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1. A RECEPÇÃO 

 

Bem recebido eu fui, até demais. 

Não pensei que um ser humano fosse capaz  

De dar tanta consideração a um desconhecido rapaz. 

Sabia, agora, que perto de mim havia uma pessoa sincera, 

Sincera ao demonstrar seus sentimentos  

Que alguns são até sofrimentos. 

No entanto, ao partilhar comigo e com os outros 

Expõe, ao certo, o incerto  

A certeza de estar no caminho certo. 

  

O quarto muito limpo e cuidado 

Reflete o zelo que estas pessoas há tempos têm empregado. 

São 50 anos de história, 50 anos de amor.  

São 50 anos de carinho que a UFG nos proporcionou 

 

Dário Macêdo - Acadêmico Medicina 5º ano - Setembro 2019. Poema escrito para 

apresentação do portfólio reflexivo, atividade de conclusão de estágio. 

 

Figura 1. Acadêmicos do Estágio Comunitário no Campus de Firminópolis (Setembro de  2019). 
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2. APRESENTAÇÃO DO CAMPUS FIRMINÓPOLIS 

 

O Campus Firminópolis, órgão da Universidade Federal de Goiás, recebe alunos dos 

cursos de Enfermagem, Medicina, Nutrição e Odontologia, em regime de internato, para 

realização do Estágio Comunitário, com o objetivo de desenvolver ações de saúde no âmbito 

da Atenção Básica por meio do exercício interprofissional, visando à prática colaborativa, nos 

municípios de Firminópolis e São Luís de Montes Belos.  

O Estágio Comunitário ocorre por um período de quatro semanas para os estudantes dos 

cursos de Enfermagem, Medicina, Odontologia e seis semanas para aqueles do curso de 

Nutrição. As atividades são desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde dos dois municípios 

com ênfase na Atenção Básica, onde o estagiário pode compreender e atuar sobre os 

determinantes sociais de saúde. A integração ensino-serviço-comunidade é o eixo norteador do 

Estágio Comunitário, o qual permite o desenvolvimento de ações não só no serviço de saúde, 

mas também em outros cenários de prática, incluindo as Secretarias de Educação dos 

municípios, onde são realizados os Programas Saúde na Escola (PSE) e o de Alimentação e 

Nutrição Escolar (PNAE). 

 Os estudantes exercem suas atividades orientados pelas políticas de saúde vigentes e 

que estejam diretamente relacionadas às atividades na Atenção Básica, entre elas a Política 

Nacional de Atenção Básica (2017) e os demais cadernos, protocolos, padronizações e 

programas de Atenção Básica existentes. Além disso, os estudantes devem se envolver com o 

controle social dos municípios participando e articulando juntamente com os Conselhos de 

Saúde discussões pertinentes à melhoria da assistência prestada aos usuários. 

Os Convênios entre os municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos e a UFG, 

atualizados regularmente, garantem que os acadêmicos recebam apoio no transporte, 

hospedagem e alimentação no Campus Firminópolis. A UFG também é responsável por parte 

dos recursos que viabilizam o funcionamento do campus, além de disponibilizar recursos 

humanos para administração e coordenação das atividades da integração ensino-serviço.   

O estágio é regulamentado pela Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 

2008); pelo Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (UFG, 2017a) e pela Resolução 

CEPEC, nº 1538 de 06 de outubro de 2017 que disciplina os estágios curriculares obrigatórios 

e não obrigatórios dos cursos de bacharelado da UFG (UFG, 2017b). O Estágio Comunitário 

também é regulamentado pelos Projetos Pedagógicos e Matrizes Curriculares dos cursos 

envolvidos.  
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3. O PAPEL DO CAMPUS FIRMINÓPOLIS 

 

 Promover a integração Universidade-Comunidade, de forma a assegurar o 

desenvolvimento e a formação de profissionais mais condizentes com a realidade; 

 

 Proporcionar aos acadêmicos a vivência de um estágio com ações em saúde 

interprofissionais, com vistas à prática colaborativa na Atenção Básica, em consonância 

com os princípios do SUS e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da 

área da saúde. 

 

 Possibilitar à Universidade uma participação efetiva no processo de desenvolvimento 

sócio-econômico-cultural e da saúde em nível local e regional; 

 

 Conjugar esforços com órgãos Federais, Estaduais e Municipais, bem como com 

empresas ou instituições privadas, de modo a proporcionar, através das várias 

modalidades de extensão, melhores condições de desenvolvimento regional, em especial 

na área da saúde, desenvolvendo suas atividades, preferencialmente, junto às Unidades 

Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família. 

 

 Oferecer bases físicas, administrativas e tecnológicas para a realização de programas de 

extensão universitária e de pesquisa; 

 

 Favorecer a realização de cursos de extensão, de forma a garantir a utilização de 

tecnologia adequada ao desenvolvimento regional, bem como a melhoria do 

desempenho profissional; 

 

 Manter convênio com as Prefeituras Municipais. 

 

 
4. EQUIPE 

 

O Campus Firminópolis conta com dois servidores da UFG, técnicos administrativos, 

Mauro Molina Pedroso, diretor, responsável pela administração do Campus, e Natália Alberto 

Alves Brandão Marques, biomédica, que atua na coordenação das atividades de estágio e 
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mediação da integração ensino-serviço. 

A equipe de apoio e manutenção do Campus e estágio conta com oito funcionários 

terceirizados pela UFG, sendo eles: quatro seguranças, responsáveis pela vigília do Campus em 

turnos contínuos;  duas auxiliares de cozinha, responsáveis pelo preparo das quatro refeições 

realizadas pelos alunos no Campus, em turnos alternados;  jardineiro, que cuida da manutenção 

da área externa e serviços gerais do campus;  e motorista, responsável pelo transporte dos 

estagiários do Campus até as unidades de estágio nos dois municípios envolvidos. Uma 

funcionária responsável pela limpeza é cedida pelo município de Firminópolis para realizar a 

manutenção da limpeza do campus.  

Até julho de 2019 a equipe contava com um servidor, auxiliar de nutrição, em regime 

de 40 horas semanais, responsável pela coordenação e execução do preparo das refeições no 

Campus. Este servidor se aposentou sem possibilidade de substituição, visto que seu cargo foi 

instinto da UFG.  

 Para além da equipe descrita, que atua presencialmente no Campus, estão envolvidos 

na organização do estágio comunitário: um professor orientador de cada unidade acadêmica, o 

preceptor (supervisor) do estágio de cada área (profissional contratado pelas Secretarias de 

Saúde ou de Educação de Firminópolis e São Luís de Montes Belos) e o próprio estudante. Esta 

equipe está sob a coordenação direta da Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico, instância 

da Pró-reitoria de Graduação da UFG. 

 

 

5. DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS 

 

De janeiro a dezembro de 2019, passaram pelo Campus e realizaram o Estágio 

Comunitário, 201 estagiários, sendo 35 da enfermagem, 102 da medicina, 47 da odontologia e 

17 da nutrição. Estes alunos tiveram acesso a acomodações, refeições e transporte, oferecidas 

pelo Campus de Firminópolis.  

As atividades relativas ao estágio comunitário foram desenvolvidas em 5 unidades de 

saúde da família, duas em Firminópolis (UBS Dr. Vânio Medeiros de Melo - Central e UBS 

Irmã Francisca) e três em São Luís de Montes Belos (UBS Boanerges, UBS Cantinho da 

Esperança e UBS Josias Ricardo), além do NASF, secretaria municipal de educação de 

Firminópolis e outros locais a critério dos preceptores juntamente com os professores 

orientadores. Em 2019, foram desenvolvidas durante o estágio as seguintes atividades descritas 
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a seguir. 

 

5.1. Atendimento clínico dos pacientes assistidos pelas unidades de saúde; 

De janeiro a dezembro de 2019, pelas duas UBS de Firminópolis, passaram 78 

estagiários e pelas três de São Luís de Montes Belos, 123 (sendo 17 do NASF), conforme tabela 

1. Em São Luís de Montes Belos, os alunos realizaram cerca de 9.950 atendimentos, que 

representa 49% dos atendimentos das três unidades de estágio. Destes, 522 foram realizados 

pela enfermagem, 6.958 pela medicina e 2.470 pela odontologia. Em Firminópolis, os 

estagiários realizaram cerca de 5.548 atendimentos (48% dos atendimentos nas duas unidades 

de estágio), sendo 528 atendimentos da enfermagem, 3.552 da medicina e 1.468 da odontologia. 

Os dados completos de atendimentos estão na tabela 2.  

O atendimento (consulta) realizado por estagiários geralmente segue a seguinte 

dinâmica: o estagiário (sozinho ou em dupla) inicia sozinho seu atendimento, em caso de 

dúvida, chama o preceptor, ou ao final do atendimento conversa com o preceptor para avaliar 

ou validar sua conduta/ hipótese diagnóstica. O perfil de atendimentos realizados varia dentro 

de cada unidade e de cada especialidade. Nas tabelas 3, 4 e 5, pode-se observar dados detalhados 

sobre o perfil de atendimentos realizados nas cinco unidades em que o estágio é realizado. 

Observa-se que a existência do horário alternativo (das 14 às 20 h) nas unidades de São Luís de 

Montes Belos, que tem objetivo de atender o trabalhador, leva a um atendimento que varia de 

2 a 10% (variável por unidade e especialidade). A maior parte dos pacientes atendidos foram 

Figura 2. UBS Dr. Vânio Medeiros de Melo - Central (Firminópolis) 
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do sexo feminino, chegando a 85% dos atendimentos de enfermagem na UBS Josias Ricardo. 

Quanto à faixa etária, a maior procura por atendimentos tanto na enfermagem, quanto na 

medicina e odontologia foi por adultos (20 a 59 anos). Na enfermagem a maior parte das 

consultas são de puericultura, saúde sexual e reprodutiva e rastreio de câncer de mama e colo 

de útero. Na medicina, as condições mais comumente avaliadas são diabetes, hipertensão e 

saúde mental. Na odontologia, o procedimento mais frequente na maioria das unidades é de 

orientações de higiene bucal, chegando a 41% dos procedimentos odontológicos da UBS 

Boanerges. Os dados relatados e apresentados nas tabelas de 2 a 5, foram obtidos do sistema e-

SUS, alimentado pelos profissionais das unidades. Assim, os dados estão sujeitos a erros de 

digitação e interpretação, principalmente ao adequar determinada condição em um código 

específico. A participação dos alunos da UFG nos atendimentos para o ano de 2019 foi 

estimada, considerando-se dados documentados pelos alunos nos três últimos meses do ano.  

 

 

Tabela 1. Número de estagiários de cada curso por Unidade Básica de Saúde (UBS) de 

Firminópolis e São Luís de Montes Belos, de janeiro a dezembro de 2019. 

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

Boanerges 2 3 5 4 4 3 4 4 6 6 2 3 46 

Enfermagem 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 8 

Medicina 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 25 

Odontologia 0 0 2 1 2 1 2 1 2 2 0 0 13 

Cantinho  0 3 4 4 4 2 4 3 1 0 3 2 30 

Enfermagem 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Medicina 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 19 

Odontologia 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 7 

Josias Ricardo 2 2 4 4 2 1 1 2 2 4 4 2 30 

Enfermagem 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 

Medicina 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 18 

Odontologia 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 7 

Central 2 3 5 4 5 2 4 4 4 4 2 3 42 

Enfermagem 0 1 2 2 2 0 0 1 1 1 0 1 11 

Medicina 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Odontologia 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 7 

Irmã Francisca 2 2 2 4 4 2 2 4 4 5 3 2 36 

Enfermagem 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 7 

Medicina 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 16 

Odontologia 0 0 1 2 2 1 0 1 2 2 2 0 13 

Nutrição 0 3 3 0 0 2 0 3 3 0 3 0 17 

TOTAL 8 16 23 20 19 12 15 20 20 19 17 12 201 

 



10 

 

Tabela 2. Número de atendimentos, por UBS, de janeiro a dezembro de 2019. 

UBS Enfermagem Medicina Odontologia Total 

Boanerges 748 7055 1597 9400 

Boanerges - Participação alunos UFG 
(absoluto) 240 2532 1144 3916 

Boanerges - Participação alunos UFG 
(Porcentagem) 32% 36% 72% 42% 

Cantinho 487 3314 1790 5591 

Cantinho - Participação alunos UFG 
(absoluto) 112 1750 768 2630 

Cantinho - Participação alunos UFG 
(Porcentagem) 23% 53% 43% 47% 

Josias Ricardo 330 3546 1239 5115 

Josias Ricardo - Participação alunos UFG 
(absoluto) 170 2676 558 3404 

Josias Ricardo - Participação alunos UFG 
(Porcentagem) 52% 75% 45% 67% 

Central 675 3680 1559 5914 

Central - Participação alunos UFG 
(absoluto) 248 1704 660 2612 

Central - Participação alunos UFG 
(Porcentagem) 37% 46% 42% 44% 

Irmã Francisca 559 3515 1589 5663 

Irmã Francisca - Participação alunos UFG 
(absoluto) 280 1848 808 2936 

Irmã Francisca - Participação alunos UFG 
(Porcentagem) 50% 53% 51% 52% 

Total SLMB 1565 13915 4626 20106 

SLMB - Participação alunos UFG 
(absoluto) 522 6958 2470 9950 

SLMB - Participação alunos UFG 
(Porcentagem) 33% 50% 53% 49% 

Total Firminópolis 1234 7195 3148 11577 

Firminopolis - Participação alunos UFG 
(absoluto) 528 3552 1468 5548 

Firminópolis - Participação alunos UFG 
(Porcentagem) 43% 49% 47% 48% 

  

 

Tabela 3. Perfil de atendimentos da enfermagem nas 5 UBS em que o estágio comunitário foi 

realizado em 2019. 

UBS Boanerges 
Cantinho da 
Esperança Josias Ricardo Central 

Irmã 
Francisca 

Número de 
atendimentos 748 (100%) 487 (100%) 330 (100%) 675 (100%) 559 (100%) 

Turno           

Manhã 432 (58%) 255 (52%) 149 (45%) 318 (47%) 255 (46%) 
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Tarde 297 (40%) 1214 (44%) 161 (49%) 357 (53%) 303 (54%) 

Noite 19 (2%) 18 (4%) 20 (6%) 0 1 

Sexo            

Masculino 154 (21%) 134 (28%) 48 (15%) 208 (31%) 197 (35%) 

Feminino 594 (79%) 353 (72%) 282 (85%) 467 (69%) 362 (65%) 

Faixa Etária           

Jovens 264 (35%) 179 (37%) 116 (35%) 261 (39%) 193 (34%) 

Adultos 270 (36%) 253 (52%) 168 (51%) 334 (49%) 266 (48%) 

Idosos 214 (29%) 55 (11%) 46 (14%) 80 (12%) 100 (18%) 

Local           

Domicílio 48 (6%) 5 (1%) 15 (5%) 3 49 (9%) 

Presídio 14 (2%) 0 0 0 0 

Condições avaliadas           

Asma  0 0 0 0 0 

Desnutrição  1 1 1 0 0 

Diabetes  68 (7%) 0 2 9 (2%) 28 (5%) 

DPOC  3 0 0 0 0 

Hipertensão arterial  181 (19%) 2 6 (1%) 19 (3%) 55 (9%) 

Obesidade  1 0 0 0 1 

Pré-natal 41 (4%) 70 (10%) 50 (9%) 27 (5%) 54 (9%) 

Puericultura 223 (23%) 156 (22%) 96 (17%) 144 (25%) 162 (28%) 

Puerpério (até 42 
dias)  22 (2%) 0 1 1 4 (1%) 

Reabilitação  0 3 10 (2%) 1 12 (2%) 

Saúde mental  4 1 2 18 (3%) 6 (1%) 

Saúde sexual e 
reprodutiva  221 (23%) 118 (17%) 151 (26%) 5 (1%) 38 (6%) 

Tabagismo  2 4 (1%) 0 0 4 (1%) 

Usuário de álcool  1 0 0 0 0 

Usuário de outras 
drogas 0 0 0 0 0 

Dengue  5 (1%) 42 (6%) 5 (1%) 53 (9%) 10 (2%) 

DST  13 (1%) 9 (1%) 1 0 10 (2%) 

Hanseníase  7 (1%) 3 4 (1%) 0 0 

Tuberculose 0 0 0 0 1 

Câncer de mama  0 101 (14%) 123 (21%) 0 4 (1%) 

Câncer do colo do 
útero  171 (17%) 122 (17%) 123 (21%) 0 31 (5%) 

Risco cardiovascular 0 2 0 0 9 (2%) 
Educação em saúde/ 
Aconselhamento/ Dieta 14 (1%) 0 0 0 0 
Medicina preventiva/ 
manutenção da saúde 0 0 0 306 (52%) 156 (27%) 

Eletrocardiograma 0 71 (10%) 0 0 0 
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Tabela 4. Perfil de atendimentos da medicina nas 5 UBS em que o estágio comunitário foi 

realizado em 2019. 

UBS Boanerges 
Cantinho da 
Esperança Josias Ricardo Central 

Irmã 
Francisca 

Número de 
atendimentos 7055 3314 3546 3680 3515 

Turno           

Manhã 3145 (44%) 1431 (43%) 1936 (55%) 2442 (66%) 1723 (49%) 

Tarde 3498 (50%) 1790 (54%) 1447 (41%) 1268 (34%) 1765 (50%) 

Noite 412 (6%) 93 (3%) 163 (4%) 0 14 (1%) 

Sexo            

Masculino 2272 (32%) 1030 (31%) 1101 (31%) 1242 (34%) 1239 (35%) 

Feminino 4783 (68%) 2284 (69%) 2445 (69%) 2438 (66%) 2276 (65%) 

Faixa Etária           

Jovens 1183 (17%) 495 (15%) 450 (11%) 551 (15%) 606 (17%) 

Adultos 3878 (55%) 1874 (57%) 1734 (49%) 1872 (51%) 1746 (50%) 

Idosos 1994 (28%) 945 (28%) 1362 (40%) 1257 (34%) 1163 (33%) 

Local           

Domicílio 69 (1%) 64 (2%) 13 21 (1%) 55 (2%) 

Presídio 97(1%) 0 0 0 0 

Condições avaliadas           

Asma  26 8 125 (3%) 8 8 (1%) 

Desnutrição  4 0 15 3 6 

Diabetes  446 (6%) 295 (11%) 243 (7%) 76 (5%) 103 (7%) 

DPOC  45 (1%) 25 (1%) 13 7 0 

Hipertensão arterial  1049(14%) 788 (28%) 668 (18%) 174 (10%) 469 (34%) 

Obesidade  133 (2%) 89 (3%) 113 (3%) 34 (2%) 47 (3%) 

Pré-natal 396 (5%) 201 (7%) 120 (3%) 47 (3%) 83 (6%) 

Puericultura 238 (3%) 26 (1%) 64 (2%) 74 (4%) 8 (1%) 

Puerpério (até 42 
dias)  10 8 11 0 1 

Reabilitação  3245 (44%) 17 (1%) 37 (1%) 69 (4%) 0 

Saúde mental  1316 (18%) 192 (7%) 1034 (28%) 161 (10%) 135 (10%) 

Saúde sexual e 
reprodutiva  445 (6%) 173 (6%) 426 (11%) 4 2 

Tabagismo  16 44 (2%) 125 (3%) 2 7 (1%) 

Usuário de álcool  5 22 (1%) 22 (1%) 1 0 

Usuário de outras 
drogas 2 5 11 1 1 

Dengue  2 58 (2%) 28 (1%) 30 (2%) 69 (5%) 

DST  0 7 2 0 3 

Hanseníase  1 2 5 0 5 

Tuberculose 1 0 0 0 0 

Câncer de mama  22 104 (4%) 5 1 0 
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Câncer do colo do 
útero  20 190 (7%) 2 2 1 

Risco cardiovascular 0 140 (5%) 2 11 (1%) 0 
Educação em saúde/ 
Aconselhamento/ Dieta 1 0 0 0 0 
Medicina preventiva/ 
manutenção da saúde 0 0 0 93 (6%) 4 
Medicação/ Prescrição/ 
Renovação 28 0 0 352 (21%) 58 (4%) 

Exame médico geral 0 383 (14%) 648 (17%) 512 (31%) 383 (27%) 

 

 

Tabela 5. Perfil de atendimentos da odontologia nas 5 UBS em que o estágio comunitário foi 

realizado em 2019. 

UBS Boanerges 
Cantinho da 
Esperança Josias Ricardo Central 

Irmã 
Francisca 

Número de 
atendimentos 1597 1790 1239 1559 1589 

Turno           

Manhã 812 (51%) 769 (43%) 554 (45%) 746 (48%) 981 (62%) 

Tarde 698 (44%) 837 (47%) 608 (49%) 812 (52%) 603 (38%) 

Noite 87 (5%) 184 (10%) 77 (6%) 0 1 

Sexo            

Masculino 679 (43%) 746 (42%) 528 (43%) 610 (39%) 743 (47%) 

Feminino 918 (57%) 1044 (58%) 711 (57%) 949 (61%) 846 (53%) 

Faixa Etária           

Jovens 460 (29%) 438 (24%) 316 (26%) 372 (24%) 329 (21%) 

Adultos 920 (58%) 1144 (64%) 753 (61%) 888 (57%) 954 (60%) 

Idosos 217 (13%) 108 (12%) 170 (13%) 299 (19%) 306 (19%) 

Local           

Domicílio 0 14 (1%) 1 0 7 

Presídio 11 (1%) 0 0 0 0 

Escola/Creche 0 82 (5%) 0 0 0 

Procedimentos           
Acesso à polpa dentária 
e medicação (por 
dente) 12 1 0 5 0 
Adaptação de prótese 
dentária 0 1 1 19 (1%) 310 (8%) 
Aplicação de 
cariostático (por dente) 0 0 0 0 0 
Aplicação de selante 
(por dente) 40 (1%) 6 12 10 27 (1%) 
Aplicação tópica de 
flúor (individual por 
sessão) 33 (1%) 17 (1%) 64 (2%) 65 (3%) 32 (1%) 

Capeamento pulpar 50 (1%) 2 1 24 (1%) 9 



14 

 

Cimentação de prótese 
dentária 1 0 1 0 2 
Curativo de demora 
com ou sem preparo 
biomecanico 2 24 (1%) 28 (1%) 1 19 

Drenagem de abscesso 5 3 1 0 2 
Evidenciação de placa 
bacteriana 0 1 0 0 0 
Exodontia de dente 
decíduo 40 (1%) 60 (2%) 18 63 (3%) 44 (1%) 
Exodontia de dente 
permanente 93 (2%) 29 (1%) 8 51 (2%) 230 (6%) 
Instalação de prótese 
dentária 0 0 1 34 (1%) 145 (4%) 
Moldagem 
dentogengival para 
construção de prótese 
dentária 0 0 0 129 (5%) 166 (4%) 
Orientação de higiene 
bucal 1583 (41%) 712 (29%) 919 (24%) 596 (25%) 303 (8%) 
Profilaxia / Remoção da 
placa bacteriana 533 (14%) 111 (5%) 217 (6%) 204 (9%) 212 (5%) 

Pulpotomia dentária 1 0 1 1 1 
Radiografia periapical / 
interproximal 0 393 (16%) 7 386 (16%) 0 
Raspagem alisamento e 
polimento 
supragengivais (por 
sextante) 353 (9%) 185 (8%) 877 (23%) 44 (2%) 1599 (40%) 
Raspagem alisamento 
subgengivais (por 
sextante) 354 (9%) 39 (2%) 792 (21%) 199 (8%) 23 (1%) 
Restauração de dente 
decíduo 119 (3%) 90 (4%) 80 (2%) 50 (2%) 114 (3%) 
Restauração de dente 
permanente anterior 160 (4%) 235 (10%) 204 (5%) 131 (5%) 200 (5%) 
Restauração de dente 
permanente posterior 320 (8%) 491 (20%) 484 (13%) 287 (12%) 505 (13%) 
Retirada de pontos de 
cirurgias básicas (por 
paciente) 39 (1%) 19 (1%) 22 (1%) 38 (2%) 51 (1%) 
Selamento provisório 
de cavidade dentária 105 (3%) 23 (1%) 50 (1%) 52 (2%) 31 (1%) 

Tratamento de alveolite 0 0 0 0 0 

Ulotomia / Ulectomia 2 0 0 1 0 

 

5.2. Visitas/atendimentos domiciliares acompanhados pelos preceptores;  

A atenção domiciliar é uma forma de atenção à saúde, oferecida na moradia do 

paciente e caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e 

tratamento de doenças e reabilitação, com garantia da continuidade do cuidado e integrada 

à Rede de Atenção à Saúde. As visitas domiciliares proporcionam ao paciente um cuidado 

http://www.saude.gov.br/atencao-basica
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ligado diretamente aos aspectos referentes à estrutura familiar, à infraestrutura do domicílio 

e à estrutura oferecida pelos serviços para esse tipo de assistência. 

Na atenção domiciliar o aluno envolvido no estágio tem a possibilidade de vivenciar 

uma realidade diferente de atendimento ao paciente, inserido em um contexto familiar mais 

evidente, vivenciando a realidade dos cuidados do paciente e a realidade de saúde da família e 

comunidade em que o paciente está inserido. Neste tipo de atendimento, é comum e frequente 

a atuação de vários profissionais de saúde, o que reforça a atuação em equipe, de forma 

interprofissional, favorecendo principalmente o paciente, diante de um olhar integral em seu 

cuidado.   

Em Firminópolis e São Luís de Montes Belos, em algumas unidades, nem todos 

atendimentos domiciliares não são lançados no sistema e-sus, o que dificulta a avaliação deste 

atendimento. Pelos dados lançados no sistema, de janeiro a dezembro de 2019, em São Luís de 

Montes Belos foram 68 atendimentos domiciliares na enfermagem, 146 na medicina e 15 na 

odontologia. Em Firminópolis, no mesmo período, foram 52 atendimentos de enfermagem, 76 

de medicina e 7 de odontologia. Em algumas unidades os atendimentos domiciliares aparecem 

com números muito inexpressivos, que não parece compatível com a realidade vivida, havendo 

necessidade de reforço sobre a alimentação do sistema. Observa-se também que estes 

atendimentos são menos frequentes na odontologia, pela própria dificuldade de realizar um 

atendimento mais elaborado fora da unidade; mas chegaram a representar 9% dos atendimentos 

de enfermagem na UBS Irmã Francisca.  

      

5.3. Atendimento de pacientes na unidade prisional de São Luís de Montes Belos; 

O SUS, além de representar um conjunto de ações e serviços de saúde que têm por 

finalidade a promoção de maior qualidade de vida para toda a população brasileira, garantindo 

o acesso das pessoas a uma assistência integral à saúde com equidade. Diante da grave situação 

em que se encontram as pessoas privadas de liberdade, refletida, dentre outros fatores, nas 

práticas de violência, na precariedade de espaço físico e na carência do atendimento à saúde, o 

Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (MS, 2004) veio possibilitar o acesso a ações 

e serviços de saúde que visam a reduzir os agravos e danos provocados pelas condições de 

confinamento em que se encontram, além de representar sua inclusão no SUS.  

Em São Luís de Montes Belos, a UBS Boanerges é responsável pelo atendimento de 

pacientes na unidade prisional do município, acarretando 97 (1%) atendimentos médicos e 11 

(1%) atendimentos odontológicos nesta unidade. Observa-se mais uma vez que os números que 

estão sendo lançados no sistema não parecem condizentes com a realidade vivida na UBS. As 
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ações e os serviços de atenção básica em saúde deveriam ser realizados e organizados por 

equipes interdisciplinares de saúde com enfermeiro, médico e odontólogo.  Infelizmente, 

durante o primeiro semestre do ano, na maioria das vezes as consultas de enfermagem na 

unidade prisional não ocorriam e, quando presentes, apenas assistiam o médico nos 

procedimentos.  

Enxergamos o enorme potencial da enfermagem na população privada de liberdade, 

atuando principalmente na promoção à saúde da mesma e este foi, no segundo semestre de 

2019, tema para um estudo da situação problema da unidade, conduzido pelos alunos da UFG, 

orientados por seus preceptores e coordenação da integração ensino-serviço do Campus 

Firminópolis, a fim de melhorar a integração da equipe, o aprendizado do aluno na ótica da 

integralidade e proporcionar o incremento das ações de promoção a saúde, saindo da lógica de 

atendimento curativo.  

 

5.4. Visitas técnicas aos outros pontos da Rede de Atenção à Saúde do município – Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família (NASF); 

A visita ao NASF de São Luís de Montes Belos foi implementada em 2018, como 

atividade obrigatória aos alunos que iniciam o ciclo de estágio comunitário interprofissional no 

Campus de Firminópolis. Inicialmente as visitas ocorriam apenas em São Luís de Montes Belos 

e, a partir de 2019, passou a ser realizada também com a equipe de Firminópolis. A visita à 

unidade em que o NASF se situa fisicamente, com a presença de profissionais que compõem a 

equipe, tem duração de cerca de duas horas e permite a apresentação da equipe, objetivos, ações 

e as formas de encaminhamento e integração de outros profissionais da área de saúde com os 

profissionais do NASF.  

O NASF é um exemplo de atuação integrada entre profissionais e oferece à comunidade 

uma visão de saúde com foco tanto na atenção curativa (atendimento clínico ambulatorial com 

nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo) quanto em ações de promoção à saúde (com educador 

físico, fisioterapeuta, fonoaudióloga e grupos terapêuticos com a participação de todos os 

profissionais). O aprendizado para os alunos tem sido importante. Os alunos ganham na sua 

formação profissional, os profissionais ganham com reforço da equipe de trabalho e os 

pacientes ganham com mais profissionais atuando nas equipes (alunos do curso de nutrição) 

bem como profissionais mais informados e capacitados para instruí-los sobre os serviços e 

atividades de promoção à saúde disponíveis no município. 
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5.5. Ações de promoção à saúde, desenvolvidas pelas UBS e NASF;  

O conceito de promoção à saúde, de forma ampla, envolve os organismos estatais, entre 

outros, que tutelam os sistemas de saúde. Estes organismos devem preocupar-se em definir 

políticas, planos ou programas de saúde pública, que contemplem medidas que permitam às 

pessoas prevenir determinadas doenças. Neste contexto, as ações de promoção à saúde são 

iniciativas que permitem de alguma forma melhorar a condição de saúde dos indivíduos e das 

populações. Essas ações podem ser coletivas, conduzidas por organizações, ou ações 

individuais, concretizadas por cada um de nós.  

Nos municípios de Firminópolis e São Luís de Montes Belos, a atuação integrada entre 

equipes de saúde da família e NASF permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita 

o atendimento compartilhado entre profissionais, permite a construção conjunta de projetos 

terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos 

populacionais, além de ações de saúde intersetoriais, com foco prioritário em ações de 

prevenção e promoção da saúde. Junto à equipe de saúde das unidades os acadêmicos da UFG 

dos cursos de enfermagem, medicina, nutrição e odontologia, atuam sob supervisão de seus 

preceptores, preparando palestras e dinâmicas para apresentar em grupos específicos de 

promoção à saúde. Além disso, atendendo às demandas das unidades, ações de capacitação 

com profissionais das unidades são conduzidas pelos acadêmicos, bem como ações de 

conscientização da população, envolvendo rodas de conversa e atuação na sala de espera, bem 

como confecção de materiais educacionais para alimentar os murais das unidades.  

Junto ao NASF de São Luís de Montes Belos, os 6 grupos de estagiários de nutrição 

Figura 3. Membros do NASF de São Luís de Montes Belos recebem acadêmicos 

e a coordenação do estágio comunitário interprofissional (Julho de 2019). 
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que passaram pelo estágio comunitário em 2019 participaram das seguintes atividades:   

visitas domiciliares junto ao NASF; NASF itinerante (zona rural); alimentação do sistema de 

suplementação da vitamina A; Nutri SUS; Bolsa família; prescrições enterais e 

preenchimento de relatórios; atendimentos no ambulatório de nutrição; ação no evento “Dia 

do duelo: saúde x sedentarismo”, em comemoração ao dia mundial da atividade física; 

confecção de material educativo com base nas ações previstas no calendário do SUS como 

(setembro amarelo, outubro rosa); participação e auxilio em eventos realizados com base nas 

ações previstas no calendário do SUS voltadas a promoção da saúde, como eventos realizados 

para comemorar o Dia nacional de luta da pessoas com deficiência, e Outubro Rosa; auxilio a 

equipe de Estratégia Saúde da família na coleta de dados sobre o perfil antropométrico 

e oftalmológico, assim como suporte nos dias de suplementação de vitamina A das crianças dos 

CMEIs e escolas do território; ações de educação alimentar e nutricional em duas escolas 

municipais sobre o tema “Mastigação” e “Dia D da Fruta”; elaboração de cardápio do mês de 

novembro das Escolas e CMEIs do município; realização do controle de estoque das Escolas e 

CMEIs; elaboração de material educativo para as merendeiras; além das palestras e dinâmicas 

no grupo de tabagismo (3), no grupo de obesidade (2), no Saúde compartilhada (2), nos grupos 

de gestantes (3), no grupo de cadeirantes e acidente vascular cerebral (1), no grupo alongar-se 

(1) e no Centro Especializado em Reabilitação (1).  

Em Firminópolis, os acadêmicos que passaram pelo estágio de janeiro a dezembro 2019, 

estiveram envolvidos em pelo menos 46 ações de promoção à saúde, sendo elas:  palestras no 

grupo Hiperdia (6 na UBS Central e 5 na UBS Irmã Francisca), ações de educação em saúde 

no CRAS e na UBS Irmã Francisca (10) e UBS Central (2), participação no programa saúde na 

escola (2 na UBS Irmã Francisca), participação em projetos terapêuticos singulares (4 na UBS 

Irmã Francisca), palestra em curso de gestantes (2 na UBS Central e 3 na UBS Irmã Francisca), 

capacitação para ACS sobre dengue, febre amarela, acidentes com animais peçonhentos, 

leishmaniose, hipertensão arterial, feridas, câncer de mama, HIV/AIDS, entre outros (7 na UBS 

Central, 3 na UBS Irmã Francisca) e educação permanente sobre  limpeza e desinfecção de 

superfícies e Sarampo (2 na UBS Central).  

Em São Luís de Montes Belos, cerca de 40 ações de promoção à saúde foram realizadas: 

atividades com os Grupos Viva melhor e Saúde Compartilhada (5 na UBS Boanerges), 

palestras/roda de conversa em curso de gestantes (7 na UBS Boanerges e 4 na UBS Josias 

Ricardo), palestra em grupo de tabagismo (1 na UBS Josias Ricardo), participação no programa 

saúde na escola (1 na UBS Boanerges, 1 na UBS Cantinho da Esperança e 1 na UBS Josias 

Ricardo), atividade educativa de escovação supervisionada no CMEI (1 na UBS Cantinho da 
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Esperança), dia de vacina (1 na UBS Josias Ricardo), capacitações sobre diferentes temas para 

profissionais da unidade – hipertensão, fluxograma de serviços de saúde no município, 

classificação de risco para doenças crônicas, prevenção de câncer de pele, HIV/AIDS, entre 

outros (2 na UBS Boanerges, 2 na UBS Cantinho da Esperança e 12 na UBS Josias Ricardo). 

Além destas, na UBS Boanerges foram realizadas um ação de rastreio e prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis, hanseníase e tuberculose na Unidade Prisional e uma intervenção 

terapêutica em saúde mental com os usuários (atingindo diretamente 150 pessoas).  

 

Figura 4. Educação em saúde para grupo de Hiperdia na UBS Central de 

Firminópolis sobre câncer de mama e boca (Outubro de 2019). 

 

Figura 5. Palestra no curso de gestantes na UBS Josias Ricardo de São Luís de 

Montes Belos (Outubro 2019). 
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5.6. Elaboração do Estudo da situação-problema; 

O Estudo de Situação Problema é uma atividade multidisciplinar que faz parte das 

atividades obrigatórias dos Estágios Comunitários (Enfermagem, Medicina, Nutrição e 

Odontologia). Tem como finalidade promover a integração e articulação entre os professores, 

preceptores e estagiários e possibilitar a formação de profissionais capacitados a atuar em 

equipes de saúde. 

Situações problema são agravos à saúde de uma família, grupos operativos (gestante, 

idosos, hipertensos, diabéticos, entre outros) ou equipamentos sociais. Podem envolver 

situações, como por exemplo, elaboração de fluxos de trabalho, protocolos, educação 

permanente da equipe, ações relacionadas à vigilância em saúde.    

O Estudo é produzido a partir das experiências vividas nas Unidades de Saúde, ou, em 

outros cenários que os estagiários tiveram oportunidade de conhecer. Os estagiários junto com 

os preceptores definem na primeira semana de estágio o Estudo que irão elaborar. As segundas 

e terceiras semanas são destinadas para a discussão multidisciplinar do diagnóstico e a escolha 

das intervenções a serem executadas.  Na quarta semana os estagiários apresentam o resultado 

do Estudo para a equipe da Unidade de Saúde onde estão realizando o estágio. Todos os 

acadêmicos são envolvidos na discussão e elaboração do Estudo. Para cada unidade de saúde 

onde os acadêmicos atuam, é produzido um Estudo.  

De janeiro a dezembro de 2019, os estagiários inseridos no estágio comunitário, 

estiveram envolvidos em 58 estudos da situação-problema, sendo 24 em Firminópolis (12 na 

UBS Central e 12 na UBS Irmã Francisca) e 34 em São luís de Montes Belos (12 na UBS 

Boanerges, 10 na UBS Cantinho da Esperança e 12 na UBS Josias Ricardo). Alguns dos 

Estudos realizados em 2019 foram:  

 

 Abrigo Lar Bom Samaritano (UBS Central - Firminópolis): levantamento de dados dos 

moradores do abrigo, montagem de um plano de ação envolvendo cuidados paliativos da 

equipe de enfermagem, medicina e odontologia da UBS Central aos moradores do abrigo, 

ações de promoção à saúde com moradores e profissionais do abrigo, implementação da 

caderneta do idoso para todos os moradores do abrigo, projeto para inclusão de trabalhadores 

voluntários no abrigo, natal solidário.  
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 Escola Municipal Professora Joana Sebastiana dos Santos (UBS Boanerges): estímulo a 

práticas de higiene pessoal e conscientização dos alunos sobre sua importância para a 

qualidade de vida; capacitação dos professores quanto à conduta correta em caso de traumas 

dentários.  

Figura 6. Entrada do Abrigo Lar Bom Samaritano (Firminópolis). 

Figura 7. Reunião para apresentar a caderneta do idoso a ser implantada no Abrigo Lar 

Bom Samaritano (Setembro de 2019). 
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 Os agentes comunitários de saúde como instrumento de alcance para prevenção e promoção 

em saúde na população (UBS Josias Ricardo): confecção de panfletos informativos e 

cartazes sobre o papel da UBS e os serviços oferecidos na UBS Josias Ricardo; apresentação 

do Estudo como capacitação sobre prevenção e promoção à saúde para a equipe de 

profissionais da unidade. 

 Grupo de tabagismo (UBS Josias Ricardo): plano de ação para reduzir o déficit de 

seguimento dos pacientes do grupo; apresentação do Estudo como capacitação sobre o 

Grupo de tabagismo para a equipe de profissionais da unidade. 

 Paciente com câncer de colo de útero (UBS Cantinho da Esperança): condutas médicas, 

odontológicas e da enfermagem no gerenciamento do cuidado para com a paciente; 

apresentação do Estudo como uma capacitação sobre Câncer de colo de útero para a equipe 

de profissionais da unidade. 

 Paciente com Ataxia Cerebelar tipo 3 (UBS Irmã Francisca): condutas médicas, 

odontológicas e da enfermagem no gerenciamento do cuidado para com a paciente; 

apresentação do Estudo como capacitação sobre cuidados paliativos para a equipe de 

profissionais da unidade. 

 Paciente com Gravidez de alto risco (UBS Boanerges): condutas médicas, odontológicas e 

da enfermagem no gerenciamento do cuidado para com a paciente; apresentação do Estudo 

como uma capacitação sobre cuidados com a gestante para a equipe de profissionais da 

unidade. 

Figura 8. Dinâmica com tintas, usada para explicar a importância da higiene das 

mãos - Escola Municipal Professora Joana Sebastiana dos Santos em São Luís de 

Montes Belos (Maio 2019) 
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 Paciente com Doença de Alzheimer (UBS Cantinho da Esperança): montagem de projeto 

terapêutico singular para gerenciar o cuidado interprofissional com a paciente; apresentação 

do Estudo como capacitação sobre doença de Alzheimer para a equipe de profissionais da 

unidade. 

 Paciente com Esquizofrenia e alcoolismo (UBS Irmã Francisca): montagem de projeto 

terapêutico singular para gerenciar o cuidado interprofissional com o paciente. 

 Padronização de protocolos para as visitas domiciliares (UBS Josias Ricardo): construção 

de protocolos para visitas domiciliares na nutrição, odontologia e medicina, além de relatório 

para solicitação de dietas especiais (nutrição), a fim de ter um material consolidado, validado 

e de fácil consulta, que auxiliasse no planejamento, otimizando as visitas domiciliares; 

apresentação do Estudo como capacitação à equipe de profissionais da unidade. 

 Guia para solicitação de visitas especializadas (UBS Josias Ricardo): construção de guia 

para orientar os agentes comunitários de saúde quanto ao preenchimento do instrumento de 

solicitação de visitas domiciliares; capacitação doas agentes comunitários de saúde para 

utilização da ferramenta elaborada. 

 Pacientes com sífilis (UBS Irmã Francisca): montagem de projetos terapêuticos singulares 

para gerenciar o cuidado interprofissional com os pacientes. 

 Paciente em uso de polifarmácia (UBS Boanerges): montagem de projeto terapêutico 

singular para gerenciar o cuidado interprofissional com o paciente. 

 Unidade prisional de São luís de Montes Belos (UBS Boanerges): levantamento dos 

principais problemas em saúde encontrados na unidade; construção de plano de ação para atuar 

nos principais problemas encontrados; confecção de fichas médicas padronizadas para as 

consultas médicas e odontológicas. Esta situação problema é complexa e necessita de trabalho 

e intervenções contínuas com colaboração por parte de funcionários da UBS Boanerges e da 

Secretaria de saúde do município. 

 Fluxograma de serviços em saúde em São Luís de Montes Belos (UBS Josias Ricardo): 

elaboração de fluxogramas sobre os serviços de saúde oferecidos pelo município de São Luís 

de Montes Belos (diferentes especialidades, saúde mental, fisioterapia e reabilitação, NASF, 

nutrição, odontologia, vítimas de violências); capacitação de todos os colaboradores das UBS 

do município sobre o material apresentado.  

 Pacientes com hipertensão arterial e diabetes (UBS Boanerges, UBS Cantinho da Esperança; 

UBS Irmã Francisca):  montagem de projetos terapêuticos singulares para gerenciar o cuidado 

interprofissional com os pacientes. 
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 Hipertensão arterial sistêmica - HAS (UBS Boanerges): proposta de cadastro de 

pacientes e estratificação de risco para pacientes com HAS; capacitação dos agentes de saúde 

para fazer a busca ativa dos pacientes hipertensos para o cadastro apropriado e 

acompanhamento, bem como para ajudar na promoção de saúde e orientação dos pacientes 

hipertensos durante as visitas. 

 Estratificação de Risco - manejo do paciente com doença crônica na atenção básica (UBS 

Cantinho da Esperança): elaboração de estratificação de risco que envolva agentes comunitários 

de saúde, acolhimento e consultório; reunião com agentes para escuta ativa e para construção 

da estratificação de risco; visita domiciliar para aplicação da estratificação de risco; elaboração 

de cartazes e de fichas de orientação; educação na recepção e agendamento. 

 Pré-natal – potencialidades e fragilidades (UBS Josias Ricardo): confecção de cartilha 

“Modificações Fisiológicas da Gestação X Medicações liberadas pelo Food and Drug 

Administration (FDA)”; orientação das gestantes atendidas em consulta de pré-natal; 

apresentação e discussão da cartilha à Equipe. 

 Saúde mental (UBS Josias Ricardo): capacitação com agentes de saúde para a abordagem 

da temática de saúde e adoecimento mental. 

 

5.7. Curso de capacitação para profissionais da região em parceria com a Regional de 

Saúde – Oeste II; 

Entre Janeiro e Março de 2019, a UFG por meio das Faculdades de Enfermagem, 

Medicina, Nutrição e Odontologia em parceria com a Regional de Saúde – Oeste II realizou o 

Curso de Qualificação em Crescimento e Desenvolvimento da criança para Profissionais da 

Atenção Primária à Saúde. O curso aconteceu em três módulos que tinham como objetivos 

discutir a atualização, planejamento, acompanhamento e vigilância do crescimento e 

desenvolvimento infantil além de fortalecer a atuação e a articulação dos profissionais de saúde 

das diferentes áreas em práticas colaborativas mais efetivas. 

Os módulos aconteceram na cidade de São Luís de Montes Belos com carga horária 

final de 24h de formação. Cada módulo foi repetido durante três dias consecutivos para que 

todos os 150 profissionais pudessem participar da qualificação, sem prejuízo do atendimento 

da população. O módulo I aconteceu em Janeiro, o módulo II em Fevereiro e o módulo III em 

Março de 2019, compondo um projeto de extensão da UFG que certificará os profissionais 

participantes. 



25 

 

Os profissionais da UFG envolvidos no estágio comunitário interprofissional 

intermediaram o contato entre idealizadores/organizadores da ação (profissionais da Regional 

de Saúde – Oeste II) e UFG. As reuniões de planejamento e organização do evento aconteceram 

no Campus de Firminópolis, que também ofereceu estrutura física de hospedagem e 

alimentação aos professores da UFG vindos de Goiânia para o evento.   

Participaram do curso os profissionais dos 13 municípios que compõem a Regional 

Oeste II entre eles enfermeiros, médicos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores 

físicos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e os coordenadores da Atenção Básica dos 

municípios. Esses profissionais em sua maioria atuam nas unidades de Saúde da Família, nos 

NASF, em centros de referência e em outras unidades da rede de atenção do SUS. 

 

5.8. Projetos de pesquisa - Linha do cuidado de obesidade; 

O campus Firminópolis contribui com apoio logístico à execução de projetos na linha 

do cuidado de obesidade. Um dos projetos prevê o desenvolvimento de uma proposta de 

matriciamento das ações de promoção da saúde na linha de cuidado da obesidade em São Luís 

de Montes Belos, sendo orientado pela profa. Ida Helena, professora orientadora da nutrição no 

estágio comunitário. O segundo projeto, com participação das professoras Ida Helena (nutrição) 

e Maria Goretti (odontologia), ambas integrantes da equipe de professora orientadoras do 

estágio comunitário, prevê cursos para gestores e profissionais da saúde como ações de 

enfrentamento e controle da obesidade no âmbito do SUS no estado de Goiás. 

 

Figura 9. Encerramento do módulo I do Curso de Qualificação em Crescimento e 

Desenvolvimento da criança para Profissionais da Atenção Primária à Saúde (Janeiro de 2019). 
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5.9. Projeto de extensão – Sessão de uso da Estação Ambiental Vale do Rio Turvo pela 

UFG; 

O Campus Firminópolis, intermediou em abril de 2019, uma reunião entre o município 

de Firminópolis e uma comissão da UFG, na perspectiva de elaboração de um projeto de criação 

de uma extensão da Universidade Agrícola, em parceria com a prefeitura, que teria como 

objetivo instalar na Estação Ambiental Vale do Rio Turvo, um centro de pesquisas em ciências 

agrícolas e possivelmente em outras áreas a partir da sessão de uso de longo prazo da Turvale 

para a UFG.  

 

 

6. AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

Os tópicos de avaliação do estágio (agentes facilitadores, agentes dificultadores e 

sugestões de melhorias) apresentados abaixo foram retirados dos portfólios reflexivos 

(atividade de conclusão de estágio) dos estagiários que passaram pelo estágio comunitário 

interprofissional no ano de 2019.  

 

 Agentes facilitadores 

o Campus Firminópolis: assistência, receptividade e tratamento gentil dos 

funcionários/servidores do campus, assistência dos funcionários do campus  

o Estagiários: convívio, boa relação e companheirismo entre o grupo de acadêmicos (de 

diferentes cursos), que interfere diretamente na experiência tanto na casa quanto nas 

unidades de estágio.  

o Unidades de estágio: boa estrutura física da maioria das unidades básicas de saúde. Aparelho 

de raio-X, ultrassom para raspagem e instrumentais cirúrgicos na UBS Central de 

Firminópolis, facilitando o plano de tratamento dos pacientes da odontologia. Proximidade 

do Lar Bom Samaritano da UBS Central de Firminópolis, facilitando as visitas e atuação 

nos estudos das situações-problemas. 

o Preceptores e equipe: preceptores acessíveis, atenciosos e resolutivos nas condutas, 

interessados em orientar e facilitar a atuação do aluno; equipes receptivas, solícitas, 

harmoniosas, prestativas e integradas nas UBS; boa relação com a equipe multiprofissional; 

autonomia dada aos estagiários para exercer suas funções. 

o Pacientes: população receptiva aos atendimentos com estagiários e pacientes colaborativos.   

 

 Agentes dificultadores 
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o Campus Firminópolis: falta de um calendário claro com as atividades propostas para os 

acadêmicos durante o mês; falta de objetivos claros na ementa do estágio; falta de 

acompanhamento do estágio pelos orientadores; curto período de estágio, impossibilitando 

acompanhamento maior de pacientes e intervenções efetivas nas situações-problemas; 

burocracia com excesso de relatórios, avaliações e portfólio; dificuldades com estrutura 

física no Campus como transporte, falta de computadores de uso comum, internet de má 

qualidade, falta de cortinas e colchões de qualidade nos quartos, o que melhoraria a 

qualidade do sono. 

o Estagiários: ausência de privacidade e espaço pessoal; distância da família durante a semana; 

atividades em excesso provindas de outras disciplinas da faculdade como forma de 

reposição. 

o Unidades de estágio: limitações do SUS com exames e medicamentos necessários aos 

pacientes; dificuldade de acesso a especialistas para encaminhamento pelo SUS (psiquiatria, 

dermatologia e pediatria, principalmente), carência de instrumentais e materiais para 

realização de procedimentos médicos e odontológicos em algumas unidades; quantidade 

insuficiente de ACs para o território; falta de ar condicionado (Odontologia, UBS Irmã 

Francisca); controle de infecção insuficiente (odontologia); tempo ocioso em algumas 

unidades devido à baixa demanda de pacientes; desmotivação da equipe da UBS. 

o Preceptores: divergência de condutas que vemos na teoria em relação a prática, isto é, 

prescrição de determinadas medicações que deveriam ser mais criteriosas, solicitação de 

“exames de rotina”; dificuldade de adesão dos profissionais para o trabalho 

multiprofissional realizado nas situações-problemas, em especial no Lar Bom Samaritano, 

falta de preparo e conhecimento de alguns profissionais da saúde, preceptoria com ensino 

insuficiente para o estagiário (preceptores não capacitados para docência em atenção 

primária e que não são médicos de família e comunidade), falta de trabalho multi e 

interprofissional nas unidades. 

o Pacientes:  o não comparecimento de alguns pacientes ao atendimento. 

 

 Sugestões de melhorias 

o Campus Firminópolis/Orientadores de estágio em Goiânia: compromisso dos professores 

orientadores com presença e horário na reunião de avaliação em Goiânia; melhor comunicação 

entre Firminópolis e Goiânia; sistematização de um calendário com todas as atividades do mês 

para os estagiários (definir junto à UBS); reuniões semanais, presenciais ou não, com os 

professores orientadores do estágio , para discussão teórica de temas de atenção primária à 
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saúde e acompanhamento das atividades de estágio; ampliação do período de estágio; 

ampliação da equipe multidisciplinar (psicologia e educação física), de extrema importância 

para atuação na situação-problema; continuidade da situação-problema de uma equipe para 

a outra, garantindo as intervenções/devolutivas propostas; diminuir o número de atividades 

escritas que reduzem aproveitamento do estágio; transporte adequado para a quantidade de 

alunos, reduzindo o atraso para ir para as unidades de estágio; melhorias na estrutura física 

do Campus (pintura, cortinas, colchões, computadores de uso comum, internet de melhor 

qualidade).  

o Unidades de estágio: realização de visita, ou até mesmo realizar parte do estágio, 

em hospitais da região, afim de ver a realidade e fazer pequenos procedimentos médicos, o 

que complementaria o estágio grandemente; realizar mais atividades de educação/promoção 

à saúde, aumentar o número de atividades em parceria com o NASF para a população; 

encaminhar um único aluno por ciclo de estágio para o atendimento médico na UBS Irmã 

Francisca devido à baixa demanda e grande número de médicos na unidade; disponibilidade 

de material para que os acadêmicos possam realizar pequenos procedimentos (Medicina, 

UBS Boanerges); agendar mais pacientes por período para reduzir o tempo ocioso; 

disponibilização de exames básicos de rastreio e controle de doenças; promover reuniões de 

equipe nas unidades; mais atividades interprofissionais. 

o Preceptores e equipe: cursos de atualização e aprendizagem continuada para os profissionais 

das unidades (principalmente o médico): ex.: medicina da família e comunidade, atualização 

de diagnósticos e condutas na atenção primária, orientação dos princípios básicos da atenção 

primária, do atendimento multiprofissional e das diferentes metodologias existentes para a 

atuação nesse nível; capacitação e melhor orientação aos preceptores sobre a preceptoria e 

o estágio; promover discussões de casos clínicos com os preceptores.  

 

 

7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 No primeiro semestre de 2020 serão realizados cursos de alinhamento de conhecimentos 

relativos ao pré-natal de baixo risco e tratamento de feridas, destinados às equipes da atenção 

primária à saúde, dos municípios jurisdicionados à Regional de Saúde – Oeste II. Os cursos 

são fruto da parceria entre UFG (Faculdades de Enfermagem, Medicina, Nutrição e 

Odontologia) e Regional de Saúde – Oeste II, mediadas pelo estágio comunitário 

interprofissional (Campus Firminópolis).  
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 Está previsto para o primeiro semestre de 2020 o planejamento e início do curso de 

capacitação “Preceptoria nos serviços de saúde”, a ser ofertado em módulos, aos 

profissionais de saúde dos municípios de Firminópolis e São Luís de Montes Belos. 

 Continuidade no plano de ação traçado nos Estudos da situação-problema desenvolvidos 

dentro do Abrigo Lar Bom Samaritano em Firminópolis. 

 Elaboração de projeto de extensão saúde nas escolas de Firminópolis, conduzido pelos 

acadêmicos de nutrição, orientados pela profa. Ida Helena. 

 

 

8. DESPEDIDA 

 

Agora estes versos estão chegando ao final 

São humildes, sem pontos e sem sinal. 

Sem sinal de mudança à vista no horizonte 

Somente a tristeza beija a minha fronte. 

  

De tudo eu aprendi, 

Aprendi como ser um ótimo aprendiz. 

Aprendi a receber e tratar bem 

A minha equipe e meus pacientes, também. 

 

Aprendi a retribuir todo esse carinho 

Com um pouco de humanidade e atenção 

Ao ser que me procurou com aflição 

E exigiu de mim um pouco de atenção,  

Só um pouquinho.  

 

Agora me despeço, 

E se tiver gostado mesmo eu mando mais verso. 

Só que, por agora, já refleti e sou capaz 

De perceber que o estágio foi bom e poderia durar mais. 

 

Dário Macêdo - Acadêmico Medicina 5º ano - Setembro 2019. Poema escrito para 

apresentação do portfólio reflexivo, atividade de conclusão de estágio.  
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