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA (LAPCB) 

DA COMUNIDADE: A EXPERIÊNCA DO PROJETO LAPCB NO MUNICÍPIO DE 

FIRMINÓPOLIS-GOIÁS 

Apresentador: Hullda Cabral FEITOSA 

Co-autores: Renan Alves RODRIGUES; Luciano Pereira e SILVA; José Carlos Silvestre 

PORTELA; Érica Camargo da SILVA; Silvia Sayuri SHIMADA; Cerise Castro CAMPOS; 

Barbara Souza ROCHA 

 

É fundamental que seja articulado ações por meio dos quais possam promover o encontro de 

indivíduos motivados a cuidar de sua saúde com uma rede de serviços quantitativamente e 

qualitativamente capaz de suprir  essa necessidade.  Com  certeza  é  um desafio,  a  adoção  

de uma política que contemple, entre outras estratégias, a capacitação de recursos humanos para 

o diagnóstico precoce do câncer; assim sendo em Firminópolis. O Levantamento e 

Abordagens Básicas para Prevenção do Câncer de Boca (Projeto LAPCB) tem o objetivo de 

realizar o levantamento epidemiológico; educação em saúde de indivíduos que apresentam 

fatores de risco; reconhecer as possíveis “lesões suspeitas”; esclarecimento da população 

quanto à importância do diagnóstico precoce do câncer de boca etc. As ações acontecem todos 

os   anos  desde  2013  onde   há  a  produção   de   material,  a   capacitação   e   calibração de 
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examinadores, anotadores e equipe de apoio proporcionando um melhor cuidado com a 

comunidade. Em 2014 contamos com parceria da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Goiás (FO-UFG), que em conjunto com a equipe condutora do projeto, e a 

coordenação de saúde bucal do município de Firminópolis agregou conhecimentos e 

treinamentos a toda equipe examinadora. A ação foi realizada com envolvimento 

multiprofissional - Estratégia Saúde da Família e Saúde Bucal (ESF e SB), Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) ; sendo avaliadas 

231 pessoas. Os usuários eram acolhidos na Unidade Básica de Saúde, nas empresas e órgãos 

públicos e recebiam informações sobre o auto-exame; fatores de risco do câncer bucal, ficha de 

avaliação, o exame físico e clínico e se necessário o encaminhamento a atenção especializada. 

O projeto é um a excelente proposta de cuidado e promoção da saúde que tem sido exemplo 

na Regional Oeste II e vem de encontro com as ações de prevenção e humanização 

desenvolvidas no município. 

 

PROMOÇÃO DA SAÚDE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 

A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) 

Apresentadora: Jessica Cezário de SOUSA (aluna de graduação FEN/UFG) 

Orientadora: Andréa de Paula CAMPOS (preceptora PET-Saúde, Farmacêutica SMS/Goiânia) 

Tutora: Luciana Alves de OLIVEIRA (professora Biomedicina/ICB/UFG) 

Co-autores: Vitor Oliveira Lopes e SILVA (aluno de graduação FEF/UFG), Anny Cristina da 

Silva CUNHA (aluna de graduação FEF/UFG), Wirley Alves de Mendonça JÚNIOR (aluno de 

graduação FM/UFG) 

 

Introdução: Os problemas inerentes ao meio ambiente perpassam diversos espaços da 

comunidade e demandam iniciativas intersetoriais. Cada vez mais, torna-se necessário 

estimular a conscientização da população quanto à importância da saúde ambiental e do 

desenvolvimento sustentável. Espera-se que a sensibilização dos jovens por meio de 

abordagens sobre poluição, atmosfera, água, aquecimento global, efeito estufa, reciclagem de 

lixo, entre outros, favoreçam a adoção de comportamento ecologicamente saudável. Objetivos: 

contribuir com ações que estimulem a conscientização da população quanto ao 

desenvolvimento sustentável e saúde ambiental. Desenvolvimento: Em uma perspectiva 

emancipadora, o Programa de Saúde na Escola (PSE) pressupõe a articulação das redes públicas 

de  saúde  e  de  educação.  Visando  a  sustentabilidade  das  ações,  o  PROPET-Saúde      da 
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Universidade Federal de Goiás, subgrupo CAIS Jardim Guanabara III, elaborou material 

educativo, que servirá como norteador e/ou apoio para as equipes da Estratégia da Saúde da 

Família (ESF) durante a realização de ações nas escolas. Assim, foram organizadas propostas 

de atividades como confecção de brinquedos com materiais recicláveis, organização de feira de 

ciências, ações lúdicas que abranjam temas como aquecimento global, efeito estufa, água, 

reciclagem de lixo. As propostas consideraram a realidade local, bem como a possiblidade e 

ampliação do envolvimento dos estudantes da rede pública de ensino. O material proporcionará 

as equipes da ESF, uma ferramenta que estimulará a responsabilidade compartilhada em 

crianças e jovens estudantes. Considerações finais: A implementação de estratégias sustentáveis 

que contribuirão na consolidação das metas do PSE e do Sistema Único de Saúde em seus 

princípios e diretrizes, está ocorrendo em um exercício multidisciplinar e multiprofissional que 

abrangem profissionais da saúde e da educação. Outro efeito alcançado é o incentivo à 

promoção da saúde ambiental entre o crianças e jovens, estimulando a percepção sobre a co- 

responsabilidade individual que todos nós temos na preservação do meio ambiente. 

Recomenda-se a continuidade do planejamento e execução intersetorial entre educação e saúde, 

como também o envolvimento de toda comunidade escolar. 

 

EIXO: EDUCAÇÃO PERMANENTE NO COTIDIANO 

DO TRABALHO 
 

TENTATIVA E ACERTO: EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO EFETIVA 

ESTRATÉGIA DE APOIO INSTITUCIONAL 

Apresentador: Alexandra Lenina Falcão M. A. Nardini (Psicóloga - Gerência de Saúde 

Mental/SPAIS/SES-GO) Co-autores: Elísia Batista Gomes (Enfermeira - Gerência de Saúde 

Mental/SPAIS/SES-GO) Nathália dos Santos Silva (Enfermeira – Doutoranda FEN/UFG. 

Gerência de Saúde Mental/SPAIS/SES-GO) 

 

Introdução: Um dos maiores desafios no Sistema Único de Saúde tem sido inovar as práticas 

de gestão. Dentre as iniciativas e inovações experimentadas, estão em destaque os arranjos de 

Apoio Institucional que deverão estar comprometidos com a transformação dos processos de 

trabalho e das relações exercidas entre os sujeitos. Objetivo: relatar experiência de tentativa e 

acerto de educação permanente como estratégia de apoio institucional da Gerência de Saúde 

Mental (GSM) do Estado de Goiás em um município do interior do Estado. Desenvolvimento: 
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Na GSM nós nos organizamos para trabalhar segundo a lógica de técnicos de referência para 

uma determinada região de saúde. Em fevereiro/2014, planejamos um apoio e convocamos 

reunião ampliada com a rede de cuidado e intersetorial dos municípios da nossa região. Fizemos 

vários slides, realizamos as reuniões como planejado e acreditávamos que o melhor estava 

sendo feito para a rede se fortalecer. Mantivemos contato telefônico e, em setembro, retornamos 

aos municípios. Organizamos um material que achávamos importante e levamos. A ideia de 

juntar a rede esperando que dali os laços se estreitassem e que a compreensão do modelo 

psicossocial fosse assimilada por todos foi frustrada. Chegamos à conclusão que tínhamos de 

mudar a nossa forma de trabalhar e passamos a compreender Educação Permanente. Em 

abril/2015, voltamos em um daqueles municípios com outra proposta. Nada de PowerPoint e 

portarias, apenas canetinhas, cartolina, e dois casos considerando a necessidade mencionada 

por eles. A reunião ampliada foi organizada no próprio CAPS e muitas pessoas da rede 

compareceram. Sugerimos uma atividade que dava margem para várias discussões e permitia 

também que tivéssemos uma visão do mapa cartográfico do município. Voltamos para a roda e 

o que mais tínhamos era assunto para discutir. O desenrolar da atividade deu margem para mais 

reflexões. No dia seguinte, a proposta era de um estudo de caso. Tudo fazia sentido e as 

discussões aconteciam baseadas na realidade local. O feedback dos participantes foi ótimo. 

Considerações finais: Nas duas primeiras visitas realizadas nos municípios ficamos na 

superficialidade e deixamos de considerar a necessidade real daquelas pessoas, monopolizamos 

a construção da reunião e estimulamos a passividade. Notamos que a educação permanente é o 

elo disparador para um novo modo de fazer e aprender. 

 

CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O ATENDIMENTO 

PROFILÁTICO DA RAIVA HUMANA EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE 

GOIÂNIA-GO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Apresentador: Gabryella Teixeira dos SANTOS (aluna de graduação da FEN/UFG) 

Orientador: Michele Dias da Silva OLIVEIRA (Professora Ms. da FEN/UFG) 

Co-autores: Alessandra Dias L. GUERRA (aluna de graduação da FEN/UFG), Brenda   Kelly 

G. NUNES (aluna de graduação da FEN/UFG), Gabriela Braga MARTINS (aluna de graduação 

da FEN/UFG), Fernanda P. TONHÁ (aluna de graduação da FEN/UFG), Laura Barreira DIAS 

(aluna de graduação da FEN/UFG), Nathanny Pabline de Souza SILVA (aluna de graduação da 

FEN/UFG), Regiany Dourado de SOUZA (aluna de graduação da FEN/UFG). 
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A raiva humana constitui um grave problema de Saúde Pública a nível mundial, devido ao alto 

grau de letalidade. Transmitida pelo vírus que pertence ao gênero Lyssavirus, da família 

Rhabdoviridae, presente na saliva e secreções do animal infectado, a raiva leva a um quadro de 

encefalite progressiva aguda, de difícil tratamento, mas de possível prevenção. Durante o 

período de atividades práticas da disciplina “Práticas de enfermagem em Saúde Coletiva” 

(PESC), em uma unidade básica de saúde de Goiânia-GO, foram notificados 161 casos de 

profilaxia da raiva humana entre os meses de janeiro a maio de 2015. No tocante, a esta 

realidade, e devido a relatos de profissionais de saúde da unidade sobre: preenchimento 

incompleto da ficha de notificação da raiva humana; realização de evoluções de caso suspeitos 

incompletas; a falta de materiais de orientação sobre a doença de fácil acesso; desconhecimento 

das manifestações clínicas e tratamento e profilaxias pré e pós exposição, observou-se a 

necessidade de desenvolver um material autoexplicativo e de fácil acesso, para auxiliar os 

profissionais de saúde, responsáveis pelo atendimento a pacientes suspeitos de raiva nesta 

unidade de saúde. O trabalho teve como objetivo: oferecer informações sobre profilaxia pós 

exposição ao vírus da raiva em seres humanos, para profissionais de saúde de uma unidade de 

saúde. Trata-se de um relato de experiência desenvolvido durante atividades práticas da 

disciplina de PESC, em um Centro de Atenção Integral a Saúde da região metropolitana de 

Goiânia-GO. Inicialmente, foi confeccionado um cartaz contendo o esquema profilático para 

raiva humana, baseado no manual de Normas Técnicas de Profilaxia da Raiva Humana de 2011 

do MS, posteriormente foi submetido a análise e avaliação de alunos e professores da disciplina 

de PESC para ser fixado nos consultórios do ambulatório e urgência, classificação de risco, sala 

de vacinação e posto de enfermagem da unidade de saúde. Desta forma, realizar programas de 

educação permanente no cotidiano do trabalho de profissionais de saúde, com o propósito de 

aumentar seus conhecimentos, constituem uma das melhores estratégias para prevenir agravos 

e doenças que possam colocar a vida das pessoas em risco, como a raiva humana. 

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA DO 1º ENCONTRO DE SAÚDE MENTAL DE 

ANICUNS: CAMINHOS DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA – UMA 

CONSTRUÇÃO PSICOSSOCIAL. 

Apresentadora Fernanda Costa Nunes1 (SESGO/GSM) 

Coordenadora Hionan Moraes (CAPS Anicuns) 

Tutor Certilândio Santos (SMS Goiânia/NASF) 
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Introdução: O município de Anicuns recebeu em 2014 o Projeto Caminhos do Cuidado, parceria 

do Ministério da Saúde, Fiocruz (RJ), o Grupo Hospitalar Conceição (RS) e a Rede de Escolas 

Técnicas do SUS para a Formação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Auxiliares e 

Técnicos de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família em saúde crack, álcool e outras 

drogas visando melhorar a atenção ao usuário de drogas e seus familiares. O tutor que executou 

o curso em Anicuns constatou que uma formação para ACSs e Tec. de Enfermagem não era 

suficiente para mudar a atenção psicossocial na ABS, era preciso fazer uma conversa ampliada 

com os profissionais das demais Redes de Saúde e de Outros Setores. Desse modo o tutor 

procurou a Coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) da Cidade e a Gerência 

de Saúde Mental da SESGO, solicitando apoio para a realização do seminário. Objetivo: Relatar 

a experiência do 1º Encontro Municipal de Saúde mental de Anicuns: Caminhos da Saúde 

Mental na Atenção Primária – uma construção psicossocial. Desenvolvimento: O 1º Encontro 

de Saúde mental de Anicuns reuniu profissionais da ESF, do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família, do SAMU, do Hospital Geral, do Conselho Tutelar, dos Centros de Referencial em 

Assistência Social, dos Centros de Referencial Especializada em Assistência Social, 

representantes do Centro de Recuperação de Alcoólatra e profissionais e usuários do CAPS. A 

Política Nacional de Humanização diz que há uma inseparabilidade entre atenção e gestão nos 

processos de produção de saúde, que é preciso incentivar protagonismo em todos os implicados 

na construção do cuidado a partir da conformação de espaços de troca, diálogos e discussão. 

Refletimos com o grupo: quais os cuidados cada espaço oferecia as demandas de saúde mental, 

álcool e outras drogas? Quais os desafios para prestação desses cuidados? Quais experiências 

exitosas poderiam ser compartilhadas? Para problematizar as práticas de cuidado relatadas 

ofertamos conceitos teóricos sobre a Redução de Danos, a Clínica Ampliada, a Clínica 

Peripatética e a Rede de Atenção Psicossocial. Ao final do encontro o grupo conclui que era 

preciso apresentar os serviços dos SUS aos serviços do SUAS; apresentar às equipes da ESF, o 

que é o NASF, quais suas funções; promover mais espaços de interação entre SAMU, 

HOSPITAL, ESF e CAPS, para discutir sobre urgências e emergências de saúde mental; que 

era preciso pensar o fluxo de informação entre às ESF e o HOSPITAL sobre horários e dias de 

atendimentos dos médicos da ESF para referenciamento de pacientes e por fim que novo 

encontro seria necessário para discutir apenas a temática de Redução de Danos. 

 

CONVERSANDO SOBRE A CADERNETA DO ADOLESCENTE 
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Apresentadora: Fernanda Tenório Lopes BARBOSA (aluno de graduação FEN/UFG) 

Orientadora: Inácia Araújo Silva VIANA (preceptora PET-Saúde, Enfermeira SMS/Goiânia) 

Tutora: Luciana Alves de OLIVEIRA  (professora Biomedicina/ICB/UFG) 

Co-autoras: Natália Menezes SILVA (aluna de graduação FANUT/UFG), Maurina Lopes 

ANDRADE (preceptora PET-Saúde, Enfermeira SMS/Goiânia) 

 

Introdução: Embora exista uma diversidade de demandas nos serviços de saúde e constantes 

intervenções educativas, o tema DST/AIDS persiste entre o público jovem. Apesar da 

institucionalização da Caderneta do Adolescente pelos serviços de saúde, instrumento que 

poderia facilitar o trabalho da Estratégia de Saúde da Família (ESF), ela ainda não foi 

plenamente adotada nas escolas. Objetivos: estimular a articulação entre equipes da ESF e 

escolas visando operacionalizar o uso da Caderneta do Adolescente e propor atividades 

educativas que abordem o tema DST/AIDS. Desenvolvimento: A equipe PROPET-Saúde 

(subgrupo CAIS Jardim Guanabara III) em parceria com o serviço de saúde, elaboraram uma 

proposta que será desenvolvida nas escolas locais. As atividades educativas abordando o tema 

DST/AIDS esclarecem e contribuem na diminuição da ocorrência de doenças sexualmente 

transmissível no público mais jovem. A articulação entre equipes da ESF e escolas torna-se um 

caminho que possibilita conhecer a Caderneta do Adolescente como fonte de informações 

específicas para essa faixa etária. A equipe PROPET-Saúde fundamentada em informações 

locais organizou e propôs dinâmicas e atividades lúdicas que auxiliarão o trabalho da ESF nas 

escolas. Considerações finais: Além de contribuir com uma variedade de atividades e dinâmicas 

que poderão ser utilizadas por agentes comunitários de saúde e demais integrantes da ESF, esse 

momento vivenciado enriquece a formação acadêmica dos estudantes universitários, pois 

contribui no desenvolvimento de habilidades, como o planejamento e gestão, nem sempre 

presentes nas atividades diárias nos cursos da área da saúde. Desde a elaboração da proposta, 

percebeu-se um envolvimento dos atores tanto aqueles presentes no cotidiano dos serviços 

(gestores e servidores), como aqueles vinculados às instituições de ensino das iniciativas 

(estudantes e professores). Resultando em uma experiência que já sensibiliza os futuros 

profissionais de saúde na busca de estratégias que favoreçam a comunicação e aproximem a 

comunidade local dos serviços de saúde. Recomenda-se a continuidade de parcerias e 

iniciativas que promovam a intersetorialidade entre equipes de saúde e educação. 
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INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POPULAR: UM CAMINHO A CONSTRUIR NOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE E ESCOLAS 

Apresentador: Wirley Alves de MENDONÇA JÚNIOR (aluno de graduação FM/UFG) 

Orientadora: Andréa de Paula CAMPOS (preceptora PET-Saúde, Farmacêutica SMS/Goiânia) 

Tutora: Luciana Alves de OLIVEIRA  (professora Biomedicina/ICB/UFG) 

Co-autora:  Jessica Cezário de SOUSA (aluna de graduação FEN/UFG) 
 

 

Introdução: Os conselhos locais de saúde são espaços de ação legitimados pela lei para o 

exercício do controle democrático sobre o planejamento e execução das práticas de saúde em 

determinada comunidade. O desconhecimento da existência dos conselhos por parte da 

população ainda é grande, limitando sua participação e efetividade. Para que seja assegurada a 

eficácia da participação popular, faz-se necessário que a população conheça o que são os 

conselhos, seus objetivos, sua composição, importância e os benefícios que eles podem 

representar para a comunidade local. Objetivo: Divulgar para comunidade informações sobre o 

conselho local de saúde do CAIS Guanabara III, Goiânia-GO. Desenvolvimento: O 

planejamento da ação envolveu servidores e gestores do Cais Guanabara III, membros do 

Conselho Local de Saúde e monitores/UFG, que articularam fundamentando-se nas propostas 

do PROPET-Saúde/UFG. Foram confeccionados folders explicativos sobre o conselho local, 

com informações em linguagem de fácil entendimento que destacava o que são esses conselhos, 

sua importância e como participar dos mesmos. Monitores e preceptores PROPETSaúde 

visitaram escolas públicas e privadas da região Norte de Goiânia-GO que integram o Programa 

de Saúde na Escola (PSE), apresentaram e distribuíram esse material. Foram adotadas diferentes 

estratégias para as distintas faixas etárias do público. Além da ação nas escolas, no 

planejamento coletivo também foi evidenciada a necessidade de informações constantes na 

própria unidade de saúde e confeccionado um mural interativo estimulando a participação dos 

usuários. Constatou-se que houve interesse e mobilização nas salas de aula visitadas. Isso foi 

observado pelas perguntas, inquietações, denúncias e sugestões feitas pelos estudantes durante 

as exposições. Percebeu-se que a sensibilização desde a infância, pode ser um caminho para 

amenizar os problemas de participação efetiva da população. Mesmo envolvendo faixas etárias 

distintas (04 aos 18 anos de idade) o interesse do público foi concreto. Na unidade de saúde, 

observou-se que os usuários interagiram com o mural, comentavam entre si, surpreenderam-se 

por não saberem da existência do conselho. Considerações finais: Sugere-se a continuidade 
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dessas ações como estratégia para o fortalecimento do Conselho de Saúde do Cais Guanabara 

III e avaliação à médio e longo prazo das ações de sensibilização. 

 

EIXO: INTERPROFISSIONALISMO E PRÁTICA 

COLABORATIVA 
 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: PARCERIA ENTRE 

UNIVERSIDADE, ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E COMUNIDADE 

Apresentadora: Mirla Karina SOUZA BARBOSA (Aluna de graduação do ICB/UFG) 

Orientador: Clever GOMES CARDOSO (Professor do ICB/UFG) 

Co-autores: José Augusto RODRIGUES SILVA (Aluno de graduação ICB/UFG), Marcos 

André DE MATOS (Professor da FEN/UFG), Fernando MENDES DE ALMEIDA (Professor 

do ICB/UFG) 

 

Introdução: Segundo o último relatório do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), no Brasil há 31.992 pessoas com 18 anos ou mais em situação de rua. São 

características da população em situação de rua, a utilização de espaços públicos (praças, jardins 

ou viadutos) e áreas particulares (imóveis abandonados) como moradia temporária ou 

permanente. Eles compõem um grupo muito heterogêneo, mas que tem em comum a extrema 

pobreza e laços afetivos fragilizados. Ademais, a escassez de políticas públicas acabou por 

deixar a cargo das Organizações da Sociedade Civil e Religiosas o amparo ao morador de rua. 

Neste contexto, em Goiânia, a Associação Tio Cleobaldo atua a mais de 40 anos provendo, 

principalmente, um atendimento emergencial em relação à fome e as necessidades básicas 

(doação de cobertores, roupas e calçados). São essas experiências essenciais na articulação e 

desenvolvimento de ações entre ensino, serviço e comunidade, sendo a parceira, um 

enriquecedor cenário para o aprendizado profissional e, para a vida. Objetivos: Fortalecer a 

articulação entre a Universidade, por meio de projeto de extensão entre a Liga Acadêmica de 

Educação em Saúde (LAES) e as Organizações Sociais. Manter parcerias que permitam o 

conhecimento mútuo das potencialidades e dificuldades de cada uma, e contribuir na formação 

de profissionais atentos às dificuldades da população, dotados de vivência multiprofissional e 

interdisciplinar, o que se refletirá numa maior eficácia no atendimento ao indivíduo, 

principalmente no que tange ao SUS e a população em vulnerabilidade. Desenvolvimento: Com 

o  intuído  de observar  e  propor ações  em  conjunto,  a  LAES  acompanhou  a preparação  e 
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distribuição dos alimentos pela Associação. Nas terças-feiras e domingos ocorrem a preparação 

de 200 e 400 marmitas, respectivamente, distribuídas em diversos pontos da cidade. Foi-nos 

permitido traçar um perfil epidemiológico, novas estratégias para promoção em saúde e de 

enfretamento dessa situação. Considerações Finais: Destaca-se que a interface entre Academia 

e promoção em saúde, é um importante mecanismo para a compreensão e manejo dos 

problemas da população em situação de rua, bem como a elaboração de estratégias de controle, 

redução e re-socialização de indivíduos que se encontram expostos às diversas situações e 

condições de vulnerabilidade. 

 

SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS: ATITUDES QUE FAZEM A DIFERENÇA 

Apresentadora: Denise Elisabeth de Campos BADAN (preceptora PET-Saúde, Odontóloga 

SMS/Goiânia) 

Orientadora: Denise Elisabeth de Campos BADAN (preceptora PET-Saúde, Odontóloga 

SMS/Goiânia) 

Tutora: Luciana Alves de OLIVEIRA (professora Biomedicina/ICB/UFG) 

Co-autores: Daniel Pereira CAVALCANTE (aluno de graduação Biomedicina/ICB/UFG), 

Laíza Leite ANTONELLI (aluna de graduação FANUT/UFG) 

 

Introdução: As doenças bucais causadas por bactérias e placa bacteriana, ainda, são frequentes 

na população. A higiene bucal está associada à qualidade de vida e contribui amplamente para 

proteção da saúde do indivíduo. O elevado consumo de açúcar e a má higiene bucal favorecem 

o desenvolvimento da principal doença bucal, a cárie. A forma mais eficaz, econômica e 

agradável de promover a saúde bucal é a prevenção. Porém, o êxito da implementação dela, 

ainda é desafio que prevalece. Objetivos: contribuir com ações de promoção de saúde e 

prevenção de doenças bucais. Desenvolvimento: A experiência resultou da necessidade de 

promover ações preventivas contra doenças bucais de estudantes das escolas da Região Norte 

de Goiânia-Go. Como demanda do Programa de Saúde na Escola (PSE), a educação preventiva 

nas escolas tem entre suas metas estimular os estudantes, a aprender conhecimentos básicos 

sobre a saúde e higiene bucal, e, consequentemente, prevenir doenças. Além de elaborar 

material educativo, que servirá como norteador e/ou apoio para a equipe da Estratégia da Saúde 

da Família (ESF) durante a realização de ações nas escolas, o PROPET-Saúde da Universidade 

Federal de Goiás, subgrupo Guanabara, contribuiu na capacitação de Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) que atuarão nas escolas. Durante a capacitação houve interação entre ACS, 
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preceptores e monitores PROPET-saúde que trabalharam exposição dialogada e oficinas 

práticas. Considerações finais: Essa vivência proporcionou aos ACS um aprimoramento nos 

conhecimentos sobre saúde bucal. O PSE tornou-se um caminho importante para que a adoção 

de atitudes preventivas tornem-se hábitos e no entendimento de quanto a saúde bucal interfere 

na saúde das pessoas. Recomenda-se a manutenção da articulação entre redes públicas de saúde 

e de educação para o planejamento e desenvolvimento de metodologias ativas nas escolas. 

 

ENFERMEIRO EDUCADOR EM SAÚDE 

 Apresentadora: Vanusa Claudete Anastácio Usier LEITE (Enfermeira Professora PUC GO) 

Orientadora: Silvia Rosa de Souza TOLEDO (Professora da PUC-GO) 

Autores: Luzia Carolina Bitencourt MACIEL (Graduanda PUC GO), Silvia Rosa de Souza 

TOLEDO (Professora da PUC-GO) 

 

Introdução: A Enfermagem abrange atividades diversificadas no âmbito do cuidar, do gerenciar 

e do educar. O enfermeiro deve desenvolver práticas em saúde, amparado por uma qualificação 

profissional adequada e conhecimento teórico prático amplo, acompanhado de atualização 

permanente. Objetivos: Identificar publicações relacionadas à atuação do enfermeiro educador 

em saúde; descrever abordagens conceituais sobre promoção e educação em saúde; apresentar 

o perfil dos artigos selecionados no estudo. Metodologia: Estudo bibliográfico, com abordagem 

descritiva, realizada a partir da leitura de artigos científicos com textos completos disponíveis 

em meio eletrônico, em idioma português, publicados na Revista Brasileira de Enfermagem – 

REBEn, nos últimos dez anos (2005 a 2014), que abrangeram: educação em saúde, promoção 

da saúde, enfermeiro. Resultados: Buscou-se 68 artigos. Foram excluídos 25 por não atenderem 

ao período de publicação e 34 não estabeleceram relação com os objetivos do estudo. A maioria 

dos artigos selecionados ressaltou áreas específicas de experiências vivenciadas por 

enfermeiros em seus processos de trabalho. Observou-se destaque aos modelos tradicional e 

dialógico de educação em saúde. Notou-se realce ao modelo dialógico e a importância do 

envolvimento dos profissionais de saúde nas práticas educativas. Evidenciou-se a relevância de 

ações voltadas à observação de problemas e identificação de necessidades de saúde e o potencial 

da enfermagem em propor mudanças nos processos de trabalho e na produção de saúde. 

Considerações finais: O estudo evidenciou a importância do fortalecimento da parceria ensino- 

serviço-comunidade. Destacou que educação em saúde de qualidade, centrada em diferentes 

realidades  sociais,  suscita  profissionais  qualificados,  focados,  capazes  de  analisarem  sua 
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atuação e modificarem suas práticas cotidianas. O estudo sugeriu que no âmbito da 

enfermagem, o modelo dialógico de educação deve estar inserido na atuação do profissional 

enfermeiro. 

 

INCENTIVANDO A HIGIENE DE MÃOS EM CENTROS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS) DE GOIÂNIA: A EXPERIÊNCIA DE UM 

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Apresentadora: Brunna Rodrigues de LIMA (Aluna FEN/UFG, Bolsista PROBEC); 

Orientadora: Anaclara Ferreira Veiga TIPPLE (Profa Associada FEN/ UFG e Coord do Projeto) 

Co-autores: Jeenna Louhanna Umbelinda SPAGNOLI (Enfermeira, aluna de Mestrado da 

FEN/UFG); Thais Rodrigues VELOSO (Acadêmica de Enfermagem FEN/UFG, Bolsista 

PROVEC); Ávila Clícia Ribeiro COSTA(Acadêmica de Enfermagem FEN/UFG, Bolsista 

PROVEC); Paula Ribeiro RODRIGUES(Acadêmica de Enfermagem FEN/UFG, Bolsista 

PROVEC); Carlos Matheus Pierson COLARES(Acadêmico de Enfermagem FEN/UFG, 

Bolsista PROVEC); 

 

Introdução: As mãos são as principais formas de contato e constituem importe fonte de 

transmissão de micro-organismos (ANVISA, 2009; BATHKE, J et al. 2013). A higiene de mãos 

é a medida menos dispendiosa e, isoladamente, a mais eficaz para a prevenção e o controle de 

infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2009; WHO, 2009). As crianças em 

idade pré-escolar constituem uma parcela da população biologicamente susceptível à aquisição 

de micro-organismos patogênicos devido à imaturidade do sistema imunológico e ao rápido 

desenvolvimento  (PEDRAZA;  QUEIROZ;  SALES,  2014).  NESTI &  GOODMAN (2007) 

associam o fato da institucionalização e a adoção de hábitos que facilitam a disseminação de 

micro-organismos como o levar as mãos e objetos à boca e a falta de higiene das mãos como 

fator predisponente para aquisição de micro-organismos e o desenvolvimento de doenças 

infectocontagiosas. Com isso percebe – se a importância de intervenções voltadas para o 

controle da disseminação de patógenos potencialmente causadores de doenças Objetivo: 

Relatar a experiência do projeto de extensão universitária: Mãos Limpas, em Centros 

Municipais de Educação Infantil. Desenvolvimento: O projeto mãos limpas atua desde 2006 e 

as atividades são realizadas nos CMEI com início em 2009 (época da epidemia do vírus H1N1), 

em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e em outros da mesma natureza, da rede 

privada ou filantrópica e pré-escolas da região metropolitana de Goiânia-GO. As atividades nos 
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CMEI são previamente agendadas e as estratégias de incentivo são: teatro de fantoches com 

exposição da temática e ensino da técnica de higiene de mãos. Foram realizadas ações 

educativas até o mês de maio de 2015, 60 instituições com alcance de aproximadamente 4000 

crianças. Considerações finais: O uso fantoches para a educação em saúde com o público 

infantil tem grande aceitação e alcança, também, pais e professores. O incentivo à prática de 

higiene de mãos nos CMEI, apesar da impossibilidade da mensuração de seu impacto na 

redução das infecções neste público, se faz necessário pelo preditivo de exposição a diferentes 

patógenos e maior suscetibilidade ao desenvolvimento de doenças nesta faixa etária. 

 

SENSIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO À DOR NEONATAL 

Autores: Julyana Calatayud Carvalho (Mestranda da FEN/UFG); Thaíla Corrêa Castral 

(Professora da FEN/UFG); Romilda Rayane Godoi Souza (Mestranda da FEN/UFG) Julia 

Costa Godoy Sousa (Enfermeira da UTIN/ HMDI, Fernanda Ximenes (Fisioterapeuta da UTIN/ 

HMDI), Daniela Carvalho Portal (Médica da UTIN/HMDI), Sandra Marcia Ramos Pimentel 

Afiune (Médica da UTIN/HMDI). 

 

A dor no recém-nascido ainda é subtratada nas unidades neonatais, sendo importante 

sensibilizar os profissionais de saúde para utilizarem as intervenções para alívio da dor. O 

objetivo deste trabalho é relatar a experiência dos profissionais frente à técnica Dinâmica dos 

Sentidos e dois vídeos sobre o uso de métodos não farmacológicos para o alívio da dor. O 

trabalho foi desenvolvido com 14 profissionais de saúde da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal de uma maternidade pública de Goiânia. A dinâmica dos sentidos foi realizada durante 

15 minutos com os profissionais sentados em círculo de olhos vendados, sendo realizados 

estímulos agradáveis (ex.: toque suave) e desagradáveis (ex.: ruído de conversas, algodão com 

álcool gelado), imitando a exposição a que os recém-nascidos são expostos na unidade neonatal. 

Após, os profissionais debateram as sensações que emergiram durante a dinâmica, e então 

assistiram a dois vídeos com cerca de 5 minutos sobre intervenções para o alívio da dor neonatal 

(ex.: posição canguru, sacarose, amamentação). Os participantes responderam um breve 

questionário para avaliação da atividade. Quanto à utilidade da atividade para a prática clínica 

60,5% diz ser extremamente útil. Em considerar a possibilidade de utilização de alguma 

estratégia na prática, 89,5% diz ser possível. Das estratégias apresentadas para o manejo de dor 

as consideradas viáveis: Soluções adocicadas (24,9%), Posição canguru, contato (21,9%), 

Amamentação (13,4%), Contenção facilitada (6,8%), Colaboração dos pais (5,4%), Sucção não 
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nutritiva, toque, aconchego, cuidado (8,2%), Redução de ruídos (2,7%). Das medidas que o 

profissional considerou facilitar o uso das estratégias: Compreensão/colaboração dos familiares 

(28,9%), Colaboração da equipe (26,3%), Realização de capacitações (10,5%). E dos que 

dificultam: tempo reduzido e falta de apoio ou colaboração dos pais (16,1%), Sobrecarga de 

trabalho (13,5%), Falta de recursos humanos, pouca conscientização da equipe (10,8%), falta 

de qualificação, apoio da equipe (5,4%). A partir do desenvolvimento e da avaliação dessa 

atividade o que podemos observar é o quanto os profissionais se sentiram realmente 

sensibilizados e viram a importância de trabalhar com a dor neonatal, dando uma importância 

maior a partir do momento que os profissionais se coloquem no lugar do bebê que por tantas 

vezes são manipulados. 

 

EIXO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE: UM RESGATE HISTÓRICO 

Apresentador: Fernanda Lima e SILVA (Mestranda PPG Ensino na Saúde UFG) 

Orientadora: Cleusa Alves MARTINS (Professora do PPG Ensino na Saúde UFG) 

Co-autores: Alessandra Nogueira de Sousa SANTOS (Mestranda PPG Ensino na Saúde UFG), 

Ângela Gilda ALVES (Mestranda PPG Ensino na Saúde UFG, Késia Regina Cintra MUNIZ 

(Mestranda PPG Ensino na Saúde UFG) 

A preocupação com a formação para o trabalho na área da saúde no Brasil não é recente e se 

fortaleceu com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). O estudo visa o resgate histórico 

quanto à formação profissional em saúde no país. A metodologia utilizada é a de revisão de 

literatura. O SUS foi criado na Constituição Federal de 1988 e o artigo 200, declara que compete 

a este ordenar a formação dos recursos humanos na área da saúde. Esta atribuição do SUS 

também é citada nas leis orgânicas 8.080/90 e a Lei 8.142/90. As Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos de graduação da área da saúde foram elaboradas e aprovadas em sua 

maioria entre 2001 e 2002. Nelas buscou-se direcionar a formação profissional em saúde de 

forma a contemplar o sistema de saúde vigente no país. A preocupação com os recursos 

humanos no setor saúde surgiu desde a 1° Conferência Nacional de Saúde (CNS), entretanto 

pode-se dizer que a 10° CNS realizada em 1996 teve maior êxito neste sentido, Um dos eixos 

temáticos desta Conferência abordou a problemática da formação dos trabalhadores da saúde, 

levando em conta as diversas questões que permeiam a área, ficando claro mais uma vez a 

necessidade de interlocução entre as instituições de ensino, na busca de garantir a formação, 
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qualificação e capacitação permanente dos trabalhadores. Na 11ª CNS surge a necessidade de 

trazer os problemas de atuação para o processo de aprendizagem. A 12ª teve dez eixos, sendo 

um deles: o trabalho na saúde. Em 2004, foi criada a Portaria nº 198 que institui a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) para a formação e o desenvolvimento 

de trabalhadores para o setor. Cabe ressaltar que essa portaria é fruto das lutas e debates 

realizados nas conferências quanto às necessidades de formação dos trabalhadores. Em 2007 

foi criada a Portaria n° 1.996 que define novas diretrizes e estratégias para a implementação da 

PNEPS. O Ministério da Saúde juntamente com o Ministério da Educação tem desenvolvido ao 

longo do tempo, várias estratégias e políticas voltadas para a adequação da formação e 

qualificação dos trabalhadores de saúde, entretanto estamos longe das condições ideais no que 

diz respeito a estes aspectos. É necessário continuar lutando e fazendo parte da Construção do 

SUS. 

 

MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO NA SAÚDE NA FORMAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E GERAÇÃO DE PRODUTOS 

Apresentadora: Késia Regina Cintra MUNIZ (Mestranda PPG Ensino na Saúde UFG) 

Orientadora: Maria de Fátima NUNES (Professora do PPG Ensino na Saúde UFG) 

Co-autores: Alessandra Nogueira de Sousa SANTOS (Mestranda PPG Ensino na Saúde UFG), 

Ângela Gilda ALVES (Mestranda  PPG  Ensino  na  Saúde  UFG),  Fernanda  Lima  e  

SILVA (Mestranda PPG Ensino na Saúde UFG) 

 

A articulação entre o ensino e os serviços de saúde vem sendo enfatizada pelo Ministério da 

Saúde, pois são no contexto social e no dia a dia das instituições de saúde, que se processam os 

principais fenômenos de alimentação para produção do conhecimento. Assim, diante do desafio 

de transformar a rede de serviços de saúde em espaço onde a reflexão sobre o trabalho gere 

possibilidades para fazê-lo resolutivo, têm surgido os mestrados profissionais. Estes têm o 

propósito de desenvolver pesquisas que contribuam para a formação em saúde, sob a 

perspectiva das diretrizes do Sistema Único de Saúde. O objetivo deste trabalho é apresentar a 

parceria entre a Universidade Federal de Goiás e as instituições de saúde, por meio do Mestrado 

Profissional Ensino na Saúde. Este programa de pós-graduação tem proporcionado maior 

qualificação de profissionais de saúde (fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, cirurgiões- 

dentistas, nutricionistas, farmacêuticos e outros) tornando-os aptos a promover ações de 

impacto  no sistema de  saúde em  que  atuam, e  o fazem  por meio do  desenvolvimento    de 
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pesquisas aplicadas à resolução de problemas concretos, numa perspectiva interdisciplinar e a 

partir de uma ação crítica, reflexiva e criativa nos ambientes de exercício profissional. São 

exemplos de pesquisa: “Preceptoria em saúde bucal na Atenção Básica no município de 

Goiânia”; “Palhaço no hospital: percepção da influência do pronto sorriso como instrumento de 

aprendizagem no ensino da graduação em medicina”; “Humanização em gestão – percepção da 

equipe de enfermagem em uma maternidade escola” e outros. Os mestrados profissionais 

também devem resultar em um processo ou produto técnico. O Mestrado Profissional em 

Ensino na Saúde da Universidade Federal de Goiás tem propiciado até o momento, vários 

produtos como cursos de capacitação e humanização em diversas áreas, mídias educacionais, 

materiais educativos entre outros, propondo a geração de impactos sociais em curto ou médio 

prazo. Assim, pode-se compreender a importância deste mestrado para a integração ensino, 

serviço, comunidade, no centro-oeste brasileiro, propiciando aos mestres em ensino na saúde a 

perspectiva da educação como agente de mudanças e redução das iniquidades em saúde da 

população. 

 

ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA DESENVOLVIDAS POR ESTUDANTES DE 

MEDICINA NO PROJETO VIABAIRROS, NA ZONA RURAL DE VIANÓPOLIS, 

GOIÁS 

Apresentador: Luiza Costa Monteiro HADLER (aluna de graduação da PUC/GOIÁS) 

Orientador: Sebastião Leite Pinto (Professor do Departamento de Medicina PUC/GOIÁS) 

Tutor: Patrícia Maria Corrêa (Secretária Municipal de Saúde de Vianópolis) 

Co-autores: Bruna Costa Monteiro HADLER (aluna de graduação da PUC/GOIÁS), Mariana 

Cardoso de PAULA (aluna de graduação da PUC/GOIÁS) 

Introdução: As populações rurais dos municípios do Estado de Goiás são, em sua maioria, 

desprovidas de condições adequadas de assistência médica e de um programa integral para 

assistir as suas necessidades. Assim, procuram assistência à saúde fora do local de residência. 

Desse modo, tem-se estimulado estratégias de saúde pública que melhorem as condições de 

vida desses locais, para que os cidadãos consigam suprir suas necessidades na própria zona 

rural. Objetivo: Apresentar as experiências práticas de atividades de saúde pública 

desenvolvidas por estudantes de medicina no Projeto VIABAIRROS, na região de Santa Rita, 

Zona Rural do Município de Vianópolis, em Goiás, no dia 18 de outubro de 2013. 

Desenvolvimento: A prática foi realizada durante os períodos matutino e vespertino. 

Primeiramente, foi feita a coleta de material de colpocitologia oncótica em 30 mulheres em 
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idade fértil por alunas supervisionadas pelo serviço de enfermagem do local. Posteriormente, 

foi realizada uma preleção com participação dirigida sobre o tema “Câncer de Mama” para 62 

mulheres, seguida de uma roda de conversa para esclarecer as dúvidas das participantes. Além 

disso, foram atendidos pelas alunas, sobre supervisão médica, 12 pacientes portadores de 

diversas patologias, incluindo: hipertensão arterial, diabetes mellitus e lesões cutâneas. Foram 

encaminhados para serviços de saúde municipais e medicados, quando possível, no local. Por 

fim, foi feita a aferição da pressão arterial das pessoas interessadas em sala apropriada. A 

resposta das atividades foi positiva e obteve-se participação de importante parcela da população 

presente no Projeto VIABAIRROS. Considerações finais: A prática evidenciou a importância 

da integração ensino-serviço-comunidade envolvendo estudantes de medicina em um projeto 

social em uma zona rural, que necessita de profissionais da área de saúde. A integração 

multidisciplinar entre esses profissionais colabora para que um número maior de cidadãos seja 

atendido e faz com que ocorra desde cedo uma solidificação do modelo biopsicossocial nas 

Universidades de Medicina. 

 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA E 

ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Apresentador: Yan Moraes de BRITTO (Acadêmica de Medicina/UFG) 

Orientador: Otaliba Libânio de Morais NETO (Departamento de Saúde Coletiva. IPTSPUFG) 

Tutor: Otaliba Libânio de Morais NETO (Departamento de Saúde Coletiva. IPTSP-UFG) 

Co-autores: Adriana de Carvalho SOUZA (Acadêmica de Medicina/UFG), Jeniffer Ferraz de 

OLIVEIRA (Acadêmica de Enfermagem/UFG), Bárbara Norberto de Souza COSTA 

(Acadêmica de Medicina/UFG), Ionara Vieira Moura RABELO (Departamento de Vigilância 

em Saúde. SMS de Goiânia), Polyana Maria Pimenta MANDACARÚ (Pós-graduação em 

Saúde Coletiva. IPTSP-UFG), Maria Aparecida ALVES (Departamento de Vigilância em 

Saúde. SMS de Goiânia) 

 

Introdução: Nas sociedades atuais, o álcool é a droga mais consumida no mundo e está entre os 

dez comportamentos de maior risco à saúde. De acordo com levantamento feito pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2014, globalmente, o uso nocivo do álcool provoca 

cerca de 3,3 milhões de mortes a cada ano. Em outro estudo feito em 2011 pela OMS, mostrou- 

se que o consumo de álcool mata 320 mil jovens e adolescentes por ano, sendo responsável por 

9% das  mortes  de  pessoas  entre 15  e 29  anos  no mundo.  Nas  universidades  brasileiras a 
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prevalência de uso de álcool foi de 90,4% durante a vida. Nesse contexto, a detecção precoce 

do padrão de consumo de álcool entre os jovens necessita de maiores investigações, a fim de 

melhor viabilizar estratégias de prevenção específica e promoção da saúde nas escolas e 

universidades. Objetivos: Investigar o consumo de bebidas alcoólicas entre estudantes de 

medicina e enfermagem da UFG. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal desenvolvido 

em uma amostra aleatória e representativa de 279 estudantes. RESULTADOS. A amostra do 

estudo foi composta por 212 estudantes de medicina e 67 de enfermagem, correspondendo a 

32,1% e 26,8% dos estudantes matriculados, respectivamente. 56,3%, do sexo feminino e 

43,7% do masculino. A faixa etária predominante dos estudantes foi a de 20 e 24 anos (69%) e 

17 e 19 (20,4%). Com relação à idade em que experimentaram alguma bebida alcoólica pela 

primeira vez, 83,4% informaram ter experimentado entre 13 e 19 anos. A prevalência de uso de 

bebidas alcoólicas nos últimos 6 meses correspondeu a 68,7%. Não houve diferença na análise 

por sexo. A prevalência do uso de bebidas alcoólicas de modo abusivo (beber em “binge”), nos 

últimos 30 dias foi de 49,5%, não sendo observada diferenças entre os sexos. No entanto, 67,4% 

do sexo masculino beberam excessivamente mais de uma vez nos últimos 30 dias, contra 48,9 

% das estudantes. Considerações Finais: Este estudo contribui para o conhecimento da 

magnitude do consumo de bebidas alcoólicas entre estudantes universitários da área da saúde e 

subsidia o processo de formação de médicos e enfermeiros com relação ao uso de bebidas 

alcoólicas e com relação às condutas desses profissionais frente aos usuários do sistema de 

saúde para os quais eles serão um dos principais cuidadores. 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: A MELHOR FORMA DE PREVENIR INCAPACIDADES 

FÍSICAS EM PESSOAS AFETADAS PELA HANSENÍASE 

Apresentador: Tauana de Souza AMARAL (aluna de graduação da FEN/UFG). 

Orientador: Michele Dias da Silva OLIVEIRA (Professora da FEN/UFG) 

Co-autores: Ágatha Ianka da Silva ATAÍDES (aluna de graduação da FEN/UFG), Andressa 

Cunha de PAULA (aluna de graduação da FEN/UFG), Rafaela Faria SANTOS (aluna de 

graduação da FEN/UFG), Stefhanie Conceição de JESUS (aluna de graduação da FEN/UFG). 

 

Introdução: A hanseníase é considerada uma doença infecto contagiosa, causada pelo 

Mycobacterium Leprae, que atinge principalmente a pele e os nervos periféricos e tem um 

elevado potencial incapacitante. Os estados reacionais ou reações hansênicas são fenômenos 

imunológicos agudos que levam a manifestações cutâneas, neurais e sistêmica, podem ocorrer 
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antes, durante ou após o tratamento da polioquimioterapia (PQT). Contudo, realizar educação 

em saúde, promove o desenvolvimento do autocuidado, bem como a identificação de 

problemas, soluções e de responsabilização, tornam, o indivíduo promotor da sua própria saúde 

e da comunidade que o cerca. Este trabalho teve como objetivo: Subsidiar conhecimentos sobre 

a hanseníase e as principais intercorrências causadas durante o tratamento. Metodologia: Relato 

de experiência de acadêmicas do curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás 

durante atividade prática da disciplina Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva em uma 

unidade de saúde no município de Goiânia. A partir dos atendimentos prestados nas consultas 

de enfermagem no Programa Nacional de Controle da Hanseníase, observou-se as necessidades 

de identificação da doença pelo paciente e o autocuidado em relação ao tratamento e suas 

possíveis consequências. Através dessa problemática, foi elaborado um folder educativo com 

sua posterior distribuição. No tocante aos pacientes, a maioria, se encontram em situações de 

sofrimento pelas intercorrências causadas durante o tratamento para hanseníase. Ilustrar essas 

informações no material educativo, oportunizou portanto, maiores leituras quanto a temática, 

criação de vínculo e respeito profissional-paciente e atendimento holístico e individualizado 

frente as necessidades do paciente. Considerações Finais: Após a distribuição dos folders, 

percebemos que medidas educativas podem promover melhor adesão ao tratamento 

medicamentoso, assim como responsabilização e autocuidado. 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE NO COTIDIANO DO TRABALHO E CULTURA 

POPULAR EM SAÚDE 

Apresentador: Luiz Henrique Athaides RAMOS (aluno de graduação FM/UFG) 

Orientadora: Lenora Taveira RASSI (preceptora PET-Saúde, Psicóloga SMS/Goiânia) 

Tutora: Luciana Alves de OLIVEIRA (professora Biomedicina/ICB/UFG) 

Co-autoras: Bertilha Alves Santana CINTRA (aluna de graduação FF/UFG), Emily Kussmaul 

GONÇALVES (aluno de graduação FF/UFG) 

 

Introdução: Um dos eixos de atuação do PROPET Saúde, subgrupo Vigilância e Promoção de 

Saúde da região Norte de Goiânia-GO, foi uma ação intersetorial (ensino-serviçocomunidade) 

que visava suprir uma das demandas do Programa Saúde na Escola (PSE). Entre as metas do 

PSE está o desenvolvimento da população que frequenta a escola pública por meio de temas 

que abordem a prevenção, a promoção de saúde e a construção da cultura de paz. A insegurança 

e os diversos tipos de violência nesse contexto tornam muitas crianças e adolescentes  vítimas 
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precoces da violência. Objetivos: propor ações educativas atividades que auxiliem a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) na condução de atividades que envolvam temáticas como drogas, 

violência e cultura de paz em sua atuação no PSE. Desenvolvimento: O trabalho iniciou-se com 

a técnica estimativa rápida participativa (ERP) realizada em 2012. O PSE atenderá parte das 

demandas evidenciadas pela ERP. Estabeleceram-se três grupos etários como público: quatro a 

oito anos, nove a doze e acima de treze anos. Durante a elaboração desse material foram 

consultadas bibliotecas virtuais e plataformas de pesquisa online em saúde, acervo impresso do 

Ministério da Saúde e informações de instâncias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 

Goiânia, como Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Núcleo de Violência, o que 

proporcionou fundamentação teórica aos membros das equipes do PROPET-Saúde e SMS- 

Goiânia, bem como a identificação das problemáticas de cada faixa de idade. As atividades 

propostas envolveram dinâmicas, vídeos, imagens e textos. E tiveram o intuito de fornecer um 

material de fácil acesso, dinâmico e de qualidade para que educadores e equipes da ESF possam 

trabalhar temas relacionados à violência, drogas e cultura de paz com os estudantes das escolas 

locais. Considerações finais: Embora o material, ainda esteja em fase de finalização para envio 

à gráfica, foi visível o quanto essa ação intersetorial, interdisciplinar e multiprofissional, 

proporcionou aproximação de estudantes e profissionais de diferentes locais em prol de um 

mesmo objetivo para a comunidade. Ainda há necessidade de avaliar o impacto das atividades 

propostas. E que o caderno seja apresentado ao Departamento de Atenção Primária (DAP) da 

SMS-Goiânia para que se avalie a possibilidade da extensão de sua implantação em todas as 

equipes de ESF do município. 

 

FAMÍLIA E O TRABALHO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Apresentadora: Ellen Cássia Pereira GOMES (aluna de graduação Biomedicina/ICB/UFG) 

Orientadora: Lenora Taveira RASSI (preceptora PET-Saúde, Psicóloga SMS/Goiânia) 

Tutora: Luciana Alves de OLIVEIRA (professora Biomedicina/ICB/UFG) 

Co-autores: Letícia Tavares SOUZA (aluna de graduação Biomedicina/ICB/UFG), Luiz 

Henrique Athaides RAMOS (aluno de graduação FM/UFG) 

 

Introdução: A profissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) regulamentada pela Lei 

10.507/02, caracteriza-se pelo exercício de atividade de prevenção de doenças e promoção de 

saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias individuais ou coletivas, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local. No aprimoramento e 
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consolidação da Estratégia Saúde da Família (ESF), eles são importantes atores desse contexto. 

Percebe-se que ainda, que há necessidade de adotar políticas de educação permanente que 

alcancem com êxito os ACS. Objetivos: contribuir com ações educativas e estimular o diálogo 

visando compreender como as organizações/constituições familiares contemporâneas 

interferem no processo saúde doença. Desenvolvimento: Entre as demandas que envolvem a 

ESF, encontra-se a abordagem sobre o tema “família”. Nessa experiência, o intuito foi propiciar 

aos ACS, um espaço para o diálogo buscando compreender as organizações/constituições 

familiares contemporâneas e como elas interferem diretamente no processo saúde doença. Foi 

feito um levantamento bibliográfico que abordasse o tema. Após o estudo do material, a equipe 

local preparou materiais para apresentação oral, utilizando textos, vídeo, figuras, infográficos e 

dinâmica participativa. Além disso, foi produzido um caderno de dinâmicas exequíveis e de 

fácil entendimento para que os ACS pudessem trabalhar o tema durante as visitas domiciliares. 

A capacitação denominada “A família e o trabalho do ACS”, contemplou setenta e oito ACS 

de vinte e sete equipes da ESF da Região Norte de Goiânia-GO. Inicialmente conversou-se 

sobre a diversidade de situações possíveis de serem encontradas nos domicílios visitados, 

explorando sempre as experiências dos ACS. Na sequência foram feitas algumas dinâmicas 

contidas no caderno, explanação e discussão sobre o assunto. Considerações finais: A 

participação dos ACS evidenciou interesse pelo tema, uma vez que lidam com o âmbito familiar 

diariamente. Foi perceptível a necessidade de informações e preparo para lidarem com as 

diversas situações vivenciadas em seu cotidiano profissional. Pois a falta de informação e/ou 

preconceitos podem influenciar na abordagem domiciliar desses profissionais. A adoção de 

estratégias de educação permanente, por meio de dinâmicas teóricas e práticas, que atendam 

demandas dos ACS, deve compor o planejamento da ESF. 

 

DIA DO TRABALHADOR SAUDÁVEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE 

APARECIDA DE GOIÂNIA GOIÁS: UMA ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA 

SAÚDE 

Denise Nunes Barnabé1; Luciano de Moura Carvalho1; Ana Mari Soares Dickmann1 

1Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia 

 
Introdução: a promoção da saúde no local de trabalho é o processo que resulta do esforço 

conjunto de empregadores, trabalhadores e sociedade em geral, para melhorar a saúde e o bem- 
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estar das pessoas no trabalho através de ações que visem melhorar a organização e o ambiente 

de trabalho, permitir escolhas saudáveis e encorajar o desenvolvimento pessoal. 

Objetivo: realizar um evento para comemorar o “Dia do Trabalho” e realizar rastreamento sobre 

condições de saúde e, principalmente, promover bem estar e integração. Desenvolvimento: o 

evento ocorreu nas dependências da Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Aparecida de 

Goiânia no dia 24 de abril de 2015 das 08h às 17h30min, e contou com a parceria do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial de Goiânia; da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo; da Coordenadoria de Humanização, da Diretoria de Vigilância em Saúde, da Diretoria 

de Atenção à Saúde e do Centro de Reabilitação de Aparecida de Goiânia. Participaram do 

evento cerca de 40 trabalhadores. Os serviços de saúde oferecidos foram: avaliação 

antropométrica (peso, altura e IMC), teste rápido para sífilis/HIV/Hepatite, HGT; aferição de 

pressão arterial; acupuntura auricular e terapia de ventosa. As atividades educativas e laborais 

realizadas foram: palestra sobre “Alimentação e estética para uma vida saudável”; palestra 

motivacional sobre “Saúde Mental do Trabalhador”; atividade de ginástica laboral e momento 

beleza (maquiagem). Realizou-se o levantamento do estado nutricional dos trabalhadores 

verificando que 63,6% dos trabalhadores apresentaram algum tipo de excesso de peso (45,4% 

sobrepeso e 18,2% obesidade) enquanto 36,4% apresentaram eutrofia. A maioria dos servidores 

avaliou o evento como “ótimo” (83,3%) e “bom” (16,7%), não houve nenhuma avaliação 

“regular” ou “ruim”. Os trabalhadores puderam expressar sua opinião do que mais gostou no 

evento, a maioria das considerações sinalizou “as palestras” ou “tudo” como sendo o que mais 

gostaram. Considerações finais: de acordo com o exposto, considera-se que o evento atingiu o 

objetivo principal de promover bem estar e integrar os trabalhadores, reafirmando a importância 

da implantação de políticas de promoção da saúde no trabalho. 

 

GRUPO DE GESTANTE: uma experiência através do PET- SAÚDE 

Apresentadora: Nayara Queiroz de Santana (graduada pela FEFD/UFG) 

Co- autores: Urleis Joaquin Garcia Junior (aluno do ICB/UFG), Thatiany Castro Lobo Pereira 

(graduada pela FF/UFG) 

Tutor/Orientador: Tadeu João Ribeiro Baptista (Professor da FEFD/UFG) 

 

 

Com o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE) foi formado um 

grupo de acadêmicos composto por alunos dos cursos de Educação Física, Biomedicina, 

Farmácia e Nutrição. Estes foram vinculados a uma Unidade de Atenção Básica e Saúde da 
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Família (UABSF), localizada na região leste de Goiânia-GO. Através de diálogos e discussões 

entre os componentes do grupo e seus supervisores, foi observado uma necessidade de 

intervenção na população de gestantes desta comunidade, com o objetivo de promover práticas 

de saúde e melhorar a aproximação destas com a UABSF. Partindo dessa necessidade, os 

acadêmicos iniciaram um trabalho em campo. Este trabalho consistiu na busca das reais 

necessidades, dúvidas e dificuldades encontradas por estas gestantes na busca por Assistência 

em Saúde. Criou-se então um grupo de gestante, cuja pauta de encontros foi sugerida pelas 

próprias participantes. Com estes relatos surgiram temas como: cuidados com recém - nascido, 

amamentação, atividade física e uso de drogas na gestação, vacinação, alimentação saudável, 

direitos da gestante, entre outros. Os encontros com as gestantes ocorriam duas vezes ao mês, 

estes eram quinzenais. Uma vez no mês o grupo promovia encontros com a gestante e sua 

família. Por mais que a grande temática estivesse sempre voltada para a gestação, a intenção 

era que essas reuniões acalcassem também o núcleo familiar da gestante. Também é importante 

destacar o envolvimento da comunidade local na realização do plano de ação proposto, através 

da concessão do espaço para realização dos encontros e auxilio com brindes, lanches, etc. Nos 

encontros quinzenais foram abordados temas diferentes, onde o convidado, quase sempre, era 

algum profissional especializado no tema. Diversos grupos de discussão também foram 

preparados pelos próprios acadêmicos. Na realização dos encontros foram utilizadas diversas 

metodologias de ensino e diferentes recursos visuais. Nos encontros mensais buscaram-se 

atividades mais práticas, que chamassem a atenção também dos familiares. Com base nisso, 

foram realizadas oficinas, gincanas e rodas de conversa, que incitavam a participação de todos. 

Nas fases iniciais da execução dos encontros a adesão era grande por parte das gestantes e seus 

familiares, porém perto do término do projeto foi possível notar um estreitamento do vínculo 

destes com a unidade de saúde, profissionais e acadêmicos. 

 

O USO DE ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO PARA ADESÃO AO USO E 

MANUSEIO DO JALECO POR ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE 

Apresentador: Jessika Maria da Silva RODRIGUES (Professora da FEN/UFG) 

Orientador: Heliny Carneiro Cunha NEVES (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

Co-autores: Silvana de Lima Vieira dos SANTOS (Professora da FEN/UFG), Katiane Martins 

MENDONÇA (Professora do IFG), Dulcelene de SOUSA MELO (Professora da FEN/UFG), 

Hélio GALDINO JÚNIOR (Professor da FEN/UFG) 
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Introdução: Durante o processo de formação dos acadêmicos da área da saúde não há momentos 

para discutir o uso e manuseio do jaleco como forma de promover a segurança ocupacional e 

prevenir contaminação cruzada. A prática dos estudantes em relação ao uso e manuseio do 

jaleco, como a frequência de troca irregular, formas de lavagem não padronizadas, utilização 

dos jalecos em locais não privativos de assistência e uso em diferentes setores e 

estabelecimentos de saúde, favorece a contaminação destes, contribuindo para a transferência 

de micro-organismos entre diversos ambientes, pacientes e comunidade. Objetivo: Contribuir 

para o aumento da adesão ao uso e manuseio corretos do jaleco entre os acadêmicos da área da 

saúde por meio de estratégias de incentivo. Método: Os acadêmicos foram abordados 

individualmente ou em pequenos grupos próximos à lanchonete instalada na Faculdade de 

Enfermagem da UFG. Um banner sobre a proibição do uso do jaleco em local público também 

foi fixado no local. Discussão em grupo sobre a importância do uso e manuseio corretos do 

jaleco foram realizadas com acadêmicos de enfermagem e nutrição em sala de aula com duração 

de 15 minutos com a autorização do professor responsável pela turma no momento da atividade. 

Para essa atividade foi utilizada o folder educativo trazendo a temática fundamentada em 

evidências científicas sobre recomendações do uso e manuseio do jaleco. Resultados: 

Verificamos que essas medidas impactaram na redução do uso do jaleco na lanchonete da 

faculdade, Houve participação, interesse e envolvimento dos acadêmicos durante a discussão. 

Eles expressaram as experiências e vivências sobre o tema. Considerações finais: Acreditamos 

que ações educativas sobre o uso e manuseio do jaleco realizadas continuamente, 

proporcionarão o acesso dos acadêmicos da área da saúde ao tema, podendo desencadear uma 

reflexão crítica sobre esta prática e influenciar na adesão, na segurança e qualidade da atenção 

prestada. 

 

DESCOBRINDO O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

NO PET SAÚDE – DPOC 

Apresentadora: Ivana Lemes PAPINI (aluna FEN/UFG) 

Orientadora: Letícia Ferreira Neves ARANTES (professora FM/UFG) 

Tutor: Marcelo Fouad HABAHI (professor FM/UFG) 

Co-autora: Lorrana Gabriela de OLIVEIRA (aluna FEN/UFG) 

 

 

No processo saúde-doença há múltiplas variáveis que se relacionam com a saúde e doença de 

um indivíduo. Ao deparar-se com um problema o acometido busca formas de liquida-la, 



233  

retornando ao estado de saúde plena. Portadores de doenças crônicas estão constantemente 

buscando formas de minimizar seus sintomas e avaliando os resultados obtidos. Discutir com 

esses pacientes os pontos que fazem parte da busca pela saúde plena leva os profissionais a ter 

contato com as tradições e culturas populares que, normalmente, não são contempladas na 

literatura científica e ampliam a visão do processo de saúde-doença estudado na formação 

universitária. Avaliar todos os caminhos percorridos pelos pacientes atendidos no pronto 

socorro do Cais Vila Nova com sintomas respiratórios até a chegada ao serviço médico, como 

forma de entender melhor o impacto que as doenças causam nas atividades de vida diária, as 

alternativas escolhidas por eles até a busca por atendimento médico e com isso, auxiliar na 

elaboração de medidas que melhorem a educação em saúde visando otimizar diagnóstico, 

tratamento e qualidade de vida dos pacientes, além de ampliar a visão dos profissionais de saúde 

em relação às preferencias dos pacientes, assunto pouco contemplado na formação 

universitária, garantindo um atendimento humanizado e assim, qualificando os serviços de 

saúde. 

 

EIXO: TRABALHO E SAÚDE NO TERRITÓRIO 

EXPOSIÇÃO AO TABACO EM PACIENTES ATENDIDOS COM SINTOMAS 

RESPIRATÓRIOS EM UMA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO 

Apresentadora: Lorrana Gabriela de OLIVEIRA (aluna FEN/UFG) 

Orientadora: Letícia Ferreira Neves ARANTES (professora FM/UFG) 

Tutor: Marcelo Fouad HABAHI (professor FM/UFG) 

Co-autora: Ivana Lemes PAPINI (aluna FEN/UFG) 

 

 

As doenças respiratórias são frequentemente causadas ou agravadas pela exposição ao tabaco 

e, apesar dessa informação não ser nova, poucos são os estudos nacionais que visem a 

qualificação dessa população. Com esse objetivo, foi avaliada a frequência da exposição ao 

tabaco em pacientes atendidos com sintomas respiratórios em uma unidade pública de pronto 

socorro de Goiânia. Durante o período de abril de 2014 a abril de 2015 os pacientes atendidos 

em uma unidade de pronto socorro de Goiânia foram entrevistados e classificados como 

portadores de sintomas respiratórios e avaliada presença de tabagismo atual, no passado ou 

passivo. Durante o período avaliado, a maioria dos pacientes que buscaram atendimento por 

sintomas respiratórios apresentavam exposição ao tabaco, também houve a diminuição na 

proporção dos indivíduos tabagistas atuais, porém mantendo elevado o número de   tabagistas 
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passivos. A exposição ao tabaco constitui uma importante causa de surgimento de doenças que 

levam a necessidade de atendimento em unidade de pronto socorro, refletindo a necessidade da 

manutenção e reforço das ações em saúde pública que visem a erradicação desse vício, além de 

ampliação de medidas protetoras para os expostos passivamente ao tabaco e considerando o 

reduzido número de estudos nacionais com ênfase nesse aspecto, deve-se ampliar os projetos 

que estimulem a melhor caracterização dessa população para o aperfeiçoamento das medidas 

públicas que culminem com a melhoria do atendimento dos serviços públicos de saúde e dos 

indicadores de saúde da população. 

 

A PESQUISA DE SAÚDE BUCAL EM ESCOLARES DE GOIÂNIA: UMA AÇÃO 

COLABORATIVA ENTRE ENSINO E SERVIÇO NO MONITORAMENTO DAS 

INIQUIDADES EM SAÚDE BUCAL 

Apresentador: Lidia Moraes Ribeiro JORDÃO (aluna de pós-graduação da FO/UFG) 

Orientador: Maria do Carmo Matias FREIRE (professora da FO/UFG) 

Co-autores: Sandra Cristina Guimarães Bahia REIS (Cirurgiã-Dentista da SMS/Goiânia e 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás), Lorena Batista de OLIVEIRA (Cirurgiã-Dentista da 

SMS/Goiânia), Daniela Nobre VASCONCELOS (egressa da pós-graduação da FO/UFG) 

Maria de Fátima NUNES (professora da FO/UFG), Rafael da Silveira MOREIRA 

(pesquisador CPQAM/FIOCRUZ-PE) 

 

Introdução: A Pesquisa de Saúde Bucal em escolares de Goiânia, uma importante ação de 

vigilância epidemiológica, foi realizada pela Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Goiás em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e a Secretaria 

de Estado da Saúde de Goiás em 2010. Esse levantamento, desdobramento da ação conjunta 

ensino-serviço, gerou informações relevantes acerca das desigualdades em saúde bucal e seus 

determinantes sociais neste grupo populacional. Objetivos da pesquisa: Verificar a associação 

entre fatores individuais (sociodemográficos) e contextuais (relacionados às escolas) e a 

prevalência de agravos em saúde bucal em escolares de 12 anos de Goiânia. Metodologia: 

Estudo transversal, em que uma amostra aleatória de 2.075 escolares foi examinada por seis 

equipes de saúde bucal da Estratégia Saúde da Família de Goiânia, devidamente calibradas. Os 

agravos investigados foram cárie dentária, condição gengival desfavorável (cálculo dentário/ 

sangramento gengival), má-oclusão, fluorose dentária e traumatismo dentário, seguindo os 

critérios da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. Empregou-se o teste de Rao-Scott e análise 
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mutinível com regressão para cada um dos agravos estudados. Os fatores avaliados foram: raça 

e sexo do escolar, grau de escolaridade da mãe, tipo de escola e sua localização nos Distritos 

Sanitários. Resultados: Os escolares cujas mães tinham menor grau de escolaridade e que 

frequentavam escolas localizadas nos Distritos Sanitários com piores indicadores 

socioeconômicos concentraram prevalências mais elevadas de cárie, má-oclusão e traumatismo 

dentário. Já os escolares provenientes de escolas públicas apresentaram maiores prevalências 

de cárie e de problemas gengivais. Meninas apresentaram maior prevalência de cárie, enquanto 

que meninos apresentaram maior prevalência de traumatismo. A condição gengival 

desfavorável foi maior em escolares da cor parda. Não houve associação entre fluorose dentária 

e as variáveis investigadas. Considerações finais: As desigualdades na distribuição da maioria 

dos agravos em saúde bucal foram determinadas por fatores individuais e contextuais, sendo 

que os grupos mais desfavorecidos concentraram uma carga maior de doenças bucais, 

comparados aos mais favorecidos. Estratégias direcionadas e, especialmente, envolvendo 

parcerias, devem ser implementadas a fim de reduzir as iniquidades. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A VISITA DOMICILIAR COMO PRÁTICA DE UM 

TRABALHO MULTIPROFISSIONAL 

Carla Cristina da Conceição FERREIRA (Professora da FANUT/UFG e nutricionista da 

SMS/Goiânia). Tatyanne Letícia Nogueira GOMES1 (aluna de graduação da FANUT/UFG); 

1 Avenida Contorno quadra 7 lote 21 Jardim Guanabara I. carlaferreira.nutri@gmail.com. 

3524-1821/1887 

 

Introdução: a visita domiciliar é um meio para a realização de cuidados em saúde além de um 

instrumento para atividades de educação em saúde. O Serviço de Atendimento Domiciliar tem 

como objetivo garantir a continuidade de Atenção à Saúde aos pacientes que precisam de 

cuidados especializados, mas não necessitam de internação hospitalar, nesse sentido, as equipes 

multidisciplinares de atendimento domiciliar (EMAD) tornam-se fundamentais. Na região do 

Distrito Sanitário Norte (DSN) em Goiânia, há uma EMAD, todavia não há nutricionista para 

realizar o acompanhamento dos pacientes. Sendo assim, cabe ao nutricionista do DSN realizar 

visita técnica de apoio, quando solicitado, para orientar a família e a equipe quanto aos aspectos 

relacionados à alimentação e nutrição. Objetivo: relatar a vivência da estagiária de nutrição em 

uma visita domiciliar de apoio a EMAD junto com a nutricionista distrital. Desenvolvimento: 

realizou-se uma visita para avaliação nutricional de um paciente, que apresentava sequela   de 

mailto:carlaferreira.nutri@gmail.com
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acidente vascular cerebral (AVC), desnutrição grave e úlceras de pressão, que fazia uso de 

gastrostomia. Com os resultados da avaliação nutricional observou-se que a dieta artesanal 

oferecida ao paciente era insuficiente para suprir sua necessidade energética. Diante disso, a 

nutricionista distrital juntamente com a EMAD organizaram os formulários, relatórios e a 

prescrição dietética para solicitação de dispensação de dietas industrializadas pela prefeitura. A 

conduta nutricional adotada pela nutricionista e estagiária foi: fórmula dietética a base de 

proteína isolada de soja, enriquecida com mix de fibras solúveis e insolúveis (3 vezes ao dia), 

mais um suplemento oral hiperprotéico e hipercalórico, enriquecido com arginina e 

micronutrientes (2 vezes ao dia) e uma refeição de dieta artesanal. A dieta artesanal prescrita 

após o recebimento das dietas industrializadas será mantida para auxiliar no aporte calórico, e 

respeitar o protocolo da prefeitura em que as calorias da prescrição não podem ser superiores à 

35 kcal/kg de peso/dia. Considerações finais: A experiência vivida com a visita domiciliar 

possibilitou à estagiária de nutrição a observação da importância do trabalho multiprofissional, 

em que a parceria entre os diferentes profissionais e os cuidadores contribui com o atendimento 

integralizado e com a melhoria da saúde dos pacientes. 

 

ACESSO A MEDICAMENTOS PELAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL: 

COMPREENDENDO AS CAUSAS E AS CONSEQUÊNCIAS 

Apresentador: Amanda Queiroz SOARES (aluna de doutorado pelo Programa de Pós- 

Graduação em Ciências da Saúde da UFG) 

Orientadora: Rita Goreti AMARAL (Professora da Faculdade de Farmácia da UFG) 

Co-autora: Mércia Pandolfo PROVIN (Professora da Faculdade de Farmácia da UFG) 

 

Introdução: As falhas no acesso a medicamentos têm sido apontadas como causas e 

consequências das demandas por medicamentos pelas vias administrativa e judicial, novas 

institucionalidades criadas pelo setor público para garantir o acesso a medicamentos à 

população. Porém, muitos desses achados são inferências de estudos descritivos, limitando a 

compreensão do tema. Objetivo: Compreender as causas e consequências das vias judicial e 

administrativa para acesso a medicamentos no Brasil. Metodologia: Trata-se de um estudo 

descritivo utilizando o método Delphi para a coleta de dados. Especialistas da área foram 

convidados a participar do estudo através de documento enviado por endereço eletrônico pela 

internet. Na primeira rodada, o participante recebeu um documento contendo as informações 

sobre a pesquisa, assim como um questionário contendo as seguintes perguntas: “Quais os 
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motivos que permitiram chegar às demandas pelas vias administrativa e judicial para acesso a 

medicamentos no SUS?” e “As demandas pelas vias administrativa e judicial para acesso a 

medicamentos no SUS geram quais tipos de efeitos/consequências?”. Na segunda e terceira 

rodadas, os participantes julgaram a pertinência e relevância das causas e consequências 

identificadas na primeira rodada, utilizando uma escala de avaliação do tipo Likert com cinco 

posições, variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. O presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. Resultados: 

Nove especialistas participaram da primeira rodada do estudo, seis da segunda e quatro da 

terceira. Os fatores atribuídos à ocorrência das demandas administrativa e judicial para acesso 

a medicamentos foram categorizadas em: disponibilidade; poder de pagamento; informação; e 

aceitabilidade. As consequências dessas demandas foram categorizadas em: princípios do 

Sistema Único de Saúde; segurança sanitária; e gestão da assistência farmacêutica. 

Considerações finais: Este estudo aponta que as demandas administrativas e judiciais para 

acesso a medicamentos estão inseridas em um contexto multifatorial, envolvendo não somente 

a assistência farmacêutica, mas as características dos indivíduos e dos diversos níveis do 

sistema de saúde. 

 

PERFIL DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM EQUIPES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA ONDE EXISTEM ATIVIDADES DO PROPET-SAÚDE 

Apresentadora: Doraci Antonia da Silva FREITAS (Enfermeira, SMS/Goiânia; estudante de 

mestrado, MEPES/UFG) 

Orientadora: Ida Helena C. F. MENEZES (Professora, FANUT/UFG, MEPES/UFG) 

Co-Autores: Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN/UFG, MEPES/UFG) Nilce 

Maria da Silva Campos COSTA (Professora, FANUT/UFG, MEPES/UFG) Lucilene Maria de 

SOUSA (Professora, FANUT/UFG, MEPES/UFG) Maria Goretti QUEIROZ (Professora, 

FO/UFG, MEPES/UFG) Beatriz Jansen FERREIRA (Professora, Unicamp) Marília Mendonça 

GUIMARÃES (Professora, FANUT/UFG) 

 

Introdução: O Programa Nacional de Reorientação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde), instituídos a partir de 2005 

pelos Ministérios da Educação e da Saúde, tem por objetivo inserir os acadêmicos da área da 

saúde, o mais precocemente possível, nos serviços para que estes tenham a oportunidade de 

integrar a teoria com a prática aproximando o ensino-serviço-comunidade. Assim, além do 
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reconhecimento da estrutura física, equipamentos, normas e rotinas, o acadêmico se depara, 

também, com os profissionais e seus processos de trabalho. Objetivo: Esse estudo buscou 

identificar o perfil dos profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) das unidades de saúde 

da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia que acolhe os acadêmicos participantes do Pró- 

Saúde e Pet-Saúde da Universidade Federal de Goiás (UFG). Metodologia: Estudo quantitativo 

descritivo com aplicação de instrumento contendo questões fechadas referentes à: gênero, faixa 

etária, formação acadêmica e profissional, envolvimento com a preceptoria e características da 

equipe, realizado, com profissionais de todas as categorias profissionais da ESF e gestores, de 

nove centros de saúde da família (CSF) de Goiânia. Os participantes deveriam ter atuado nos 

CSF parceiros do Propet-Saúde por um período mínimo de seis meses. Resultados: Foram 

entrevistados 174 (78,7%) dos profissionais e gestores da ESF. A idade média dos participantes 

é de 40 anos e 6 meses, sendo a maioria, 89% do sexo feminino. Um total de 74% dos 

respondentes possuem apenas um vínculo empregatício; 97,7% são efetivos e 79,3% trabalham 

na ESF por mais de 3 anos. Entre os profissionais de nível superior, 49 (89%) possuem pós 

graduação; 42 (76,3%) foram ou são preceptores de estudantes da UFG, e destes, 16 (38%) 

participaram da preceptoria do Pet-Saúde. Os CSF possuem entre 3 e 6 equipes, sendo 88,8% 

com atendimento em saúde bucal e a totalidade, com equipes incompletas. Considerações 

finais: Os resultados revelam a feminização do trabalho em saúde e profissionais acima dos 40 

anos, com dedicação exclusiva e vínculo efetivo e com tempo de trabalho na ESF superior à 3 

anos. Os profissionais de nível superior, em sua maioria, com pós-graduação tiveram 

experiências na preceptoria e mais de um terço participaram do Propet-Saúde. O fato das 

equipes estarem incompletas sugere que a população não tem acesso universal garantido na 

atenção primária à saúde (APS) o que compromete o estabelecimento de vínculo, a continuidade 

do cuidado e a qualidade do ensino. 

 

EIXO: INTERPROFISSIONALISMO E PRÁTICA 

COLABORATIVA E EDUCAÇÃO PERMANENTE NO 

COTIDIANO DO TRABALHO 

 
LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE COLETIVA: INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO- 

COMUNIDADE: PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Apresentadora: Leila de Souza FONSECA (aluna de graduação da PUC-GO) 

Orientadora: Silvia Rosa de Souza TOLEDO (Professora da PUC-GO) 
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Co-autores: Kedilla Dias de SOUSA (aluna de graduação da PUC-GO), Leandro Alves 

RODRIGUES (aluna de graduação da PUC-GO), LouhEIXOana Silva Benicio de SOUZA 

(aluna de graduação da PUC-GO), Tereza Cristina RODRIGUES (aluna de graduação da PUC- 

GO) 

 

Introdução: a Liga de Saúde Coletiva (LASC) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 

pioneira no Centro Oeste Brasileiro, é composta por acadêmicos da área da saúde e coordenada 

por docentes do curso de Enfermagem da referida instituição de ensino. Objetivos: contribuir 

com a integração ensino-serviço-comunidade; realizar ações de educação em saúde, 

intervenções e procedimentos primários; desenvolver habilidades proativas; exercitar a 

cidadania e a responsabilidade social; complementar a vivência teórico/prática dos graduandos 

e realizar pesquisas. Metodologia: a Metodologia da Problematização atende aos propósitos da 

LASC. Por meio da observação da realidade, levantamento dos pontos-chave, estruturação da 

teorização, descrição das hipóteses de solução e aplicação à realidade, os estudantes têm 

desencadeado o pensamento crítico reflexivo transformador. Desenvolvimento: a LASC tem 

potencializado os conhecimentos dos acadêmicos e beneficiado a comunidade e estudantes. O 

estabelecimento de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e de Educação se deu 

associada à realização da pesquisa - Adesão ao Projeto de Inspeção de Dengue nas Instituições 

de Ensino Municipais. Por meio dessa iniciativa, os acadêmicos participam ativamente na coleta 

e tabulação de dados sobre inspeção de dengue vinculado ao Programa Saúde na Escola (PSE). 

A Liga construiu um cronograma de atividades educativas em conjunto com Unidades de Saúde 

da região Sudoeste de Goiânia e as realizam de forma compartilhada com os trabalhadores da 

Unidade e comunidade. Nesse processo de ensino-aprendizagem, o grupo tem a oportunidade 

de vivenciar diferentes realidades e avaliar o impacto das hipóteses de intervenção no cenário 

prático. Considerações finais: A LASC é um importante instrumento no desenvolvimento de 

habilidades e atitudes proativas, pois resulta de um movimento integrado entre ensino, serviço 

e comunidade. O exercício do pensamento crítico-reflexivo e o enriquecimento da vivência 

prática dos sujeitos destacam-se no favorecimento da autonomia do acadêmico, no 

autogerenciamento do conhecimento e em benefícios para a comunidade. O trabalho da Liga 

propicia o pensar a formação e a educação permanente em saúde de forma extramuros e 

integralizada. As parcerias estão favorecendo o desenvolvimento de ações primárias em saúde, 

principalmente nos campos da promoção e da educação em saúde. 
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EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CRIANÇAS SOBRE 

A PREVENÇÃO E PRONTO ATENDIMENTO DOS TRAUMATISMOS 

DENTÁRIOS NA INFÂNCIA 

Sarah Rozette TEIXEIRA (Aluna de graduação da FO/UFG); Ilda Machado Fiuza 

GONÇALVES (Professora da FO/UFG) 

 

Os traumatismos dentários representam um problema de saúde pública entre crianças e 

adolescentes devido à sua alta prevalência aliado ao impacto psicossocial causado pelo 

comprometimento estético dos dentes anteriores, dado a importância destes na aparência da 

face. Apesar de conhecermos a etiologia dos traumatismos dentários, os programas de 

prevenção e controle ainda são realizados de forma isolada e não causam o impacto necessário 

para a real solução do problema. O trabalho tem por objetivo apresentar um programa de 

educação, prevenção e abordagem emergencial dos traumatismos dentários na infância voltado 

aos profissionais que trabalham com crianças, independentemente de serem ou não da área da 

saúde, como professores de escola e educadores físicos. Este conhecimento é muito importante 

pois a abordagem inicial da criança com traumatismo dentário tem um papel decisivo no 

sucesso do tratamento das lesões traumáticas. O prognóstico de dentes traumatizados depende 

de cuidados imediatos que antecedem a atuação do cirurgião dentista. Acredita-se que a 

divulgação dos conhecimentos de prevenção e atendimento emergencial dos traumatismos 

dentários pelos profissionais que acompanham as crianças se faz primordial quando 

visualizamos a saúde bucal da população infantil. 

 

NAS ONDAS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE EM MOVIMENTO 

Autora: Mary Anne de Souza Alves FRANÇA (cirurgiã-dentista da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia) 

Co-autores: Ana Lúcia Santos da SILVA (Psicóloga e Pesquisadora do Coletivo Micropolítica 

do Trabalho e o Cuidado em Saúde da UFRJ), José Guilherme Wady SANTOS (Psicólogo e 

Pesquisador do Coletivo Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde da UFRJ) 

 

Introdução: A Educação Permanente em Saúde (EPS) contribui com a organização do processo 

de trabalho e com a produção do cuidado. Objetivo: Apresentar o processo formativo de um 

tutor no curso EAD de educação permanente em saúde em movimento e suas vivências e 

afecções, narradas em cordel proveniente do Curso de Formação Integrada   Multiprofissional 
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em Educação Permanente em Saúde promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do e 

articulação do Núcleo de Educação, Avaliação e Produção Pedagógica em Saúde– EducaSaúde. 

Metodologia: Momentos de Educação Permanente em Saúde rastreados e experienciados nos 

encontros cotidianos do mundo do trabalho em saúde. O produto final do processo formativo 

foi elaborado no formato de um vídeo e linguagem de cordel. São apresentadas as afecções e 

as vivências de educação permanente em saúde no processo de produção do cuidado, de vida e 

de afetos em seu território. O percurso de reconhecimento da EPS também foi narrado, bem 

como o uso dos conceitos ferramenta utilizados e os encontros ocorridos durante o processo 

formativo. Resultados: No vídeo estão descritas as diversas experiências de educação 

permanente reconhecidas no território nos encontros com a gestão, como as vivenciadas durante 

o planejamento e monitoramento das ações, e das respostas às demandas de ouvidoria. 

Experimentadas com o controle social, nos encontros do comitê da saúde da população negra. 

E nos encontros da assistência à saúde, como no cuidado da população em situação de rua. 

Demostra a experimentação da Plataforma Viva e as suas ferramentas. Considerações finais: A 

formação para a tutoria para EPS proporcionou a percepção durante o processo de trabalho as 

oportunidades que se tinha do movimento acontecer. Potencializou a produção do cuidado. 

Possibilitou a compreensão que a EPS é vivenciada no cotidiano do trabalho e que independe 

da sua institucionalização. Permitiu a ressignificação de conceitos e práticas em saúde. A EPS 

em movimento oportunizou desenvolver práticas de aprender, de cuidar e de vivenciar a 

aprendizagem no cenário de produção de cuidado e do viver. Identificou-se que o essencial na 

vida e no trabalho é oportunizar as potencialidades, as trocas nos encontros, reconhecer a 

diversidade entre os sujeitos, deixar-se afetar pelo outro e pelo processo de aprendizagem 

permanente. Perceber que o ato de cuidar, produz potencialidades mútuas. 

 

CONDUTAS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS EM ABRIGO INFANTIL: 

APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS DE TRABALHO 

Denise Nunes BARNABÉ¹ (nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia), Carla 

Cristina da Conceição FERREIRA (Professora da FANUT/UFG e nutricionista da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia), Thaynara Azevedo de OLIVEIRA (aluna de graduação da 

FANUT/UFG), Tatyanne Leticia Nogueira GOMES (aluna de graduação da FANUT/UFG) 

 

Introdução: a promoção da alimentação saudável desde a infância incentiva a formação de 

hábitos de vida adequados e manutenção da saúde. Crianças em situação de abrigamento 
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necessitam da padronização dos cuidados alimentares para estabelecer o crescimento e 

desenvolvimento satisfatórios, visto que são cuidadas por diversos profissionais que 

desempenham papel que seriam dos pais. Objetivo: relatar a experiência do planejamento e 

operacionalização de estratégias de ensino-aprendizagem aos profissionais de um abrigo 

infantil sobre condutas alimentares e nutricionais adequadas. Desenvolvimento: as 

nutricionistas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foram solicitadas a prestarem um apoio 

técnico em abrigo infantil na cidade de Goiânia. A solicitação foi atendida e realizado 

diagnóstico situacional no qual identificou a necessidade de desenvolver capacitação para todos 

os profissionais do local quanto aos cuidados alimentares e nutricionais das crianças abrigadas 

(0 a 12 anos). Em parceria com estagiários de nutrição da UFG, elaborou-se um Manual que 

estabelece condutas alimentares e nutricionais para nortear o treinamento e servir como material 

técnico de apoio com normas padronizadas. A capacitação será realizada no mês de maio e 

junho/2015 em 14 etapas para cobrir os três plantões de serviços do local. As capacitações 

foram elaboradas e serão ministradas pelas nutricionistas com apoio dos estagiários de nutrição. 

Os temas a serem abordados são: horários, cardápio e porções das refeições, terapia nutricional 

em condições especiais e acompanhamento do estado nutricional. Considerações finais: trata- 

se de um local com trabalhos intersetoriais, com envolvimento das áreas da saúde (SMS), 

assistência social (SEMAS) e Educação (SME) e ações multiprofissionais e interdisciplinares. 

Espera-se com essa estratégia uma adequação e padronização das condutas alimentares e 

nutricionais e assim ampliar o empoderamento e autonomia dos profissionais ao lidar com a 

alimentação das crianças. Além disso, o envolvimento dos acadêmicos nas etapas de 

planejamento e execução foram essenciais em proporcionar um aprimoramento na formação 

dos mesmos. 

 

EIXO: EDUCAÇÃO PERMANENTE NO COTIDIANO 

DO TRABALHO 

 
SAÚDE MENTAL NA RODA (SMR): INICIATIVA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

(EP) PARA A CLÍNICA AMPLIADA EM SAÚDE DO PRÓ-PET SAÚDE MENTAL 

UFG/ SECRETARIA DE SAÚDE DE GOIÂNIA 

Patrícia Gonzaga AMORIM Instituição: UFG e Secretaria de Saúde de Goiânia - Médica, 

especialista e doutora em Psiquiatria - atua no Programa Saudavelmente da UFG (cuidado em 

Saúde Mental para a comunidade Universitária) e no CAPS Novo Mundo / SMS Goiânia 
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Introdução - A formação e a qualificação profissional para as práticas integrais em saúde é um 

ponto crítico para a consolidação do SUS e foi prioridade do PRÓ-PET Saúde Mental UFG. 

Em parceria com a Escola Municipal de Saúde Pública, desenvolveu o projeto SMR, 

envolvendo profissionais do SUS, comunidade UFG e geral, que visou problematizar e 

qualificar a clínica ampliada em Saúde Mental no SUS e na UFG. Nosso objetivo é relatar 

processos, produtos e impactos do SMR. Desenvolvimento – O SMR foi desenvolvido em duas 

etapas: turma 1 (2013) e turma 2 (2014). Com duração de 150 horas, a EP foi baseada na 

metodologia da problematização com o Arco de Maguerez e desenvolvida através de rodas de 

aprendizagem - que problematizaram o acolhimento e o apoio matricial em SM nos serviços do 

SUS e da UFG – e de rodas ampliadas - mensais, realizadas na UFG, por alunos da EP e 

monitores PRÓ-PET SM, propondo atividades problematizadoras de promoção e educação em 

SM para a comunidade em geral. O SMR evolveu 60 profissionais de 10 serviços de SM do 

SUS, nas rodas de aprendizagem. A EP permitiu conhecer suas práticas de acolhimento e apoio 

matricial, seus nós críticos e potenciais, agregou conhecimentos através da discussão de artigos 

e vídeos sobre experiências locais e nacionais e iniciativas para qualificar os serviços estão 

sendo planejadas e/ou implantadas, com o apoio do matriciamento itinerante da equipe 

facilitadora da EP, em cada serviço. No SMR , aconteceram 12 rodas ampliadas, envolvendo 

mais de 800 participantes, abordando temas como: Saúde e adoecimento mental na 

Universidade; Redução de danos e a Rede de cuidados AD; Política Nacional de SM em 

Goiânia; Projeto Terapêutico Singular; Vivendo a rua; Rede psicossocial infanto-juvenil; SM 

na formação dos profissionais de saúde; RH e co-responsabilização em SM; rodas de partilha 

de processos e produtos do SMR. Essas experiências foram apresentadas em eventos científicos. 

Considerações Finais - A EP se mostrou uma estratégia potente de integração ensino-serviço. 

Dentre os impactos do SMR destacamos a ampliação da visão crítica dos profissionais sobre 

seu trabalho nos serviços de SM, o fomento do cuidado em rede no SUS e na UFG, a 

sensibilização da comunidade da UFG para as questões de SM ligadas ao contexto acadêmico, 

a difusão do uso de metodologias problematizadoras na UFG e na rede SUS. A continuidade 

do SMR está em discussão. 

 

RODA AMPLIADA PRÓ-PET UFG / SMS GOIÂNIA : SAÚDE E ADOECIMENTO 

MENTAL NA UNIVERSIDADE 

Letícia Candine de BRITO (estudante de odontologia da UFG) Patrícia Gonzaga AMORIM 

(psiquiatra da Estratégia de Saúde da Família da Secretaria de Saúde de Goiânia/UFG) Douglas 



244  

José NOGUEIRA (Professor Assistente da UFG) Elaine Rodrigues ROSA (estudante de 

medicina da UFG)  Cibele Souto de PAIVA (estudante de nutrição da UFG) 

 

A Roda Ampliada “Saúde e adoecimento mental na universidade” aconteceu em abril de 2013, 

na UFG, e foi desenvolvida no contexto do Projeto de Educação Permanente Saúde Mental 

(SM) na Roda, que problematizou a SM do universitário na UFG. Monitores do PRÓPET em 

estágio propuseram o desenvolvimento de atividades problematizadoras, entre as quais a Roda 

Ampliada, visando sensibilizar e discutir, com alunos, professores, profissionais e comunidade, 

sobre como promover a SM dos universitários e reduzir sofrimento e agravos psíquicos. Como 

estratégia de organização da Roda foi utilizada a metodologia do Arco de Maguerez. Para 

nortear a discussão, os facilitadores construíram um caso fictício de adoecimento de um aluno, 

a partir de suas experiências e observações da realidade, para fomentar a discussão sobre os 

determinantes do adoecimento psíquico do universitário. A Roda foi avaliada qualitativamente 

por participantes e facilitadores. A discussão, que envolveu 70 participantes, permitiu a 

identificação de determinantes do adoecimento mental do universitário da UFG e de propostas 

para mudar essa realidade, tais como: acolhimento aos alunos, acesso à informação, foco no 

protagonismo dos estudantes, fortalecimento da aprendizagem tutorial em todas unidades 

acadêmicas, investimentos em assistência estudantil, co-responsabilidade 

aluno/professor/família/cuidadores para promover SM na UFG, visibilidade às ações feitas e 

resultados obtidos e positivação da SM nas mídias. A vida acadêmica é complexa e desafiadora, 

podendo ser fonte de sofrimento e/ou adoecimento psíquico, que contribuem para a evasão 

escolar. É necessário que os serviços de cuidado, juntamente com as unidades acadêmicas, 

construam espaços de informação e discussão, visando diminuir os estigmas, e promover a SM 

da comunidade universitária. As iniciativas do PRÓ-PET SM da UFG/Secretaria de Saúde de 

Goiânia têm contribuído para sensibilizar e mobilizar a comunidade acadêmica da UFG para o 

enfrentamento dos problemas ligados à SM e seus determinantes. 

 

MANUAL PARA ORIENTAÇÕES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DAS 

INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS DA COLUNA VERTEBRAL  (Um Guia para 

Profissionais, Cuidadores e Clientes) 

Apresentador/Autor: Cristina Célia A. P. SANTANA (Enfermeira HC/ UFG) 

Autor:  Eric Benchimol FERREIRA (Enfermeiro HC/ UFG) 
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Co-autores: Maria Márcia BACHION (Professora FEN/ UFG) Anita Bernardes da SILVA 

(Enfermeira HC/ UFG) Frederico Barra de MORAIS (Professor FM/ UFG) Murilo Tavares 

DAHER (Professor HC/ UFG) 

 

Introdução: Na assistência aos clientes submetidos ao tratamento das afecções da coluna, 

observa-se grande dificuldade dos mesmos e de seus cuidadores, em compreender as 

orientações relativas ao tratamento cirúrgico. Para minimizar reações advindas como ansiedade 

e medo, faz-se necessário um preparo adequado de ambos, tentando garantir sua participação 

efetiva no decorrer dos procedimentos. Com base nas dúvidas mais frequentes dos clientes e 

cuidadores, elaborou-se um Manual com a finalidade de disponibilizar aos profissionais um 

recurso para orientação relativa ao tratamento cirúrgico, suas complicações e procedimentos 

relacionados. Objetivos: Propiciar subsídios para a orientação do cliente a ser submetido à 

intervenção cirúrgica das afecções da coluna, colaborar para um enfretamento adequado e 

contribuir para a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Metodologia: Realizou- 

se uma revisão da literatura sobre a temática e organização de acervo fotográfico sobre as etapas 

relativas ao tratamento cirúrgico da coluna. Resultados: O desafio de estruturar informações, 

de maneira a contemplar as complexidades da especialidade, foi a utilização uma linguagem 

simples e a seleção de imagens visando facilitar a compreensão do processo. As informações 

básicas necessárias no preparo pré-operatório mostraram-se úteis para minimizar a ansiedade e 

aliar o cliente e seu cuidador ao tratamento cirúrgico proposto. Possibilitar acesso a estas 

informações estabeleceu meios para que ambos se transformassem em agentes proativos no 

processo, permitindo um melhor desenvolvimento das ações desempenhadas pela equipe de 

enfermagem e pelas demais equipes. Considerações Finais: Percebemos que a organização 

deste Manual pode contribuir para a SAE ao cliente no âmbito da cirurgia de coluna. O 

conhecimento das etapas envolvidas favoreceu o diálogo e a parceria. A capacidade de 

abstração torna-se um empecilho quando compete ao enfermeiro a tarefa de orientar seus 

clientes quanto a procedimentos complexos e afins. Subsídio como este objetiva facilitar a 

comunicação e a participação nesta construção que é o cuidado e o autocuidado, princípio 

básico da formação e do trabalho da equipe de enfermagem. 

 

ESPAÇO SOCIAL ALIMENTAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM MULHERES 

BORDADEIRAS 

AUTORES:  Apresentador: Andrea SUGAI (Professora da FANUT/UFG) 
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Orientador: Elisabetta RECINE (Professora da NUT/UnB) 

Co-Autores: Juliana ROCHET (Professora Planaltina/UnB) Luiza TORQUATO (Mestranda 

da Faculdade de Saúde/UnB) Gabriela CUNHA (Aluna de graduação de Ciências Sociais/UnB) 

 

Introdução: Mapear e analisar os saberes e práticas utilizadas por determinados grupos sociais 

e compreender os modos de pensar e agir que lhes dão sustentação faz parte de um processo de 

escuta e de compreensão de lógicas que orientam e dão sentido às dimensões sensoriais, 

cognitivas e simbólicas da alimentação. Objetivo: Este estudo teve como objetivo identificar e 

caracterizar os saberes, escolhas e práticas alimentares domiciliares estabelecidas no espaço 

social alimentar de um grupo de mulheres bordadeiras do bairro do Recanto das Emas, Distrito 

Federal. Desenvolvimento: Foi realizado pesquisa de natureza qualitativa, valendo-se da 

técnica da história de vida e documentação cartográfica. Por meio da realização de um conjunto 

de oficinas, as diferentes dimensões do espaço social alimentar do grupo de mulheres foram 

abordadas e registradas em imagens e documentação cartográfica. Esses insumos foram objeto 

de reflexão e análise tanto para o conhecimento da realidade passada e atual dessas mulheres 

quanto aos seus saberes, escolhas e práticas alimentares domiciliares, mas também para 

proposições sobre o espaço alimentar que desejam. Considerações Finais: A história de vida 

juntamente com o mapeamento dos saberes escolhas e práticas alimentares permitiu definir as 

possibilidades de ação, dentre elas, as que envolvam educação alimentar e nutricional. Ou seja, 

por meio da metodologia utilizada foi possível trazer à tona questões teóricas e práticas, 

objetivas e subjetivas, que dizem respeito ao reconhecimento da identidade, da diferença e dos 

valores localmente atribuídos e gerados pela comunidade e suas possíveis repercussões nas 

condições locais para a promoção da alimentação saudável. 

 

MANUAL DE ORIENTAÇÕES AO CUIDADOR DE CLIENTES PALIATIVOS: 

MINIMIZANDO O SOFRIMENTO DA DOR 

Apresentador: Régis Rodrigues SANTANA (Professor UNIVERSO/CGESP -GO) 

Tutor: Cristina Célia de Almeida Pereira SANTANA (Enfermeira HC/ UFG) 

Co-autores: Fernanda Matos CORDEIRO (Pós-Graduanda de Enfermagem/CGESP-GO) 

Natália Rocha de OLIVEIRA (Pós-Graduanda de Enfermagem/CGESP-GO) Thaynara Susy 

Alves de ALMEIDA (Enfermeira) 
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Introdução: Frente ao cliente sem possibilidades terapêuticas de cura é importante a concepção 

de morte como um processo e não como fim. Trata-se de um indivíduo em fase de terminalidade 

e que, durante todo o processo de sua doença, apresenta vulnerabilidades e limitações 

específicas de ordem física, psíquica, social e espiritual. Torna-se prioritário a prevenção e 

alívio de sofrimento, como a dor. A prestação de cuidados paliativos traz como premissa a 

autonomia e a melhoria na qualidade de vida. Objetivo: Elaborar um manual direcionado ao 

cuidador, com orientações que minimizem a dor do cliente, com patologia sem possibilidade 

de cura. Metodologia: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura e busca da vivência 

prática-assistencial junto à clientes terminais para obtenção de conclusões acerca da temática 

proposta. Resultados: Conseguir o alcance da cura de um cliente propicia a sensação de vitória 

e bem-estar. Em contrapartida, o sentimento vivenciado frente àquele sem possibilidade 

terapêutica implica em conflitos e desafios significativos, que pode desencadear reflexos para 

o cliente, família e equipe que o assiste, requerendo equilíbrio e ações que objetivem alívio dos 

sintomas, como o controle efetivo da dor, atos solidários, readaptação da dinâmica do cuidar e 

busca pela autoestima e qualidade de vida. Para tal fim, torna-se imperativo o desenvolvimento 

de processos de educação continuada. Considerações Finais: Torna-se fundamental analisar o 

impacto da dor na vida do cliente com cuidados paliativos e de sua família. A atuação dos 

profissionais deve focar a promoção do conhecimento através do desenvolvimento de 

estratégias que objetivem o incentivo ao cuidado. A adesão às ações propostas estará 

condicionada ao estímulo, acompanhamento e priorização de uma assistência humanizada. A 

criação do manual permitiu instrumentalizar o trabalho da equipe multidisciplinar e contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida na terminalidade. 

 

EIXO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE E 

INTERPROFISSIONALISMO E PRÁTICA 

COLABORATIVA 

 
DIA DAS CRIANÇAS SOLIDÁRIO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E 

READAPTAÇÃO DR HENRIQUE SANTILLO - CRER 

Apresentadora: Mylenna Márley FRANCISCO DE CARVALHO (Aluna grad. ICB/UFG) 

Orientador: Clever GOMES CARDOSO (Professor do ICB/UFG) 
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Co-autores: José Augusto RODRIGUES SILVA (Aluno grad. ICB/UFG), Letícia TAVARES 

DE SOUZA (Aluna grad. ICB/UFG), Mirla Karina SOUZA BARBOSA (Aluna grad. 

ICB/UFG), Thais MACHADO DAS MERCÊS (Aluna grad. ICB/UFG) 

 

Introdução: Em todo o mundo se tem o costume de criar datas comemorativas para homenagear 

ou lembrar algo marcante para a sociedade. No Brasil, o dia das Crianças é uma dessas datas, 

sendo escolhido para a comemoração ao dia 12 de outubro. A data foi proposta pelo deputado 

federal Galdino do Valle Filho, sendo aprovada na Câmara dos Deputados, no dia 5 de 

novembro de 1924. Nesse dia, é costume dar presentes para as crianças, tanto que a data é 

considerada uma das melhores épocas para vendas pelos comerciantes. Objetivo: Assumir a 

postura de equipe multidisciplinar e multiprofissional, e aprender a ver, escutar e reconhecer as 

demandas das crianças atendidas no CRER por meio de uma ação solidária. Desenvolvimento: 

A Liga Acadêmica de Educação em Saúde (LAES) realizou uma campanha para arrecadação 

de brinquedos entre Setembro e Outubro de 2014. Foram utilizadas suas redes sociais e cartazes 

afixados no Instituto de Ciências Biológicas (ICB/UFG). No dia 12 de outubro, foram 

realizadas diversas brincadeiras e pinturas corporais com as crianças, além da doação dos 

brinquedos arrecadados, também foram distribuídos 1000 mini cachorros quentes e doces. A 

recepção do público foi excepcional, podendo ser observado pelos relatos das pessoas presentes 

e na alegria e gratidão das crianças. Considerações Finais: O evento ocorreu de forma 

satisfatória, estima-se que aproximadamente quinhentas crianças, além de familiares e 

funcionários foram participaram do evento. Consideramos também que a ação contribuiu para 

aliviar a tensão e rotina de muitos que ali estavam a um tratamento exaustivo, sendo uma 

experiência de integração da academia com a comunidade, e adoção de abordagens mais 

participativas, dialogadas e ainda, de acolhimento. 

 

SABERES POPULARES – UM OLHAR SOBRE A COMUNIDADE KALUNGA 

Apresentador: Rogério Fagundes VICENTE (aluno de graduação da FO/UFG) 

Orientador: Tatiana Novais e Maria de Fátima Nunes 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar as experiências vivenciadas por acadêmicos em 2014 na 

cidade de Cavalcante com a comunidade Kalunga por meio do Curso de extensão ‘Saúde da 

População Negra – Comunidade Kalunga’ vigente na Universidade Federal de Goiás - UFG. 

As        atividades foram sobre ‘Saberes Populares em Saúde’ e realizadas em parceria com de 
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professores da UFG, e profissionais de (consultório de rua e teatro do oprimido), Secretaria 

Estadual de Saúde, SMS de Fortaleza (Articulação Nacional de Movimentos e Práticas em 

Saúde- ANEPS) e estudantes do curso de Odontologia da UFG. As ações envolveram os 

agentes de saúde da região de Cavalcante GO e moradores da comunidade Kalunga. A equipe 

procurou entender o local e a cultura Quilombola, através da vivência e também de atividades 

realizadas com crianças no Engenho II, um dos grupos kalunga. O intuito geral seria que a partir 

daquela vivência, pudéssemos realizar algumas reflexões com os agentes de saúde a respeito da 

sua realidade e a necessidade de respeitar as práticas populares de saúde, que constituem parte 

do patrimônio imaterial desta comunidade. Os agentes de saúde são tradicionalmente líderes e 

representantes da comunidade. Possuem um grande conhecimento a respeito da vida, das 

relações, e das práticas populares de saúde. Porém, corre-se o risco de que com a tecnificação 

do saber, com qualificações, cursos técnicos, formações sem a devida metodologia e reflexão, 

percam a sua essência. O Agente de Saúde pode começar a desvalorizar o saber popular em 

detrimento do saber biomédico, que desconsidera o saber imaterial desta comunidade. A 

metodologia utilizada nas atividades foi a dos Círculos de Cultura; metodologia criada por 

Paulo Freire, que acaba por ser facilitadora de experiência coletiva de diálogo, reflexão política 

e social. E como complemento desta metodologia, utilizaram-se também as sínteses criativas 

como método de sistematização e técnica projetiva das discussões realizadas entre os grupos e 

a sensibilização deu-se por técnicas do Teatro de Oprimido. A experiência foi ímpar para a 

formação universitária, com contributos sobre saberes populares e importância das parcerias. 

 

KALUNGA CIDADÃO - TRABALHO COM A DIVERSIDADE 

Apresentador: Rogério Fagundes VICENTE ( aluno de graduação da FO/UFG ) 

Orientador: Tatiana Novaes 

Co-autores: Denner Patrick Sousa FERREIRA (aluno de graduação da FO/UFG), Lísia 

Máximo PEREIRA (aluna de graduação da FO/UFG), Pedro Augusto Neves MONTEIRO 

(aluno de graduação da FO/UFG) 

 

A equipe da odontologia participou do 3° Kalunga Cidadão organizando e executando 

atividades educativas sobre saúde bucal e alimentação saudável, visando a valorização da 

cultura e da história da população Kalunga. A intervenção foi de caráter não assistencialista 

sem imposição de conhecimento, adequando os temas abordados à realidade da população. As 

atividades tiveram como público alvo as crianças e mulheres da comunidade. Porém,   durante 
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as atividades, alguns homens adultos também participaram. A equipe formada por graduandos 

da Faculdade de Odontologia da UFG, coordenada pela professora Tatiana Novaes, saiu de 

Goiânia com destino a Cavalcante/Goiás, em razão do Projeto Kalunga Cidadão 2014, junto à 

remanescente comunidade quilombola denominada Kalunga, em especial, a comunidade do 

Engenho II, localizada em Cavalcante/GO. No dia das atividades, no período vespertino foi 

realizado um teatro de fantoche o qual contou a história da ''Menina Bonita do Laço de Fita'' da 

autora Ana Maria Machado, desta atividade participaram crianças e adultos. A realização do 

teatro teve como objetivo principal desenvolver o tema da diversidade, não somente visando 

apresentar a riqueza da diversidade étnico-cultural brasileira, mas também para que as crianças 

se apropriassem de valores como respeito a si próprias e ao outro. Logo após foi realizada a 

dinâmica sobre alimentação saudável, foram expostas às crianças objetos que representavam 

alimentos saudáveis e não saudáveis, deixando que fizessem tal distinção. Desta forma, 

trabalhou-se com a questão do por que determinados alimentos devem ser menos consumidos 

que outros, e o que levaria a ingestão crônica e intensa de doces e carboidratos. Em seguida, foi 

realizada a orientação de higiene bucal com a utilização de macromodelos, auxiliando as 

crianças sobre a forma ideal de escovação, o tipo de escova, a frequência ideal e do fio dental. 

Foi entregue a todas crianças exercícios educativos (caça-palavras, sete erros, labirintos, 

desenhos para colorir, cruzadas) para serem realizados em casa, todos abordando os temas 

discutidos nas atividades desenvolvidas. As crianças também receberam kits escolares contendo 

caderno e lápis. Ao final da tarde foi realizada a oficina das tranças, tendo a participação 

principalmente de crianças e adolescentes. 

 

ENSINO À DISTÂNCIA COMO FERRAMENTA DE FORMAÇÃO CRÍTICA E 

CIENTÍFICA DO ACADÊMICO DE NUTRIÇÃO 

Apresentador: Fernando Marcello Nunes PEREIRA (aluno de graduação da FANUT/UFG) 

Orientadora: Karine Anusca MARTINS (Professora da FANUT/UFG) Co-autores: Cristina 

Camargo PEREIRA (aluna de graduação da FANUT/UFG) Lays Serafim RIBEIRO (aluna de 

graduação da FANUT/UFG) Maria Das Graças Freitas de CARVALHO(aluna de graduação da 

FANUT/UFG) 

 

Introdução: O mundo vivencia uma grande mudança de paradigmas que inclui àqueles 

relacionados à educação, especialmente nas diferentes formas de ensino-aprendizagem, a partir 

das  várias  transformações  sociais,  políticas  e  tecnológicas.  Tal  condição  instiga  alunos e 
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professores a repensarem suas práticas, por vezes, tradicionais e seguirem modalidades novas, 

até mesmo, inéditas, preservando a autonomia e a visão crítica. Dentre as diversas metodologias 

de ensino superior, destaca-se a modalidade educacional denominada Ensino à Distância (EaD), 

na qual a mediação didático-pedagógica entre estudantes e professores, ocorre com a utilização 

de meios e tecnologias de informação e comunicação, em lugares ou tempos diversos. Objetivo: 

Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de Nutrição, da Universidade Federal de 

Goiás, nas disciplinas de Nutrição em Saúde Pública I e II, utilizando-se a ferramenta de Ensino 

à Distância aliada ao desenvolvimento de cursos online na área, com vistas à fixação dos 

conteúdos abordados em sala. Desenvolvimento: O EaD evidencia-se como uma forma de 

superar as dificuldades relacionadas a situações geográficas, sociais, e profissionais, visto que, 

permite a democratização do acesso a cursos de formação em diferentes áreas do conhecimento. 

Neste trabalho, destaca-se como um espaço online no qual os docentes indexam textos, vídeos, 

materiais técnicos científicos para subsidiar a formação, incluindo os fóruns de debate que 

permitem a discussão das diferentes percepções e dúvidas sobre os temas discutidos. O website 

“redenutri.com” é um canal de comunicação entre a ciência da Nutrição no Sistema Único de 

Saúde e a população. Possui uma área de login onde os interessados podem realizar cursos sobre 

temáticas inerentes à área, que relacionam o conteúdo teórico à situações práticas cotidianas, 

permeadas por questões-resumo para avaliar o aprendizado. Durante a vigência das disciplinas 

supracitadas utilizou-se a interação EaD e cursos online da RedeNutri para complementação 

dos módulos do plano de ensino, como uma das metodologias de ensino-aprendizagem, que 

muito contribuiu para formação profissional dos alunos. Considerações finais: Essas 

ferramentas alternativas possibilitaram uma formação sistematizada, dinâmica, humana e 

crítica para a Nutrição, ao passo que fundamentou uma atualização bibliográfica resolutiva e 

necessária. 

 

APRENDENDO A FAZER EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO AMBIENTE 

ESCOLAR: ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA EM AÇÃO 

Autores: Letícia Candine de BRITO (estudante de graduação da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás) Maria do Carmo Matias FREIRE (Professora da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás) Anderson Dias PINHEIRO (Cirurgião-Dentista 

da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia) Vitória Oliveira MAGALHÃES (estudante de 

graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás) Matheus Fabricante 

SABAG (estudante de graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 
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Goiás) Felipe Kerdoli CALAÇA (estudante de graduação da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás) 

 

Introdução: A educação em saúde constitui uma importante abordagem voltada para a 

promoção da saúde e o seu ensino na graduação é essencial para a formação adequada dos 

profissionais de saúde. Objetivos: Propiciar aos estudantes de Odontologia a primeira 

experiência de educação em saúde bucal junto à população, buscando contribuir para a sua 

formação e para a promoção de hábitos saudáveis no ambiente escolar. Relato da experiência: 

As atividades educativas foram realizadas por estudantes de odontologia da Universidade 

Federal de Goiás como parte da Disciplina de Odontologia Coletiva II, no primeiro semestre de 

2014, por meio de convênio com a Prefeitura de Goiânia. Os estudantes atuaram em uma escola 

pública municipal, acompanhados por professores e cirurgiões-dentistas da Estratégia Saúde da 

Família, que atuaram como preceptores. Realizaram o diagnóstico da realidade da escola e 

elaboraram uma programação com foco na higiene e alimentação saudável. O público alvo 

foram 194 escolares do 4o ao 9º ano com idade entre 9 e 16 anos. A estratégia escolhida foi 

uma gincana e os recursos utilizados foram cartazes, álbum seriado, cartões de perguntas, 

macromodelos de boca e fio dental alternativo. As ações foram avaliadas e os estudantes 

produziram um relatório ao final. A escolha da gincana como atividade interativa e lúdica 

possibilitou construir o conhecimento de forma mais prazerosa e agradável, bem como o 

desenvolvimento da cooperação e resistência à frustração. Os escolares demonstraram estar 

motivados a realizar as ações de higiene no dia-a-dia e sensibilizados em relação à escolha de 

alimentos saudáveis. O desafio de atuar com crianças e adolescentes foi superado e as atividades 

desenvolvidas geraram também experiência e conhecimentos para os acadêmicos. A escolha 

pela atividade lúdica propiciou a criação de um clima de descontração favorável à 

aprendizagem, imprescindível para o grupo etário trabalhado. Considerações finais: 

Recomenda-se que a rede pública municipal continue a favorecer a realização de projetos que 

contribuam para a promoção da saúde no ambiente escolar. A parceria com a Universidade 

Federal de Goiás deve ter continuidade e ser fortalecida, possibilitando cenários de práticas que 

favorecem a formação do futuro cirurgião-dentista. 

 

FORMAÇÃO DE PRECEPTORES E DOCENTES: DESAFIOS DA ÁREA DA SAÚDE 

Apresentador: Renan LELES (aluno de especialização UFRGS, Biomédico SMS/Goiânia) 

Tutora: Maria Goretti QUEIROZ  (tutora especialização UFRGS, Professora da FO/UFG) 
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Co-autor: Luciana Alves de OLIVEIRA (aluna de especialização UFRGS) 

 

 

Introdução: Estratégias políticas direcionaram o ensino na área da saúde. Existem dificuldades 

e limitações, mas também ações positivas. Ações intersetoriais/ministeriais sinalizam a 

possibilidade de mudanças na formação acadêmica e, consequente, reflexos na atuação 

profissional. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) norteiam uma formação que 

respondam às necessidades sociais. Porém, o ensino, muitas vezes, resume-se ao conhecimento 

técnico-científico e traduz-se em um recorte da realidade que desconsidera particularidades do 

contexto. Ficando em segundo plano, o estímulo do desenvolvimento e melhoria da qualidade 

do sistema de saúde, desde a formação universitária. Objetivos: incitar reflexões sobre a 

formação dos docentes e preceptores da área da saúde. Desenvolvimento: Docentes/UFG e 

preceptores/SMS/Goiânia, participam da Especialização em Docência na Saúde/UFRGS, uma 

estratégia adotada pelo Ministério da Saúde. Entre os desafios do ensino-aprendizado dos 

futuros profissionais de saúde, estão as dificuldades de formação de preceptores e docentes. As 

discussões abrangeram diversos elementos e contextos, todavia, convergiram em 

questionamentos básicos e fundamentais: Quem estamos formando? Para quem estamos 

formando? Para que estamos formando? O que é ser um preceptor ou um docente na área da 

saúde? Que vivências eles têm? Eles têm sensibilidade às demandas do SUS? E que grau de 

sensibilidade? As reflexões evidenciam que a perspectiva de preceptores e docentes sobre a 

forma de conduzir os processos que envolvem a saúde e, como eles entendem que saúde abrange 

um processo cultural, desencadeiam posturas distintas. Reconhece-se, ainda, que ações 

intersetoriais/ministeriais são valiosas e positivas na construção da realidade e da concepção 

profissional. Porém, cabe aos preceptores e docentes, adotarem e estimularem iniciativas que 

visam a atenção em saúde, a integralidade por meio das ações em conjunto nos projetos de 

ensino, extensão e pesquisa. Considerações finais: A construção de um modelo didático mais 

integrativo tem sido subsidiado e incentivado por ações intersetoriais/ministeriais, mas a 

implementação das ideias e dos projetos dependem das pessoas que estão inseridas no processo 

de ensino-aprendizado. As mudanças e transformações almejadas precisam começar por nós 

mesmos. 

 

EIXO: TRABALHO E SAÚDE NO TERRITÓRIO 

 

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA NÃO INTERFERE NA FLEXIBILIDADE DE 
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ADULTOS SAUDÁVEIS DE AMBOS OS SEXOS 

Acácia Gonçalves Ferreira LEAL1, Maria Sebastiana SILVA2, Ewerton GASSI1, Gilberto 

Reis Agostinho SILVA1 Gustavo Osório ZANINA3; Fagner Medeiros ALVES3; Paulo 

Adriano Naves PRUDENTE3 

1 Doutorando Pós-Graduação em Ciências da Saúde/UFG; 2 Professora Orientadora da 

FEF/UFG; 3 Mestrando Pós-Graduação em Ciências da Saúde/UFG 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar a influência de um comportamento ativo ou 

sedentário sobre a flexibilidade de adultos de ambos os sexos oriundos do PSF da cidade de 

Santo Antônio de Goiás-GO. Participaram voluntariamente do estudo 112 adultos saudáveis, 

de ambos os sexos com idades entre 20 e 85 anos, moradores de uma cidade de pequeno porte. 

O nível de atividade física foi determinado em entrevista presencial, e a classificação foi 

baseada nas atividades realizadas no tempo livre, sendo classificados como ativos aqueles 

sujeitos que alcançassem pelo menos 150 minutos de atividades físicas moderadas ou 75 

minutos de atividades vigorosas por semana. A flexibilidade foi avaliada pelo teste de sentar e 

alcançar, com a padronização e classificação dos resultados seguindo as recomendações do 

ACSM. Os resultados demostraram que 58% dos participantes foram classificados como ativos 

e 23,2% como sedentários. Nenhuma diferença foi verificada nos resultados do teste entre os 

grupos ativo/insuficientemente ativo (p = 0,50) ou sedentário/não sedentário (p = 0,24). Não 

foram observadas diferenças entre as proporções de sujeitos que atingiram níveis adequados de 

flexibilidade entre os grupos estudados. Odds ratio também não demostrou nenhuma associação 

entre o nível de atividade física e o desempenho no teste de sentar e alcançar. Com base nos 

resultados podemos concluir que a classificação do comportamento ativo ou sedentário através 

da simples quantificação de horas sentadas ou de atividade física nas horas livres não permite 

fazer associação com o nível de flexibilidade, e que esta capacidade física é mais sensível a 

programas de treinamento que envolvam exercícios específicos em sua programação. 

 

PERCEPÇÃO DAS USUÁRIAS SOBRE O ACESSO E A QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM ÊNFASE NO CÂNCER DO 

COLO DO ÚTERO 

Apresentador: Juliana Cristina MAGALHÃES (Aluna do Programa de Pós-graduação em 

Ciências da Saúde da FM/UFG) 
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Orientador: Rita Goreti AMARAL (Professora da FF/UFG) Tutor: Janaina Valadares 

GUIMARÃES (Professora da FEN/UFG) 

Co-autores: Gabriela Souza VELOZO (Aluna de graduação da FF/UFG), Marielly Gomes de 

SOUZA, (Aluna de graduação da FF/UFG), Edna Joana Cláudio MANRIQUE (Professora da 

FM/PUC-GO) 

 

Introdução: O câncer do colo do útero (CCU) é uma doença de evolução lenta, que passa por 

fases pré-clínicas detectáveis e curáveis. Estudos vêm revelando a problemática que está 

relacionada ao conhecimento e atitude inadequada de mulheres em relação às ações de 

prevenção deste câncer. Objetivo: Caracterizar a percepção das usuárias sobre o acesso e a 

qualidade dos serviços de atenção primária, com ênfase no CCU. Metodologia: Estudo do tipo 

transversal desenvolvido pela Faculdade de Farmácia da UFG em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia-GO. A coleta de dados foi realizada nas unidades básicas de 

saúde (UBS) do distrito sanitário leste, e teve como base as informações de mulheres sobre a 

estrutura da rede de atenção primária com ênfase no CCU, através de questionário baseado no 

PMAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, 

realizado no período de 2013 e 2014. As variáveis estudadas foram acesso ao serviço, 

acolhimento e saúde da mulher. Resultados: Foram entrevistadas 160 mulheres de 18 a 83 anos. 

Sobre o acesso aos serviços de saúde 63,1% consideraram a UBS perto de suas residências, 

58,1% julgaram as UBS bem sinalizadas e 81,9% consideraram que o horário de atendimento 

atende às suas necessidades. Em relação ao acolhimento, 46,9% relataram não serem escutadas 

quando vão à UBS para resolver qualquer problema sem ter hora marcada, e quando conseguem 

são por médicos (55,0%) ou recepcionistas (53,1%); e sentem-se respeitadas em relação aos 

seus hábitos culturais e religião (89,4). Em relação à saúde da mulher, 61,3% relataram que não 

são atendidas na hora sem ter consulta marcada mesmo com problema ginecológico, e 39,6% 

alegaram que fazem o exame em consultório particular. A maioria (23,3%) relatou que fizeram 

o exame pela última vez há doze meses. Informaram (64,4%) que são orientadas sobre a 

importância do exame e que os resultados dos exames estão disponíveis nas UBS em média em 

30 dias (38,1%). Em relação à coleta de material para exame, 62,2% não sabem a frequência 

em que é realizada nas UBS e 57,6% disseram esperar no mínimo 60 minutos para serem 

consultadas em ginecologia. Considerações finais: Apesar da maioria das mulheres alegarem 

serem boas as condições de acesso e qualidade dos serviços, as orientações não são feitas de 

acordo com as normas do Ministério da Saúde para toda população assistida. 
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HIPERTENSÃO ARTERIAL NA INFÂNCIA – É PRECISO CUIDAR. 

Apresentador: Mayara Maria Souza de ALMEIDA (Mestranda FEN-UFG) 

Orientador: Ana Luiza Lima SOUSA (Professora Doutora FEN-UFG) 

Tutora: Márcia Maria de SOUZA (Professora Doutora FEN-UFG) 

Co-Autor: Paulo Cesar Veiga JARDIM (Professor Doutor Faculdade de Medicina UFG) 

 

 

Introdução A hipertensão arterial é o mais importante fator de risco para mortalidade em nosso 

século. O aumento na massa corporal e a obesidade em especial elevam a pressão arterial, sendo 

essa associação (obesidade e hipertensão) já bem caracterizada. Nos adolescentes acima de 13 

anos, considera-se que medidas iguais ou maiores do que 120x80 mmHg sejam igualmente 

definidas como pré-hipertensão, desde que inferiores ao percentil 95. A Liga de Hipertensão 

Arterial da Universidade Federal de Goiás foi criada em 1989, fundamentada na 

multidisciplinaridade, facilidade de acesso aos pacientes e a integração entre ensino-extensão e 

pesquisa. A partir de meados de 1992, a Liguinha começou as atividades com assistência e 

orientação às crianças e adolescentes que fossem filhos e/ou netos dos pacientes da Liga adulta. 

Objetivo Geral: Estimular a adoção de um estilo de vida saudável através do desenvolvimento 

de atividades educativas em grupos de crianças e adolescentes; Objetivos Específicos: Orientar 

crianças e adolescentes matriculados na mesma sobre os fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares; Acompanhar a evolução do peso de crianças e adolescentes com excesso de 

peso inscritos na mesma. Desenvolvimento: Na Liguinha estão inscritas 42 crianças e 

adolescentes na faixa etária de 05 a 19 anos, apresentando algum fator de risco para doenças 

cardiovasculares, tais como: obesidade, dislipidemias, tabagismo, alcoolismo e hipertensão 

arterial. Na assistência, realizamos a Consulta de Enfermagem de forma individual e com 

presença de familiares, acolhimento, atividades de prevenção de Fatores de Risco 

Cardiovasculares em diversos espaços. Considerações Finais: É fundamental que a 

interdisciplinaridade ocorra no trabalho em saúde, de modo que cada profissional, no seu 

conhecimento específico e com distintas perspectivas possa construir um projeto comum, 

promovendo um atendimento de melhor qualidade as crianças e adolescentes. 

 

CONHECENDO AS FRUTAS E VERDURAS NO PIPOCA EM GOIÂNIA, GO 

Apresentador: Tathiany Jéssica FERREIRA (aluna de graduação da Faculdade de 

Nutrição, da Universidade Federal de Goiás - FANUT/UFG) 

Orientador: Maria Claret Costa Monteiro HADLER ( Professora da FANUT/UFG) 
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Tutor: Renata Félix Honório (nutricionista do CAIS Amendoeiras) 

Co-autores: Isabela Alves Carneiro VIANA (aluna de graduação da FANUT/UFG), Marcela e 

França TOLENTINO (aluna de graduação da FANUT/UFG), Virgínia Lemes RIBEIRO (aluna 

de graduação da FANUT/UFG) 

 

Introdução: A adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta (entre 10 e 

19 anos) caracterizado pelas intensas mudanças corporais da puberdade e pelo desenvolvimento 

emocional, mental e social. As práticas alimentares adotadas nesta etapa têm revelado dietas 

ricas em gorduras, açúcares e sódio, com pequena participação de frutas e hortaliças. Portanto, 

este grupo é vulnerável nutricionalmente, e tendem a omitir refeições, e consumir mais 

alimentos entre as principais refeições. Neste contexto, tem se estimulado o desenvolvimento 

de estratégias de intervenção nutricional, inseridas no campo da educação para a saúde, como 

uma perspectiva para o controle do problema nessa fase da vida. As atividades desenvolvidas 

envolvem a parceria entre ensino, serviço e comunidade. Objetivo: apresentar as experiências 

práticas do Estágio Supervisionado de Nutrição em Saúde Pública, desenvolvidas por 

estudantes de Nutrição da UFG, em maio de 2015 no grupo PIPOCA (Programa de Intervenção 

e Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes) no CAIS Amendoeiras. 

Desenvolvimento: A prática foi realizada em dois períodos: matutino e vespertino, sendo 3 e 6 

adolescentes, respectivamente, acompanhados dos responsáveis. Primeiramente foi 

apresentado a dinâmica, informando que seria uma degustação e adivinhação através do tato e 

olfato de frutas e verduras. Dentre os alimentos, tinha-se: pêra, maçã, abacaxi, kiwi, melão, uva, 

abóbora cabotia, batata doce, inhame, pimentão, pepino, repolho roxo, abobrinha verde, 

berinjela, cenoura, vagem e jiló. Cada adolescente foi vendado e realizado a prática, revezando 

entre degustação e tato/olfato. Os alimentos que obtiveram maiores dificuldades de acerto 

tato/olfato foram: vagem, jiló, inhame, repolho e berinjela. E os que tiveram mais aversão na 

degustação: pepino e cenoura. Posteriormente, discutiu-se formas diferentes de elaborar 

preparações com os alimentos com menor aceitabilidade. A resposta da atividade foi positiva e 

obteve-se participação total dos integrantes do grupo. Considerações finais: A prática 

evidenciou a importância ao estimulo da alimentação saudável e adequada por meio de ações 

e/ou orientações continuas. Programas de intervenção, visando a promoção e prevenção da 

saúde são ferramentas básicas no âmbito da nutrição, principalmente na reeducação alimentar, 

contribuindo para um estilo de vida saudável. 
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PROMOÇÃO DE PRÁTICAS ALIMENTARES SAUDÁVEIS E HORTA 

SUSTENTÁVEL: UMA PARCERIA INTERSETORIAL 

Carla Cristina da Conceição FERREIRA (Professora da FANUT/UFG e nutricionista da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia), Thaynara Azevedo de OLIVEIRA¹ (aluna de 

graduação da FANUT/UFG), Denise Nunes BARNABÉ (nutricionista da Secretaria Municipal 

de Saúde de Goiânia), Tatyanne Leticia Nogueira GOMES (aluna de graduação da 

FANUT/UFG) 

 

Introdução: as prática alimentares saudáveis são adequadas aos aspectos biológicos e 

socioculturais dos indivíduos, bem como ao uso sustentável do meio ambiente. Dentre as 

estratégias de promoção da saúde para incentivo destas práticas tem-se o estímulo a produção 

de hortas. Programas de segurança alimentar e nutricional como o Mesa Brasil do Serviço 

Social do Comércio (SESC), redistribui alimentos para o consumo e promove como estratégia 

de sustentabilidade vários cursos para instituições conveniadas, dentre eles, a produção de 

hortas. Objetivo: orientar os participantes do curso Horta Sustentável quanto à importância da 

adoção de práticas alimentares saudáveis, podendo utilizar os alimentos produzidos na própria 

instituição. Desenvolvimento: houve pactuação de parceria entre o SESC Mesa Brasil, 

Faculdade de Nutrição/UFG e Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para execução de 

ações de promoção da alimentação saudável. A primeira atividade foi realizada em março de 

2015, com a participação de 23 representantes das entidades sociais. Primeiramente 

desenvolveu-se uma dinâmica de apresentação dos participantes, onde cada pessoa deveria 

encontrar a outra que estivesse com a mesma ilustração de hortaliças que a sua e apresentar o 

seu par à turma. Na aula expositiva foram discutidos os temas: direito humano a alimentação 

adequada, segurança alimentar e nutricional e promoção da saúde; após esse momento os 

participantes realizaram uma síntese da aprendizagem. Também foram abordados temas de 

alimentação saudável; classificação, propriedades nutricionais e higienização correta das 

hortaliças e aproveitamento integral dos alimentos. Os participantes realizaram ainda uma 

dinâmica para referirem quais preparações poderiam ser elaboradas com diferentes tipos de 

temperos. Para finalizar a aula foram abordados os temas discutidos na dinâmica: conceitos, 

benefícios e preparo de temperos frescos. Para avaliação fez-se aplicação de um teste composto 

por 4 questões. Num segundo momento será ministrado um curso prático de culinária sobre 

aproveitamento integral dos alimentos. Considerações finais: os integrantes do primeiro curso 

receberam positivamente as orientações ministradas durante a preleção e apresentaram um bom 
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entendimento do tema abordado, conforme avaliação da participação e das notas do teste 

aplicado, em que o menor índice de acerto apresentado foi de 60%. 

 

INFLUENCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ESTILO DE VIDA E PERCEPÇÃO 

EM SAÚDE DE USUÁRIOS DO PROGRAMA HIPERDIA 

Apresentador: Ariane Tafnes Ferreira de MELO (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

Orientador: Regiane Christine da SILVA (Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia/Preceptora PROPET Saúde) 

Tutora: Dione Marçal LIMA (Professora Doutora FF/UFG/Tutora PROPET Saúde) 

Co-autores: Carlos Henrique SOUZA (Aluno de graduação FEF/UFG), Denise Alves e Sousa 

LACERDA (Aluna de graduação FANUT/UFG), Karoline Santana SILVA (Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia), Fabíola Yukie YONEDA (Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia) 

 

Introdução: A promoção da saúde é a capacitação das pessoas e comunidades para modificarem 

os determinantes da saúde, considerando a concepção amplificada do processo saúde-doença- 

cuidado. O trabalho educativo em grupo apresenta-se como uma valiosa alternativa para 

desenvolver promoção da saúde em indivíduos portadores de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), permitindo aprofundar discussões que possibilitam ao indivíduo maior 

autonomia, prevenção de complicações e qualidade de vida. Objetivo: Avaliar a influência das 

ações de educação em saúde no estilo de vida e percepção em saúde dos pacientes do HiperDia. 

Metodologia: Estudo descritivo de caráter prospectivo, realizado em uma Unidade de Saúde da 

Família do município de Goiânia, onde foram desenvolvidas as atividades de um grupo tutorial 

do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. Os participantes do Programa HiperDia 

foram inseridos em grupos de participantes das atividades de educação em saúde oferecidas 

pela Unidade (G1) e não participantes (G2). As variáveis de estilo de vida estudadas foram 

sedentarismo, etilismo, tabagismo e IMC. Para descrever a percepção em saúde foi utilizado o 

Teste de Batalla. RESULTADOS: A maioria da população estudada foi considerada sedentária, 

sendo 68,2% dos pacientes do G1 e 66,7% do G2. No entanto a prática do etilismo e tabagismo 

foi maior entre os participantes do G2 (não participantes das atividades educativas oferecidas 

na Unidade). Através da categorização da idade, foi observado que entre os idosos do G1, 

41,2% apresentavam-se em sobrepeso ou obesos e 38,9% no G2. Quanto a percepção em saúde 

dos  participantes  verificou-se  que  em  G1  a  porcentagem  de  usuários  que  possuíam     o 
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conhecimento aceitável ou medianamente aceitável sobre a doença foi superior aos 

participantes de G2. Considerações Finais: A pouca diferença observada entre os grupos pode 

indicar que as práticas educativas que vem sendo empregadas no HiperDia não tem sido efetiva 

para alcançar os objetivos propostos, sendo necessário mais estudados metodologias 

empregadas. 

 


