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1 INTRODUÇÃO 

Para auxiliar no ensino-aprendizagem dos alunos nas Universidades, foi 

instituída desde 1960 os programas de monitoria, que tem sido uma estratégia para 

uma formação diferenciada para os discentes participantes. Os monitores por 

receberem auxílio direto dos professores e prestar assistência aos demais colegas, 

tem tornado a monitoria um canal de diálogo entre os envolvidos (BOTELHO et al, 

2019).  

Em relação ao Treinamento Resistido que é a área de atuação das monitoras 

envolvidas, tem crescido bastante nos dias atuais.  Os autores Marin e Ferreira (2019) 

afirmam que “as pessoas que buscam esta prática são jovens, adultos e idosos de 

ambos os sexos que possuem como expectativa diversos benefícios'' (p.48).  

Diante do que foi exposto, esse relato se justifica por apresentar a experiência 

de monitoria, no Núcleo de Práticas Corporais (NPC), da Universidade Federal de 

Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ), com ênfase no espaço de formação em promoção 

da saúde, por intermédio da técnica de treinamento resistido no espaço da academia.  
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2 BASE TEÓRICA 

Através da monitoria acadêmica o discente promove estímulos de 

aperfeiçoamento das capacidades de liderança, técnicas e vínculos interpessoais que 

muitas vezes, não são motivados pelas disciplinas regulares de graduação. 

Promovendo assim, um princípio de docência, e então, os discentes monitores são 

regidos pela Lei Federal 5540 de 1968 que permite desenvolver atividades práticas 

como moderadores e participarem de técnicas para planejamento pedagógico 

juntamente com docentes (BARBOSA et al., 2017). A monitoria permite o seguimento 

de ensino-aprendizagem, oferecendo conhecimentos e experiências não somente 

para o discente, mas, também para o docente que auxilia. A monitoria deve atentar-

se para adaptar-se e ser adequada às necessidades existentes, disponibilizando aos 

alunos maneiras variadas de desenvolverem os conteúdos (SANTOS; BATISTA, 

2015). 

Por intermédio da ligação entre, os conhecimentos obtidos nas atividades de 

ensino e a prática por meio da extensão e monitoria, complementam a formação dos 

discentes universitários e proporcionam experiências. Assim sendo, o acadêmico 

monitor é capaz de associar a produção científica e a socialização do aprendizado, 

tendo a oportunidade de enriquecimento de ideias, permitindo instruções teórico-

prático mais fomentadas acerca das temáticas estudadas, considerando que essa 

formação acadêmica procura atender também às carências da própria comunidade 

(ALBUQUERQUE et al., 2012). 

 Sabe-se que o exercício físico aplicado de forma incorreta e sem prescrição 

profissional e acompanhamento, podem gerar lesões irreversíveis. Porém, o 

treinamento resistido vem sendo utilizado diariamente por milhões de praticantes 

como uma forma de promoção da saúde. Estudos demonstram que a prática desse 

método de exercício físico pode minimizar os indicadores de saúde que prejudicam o 

ser humano (composição corporal, sistema cardiovascular, perfil lipídico, densidade 

mineral óssea) (BENEDET et al, 2013). 

De acordo com Buss (2000) o conceito de saúde pode ser definido 

amplamente, como: promover atividades de descanso, de lazer, desenvolver 

moradias de qualidade, condições de vida descentes e, não menos importante, 

estímulo para a prática de atividades físicas.  



 

 

 

A prática de atividade física pode ser por meio do treinamento resistido que 

abrange um alcance mais amplo de modalidades de exercício e uma maior amplitude 

de expectativas de treinamento. Os termos treinamento resistido, treinamento de força 

e levantamento de peso são usados normalmente como sinônimos (BENEDET et al, 

2013). 

O treinamento resistido é utilizado e sendo integrante dos programas de 

exercícios físicos, por inúmeras organizações da área da saúde, pelo fato desse 

planejamento promover saúde em todos os tipos de faixa etária (crianças, idosos, 

adultos, com certas disfunções e/ou saudáveis) (TEIXEIRA; GOMES, 2016). 

 

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho apresenta os seguintes objetivos: descrever as 

experiências de monitoria vivenciadas por discentes do curso de Educação Física, de 

acordo com as percepções das acadêmicas monitoras; relatar a interação entre 

monitores, coordenadores e profissionais da área; associar os resultados das ações 

dos monitores ligado a comunidade externa e ressaltar a importância dos programas 

de monitoria para os discentes a fim de aperfeiçoar e fortalecer a sua formação na 

universidade. 

 

4 METODOLOGIA 

Inicialmente ocorreu um processo para a seleção de dez monitores para 

concorrer a monitoria no Núcleo de Práticas Corporais (NPC), após a seleção de 

critérios de alunos que possuíam renda baixa, feita pela Coordenação de Assuntos da 

Comunidade (Cacom), os selecionados foram convocados a uma entrevista com os 

coordenadores do NPC, assim foram selecionados aqueles que atingiam as 

exigências e critérios de seleção. 

As atividades de monitoria foram realizadas na Universidade Federal de Goiás/ 

Regional Jatai, no NPC, no período de outubro de 2018 a outubro de 2019. As 

monitorias totalizavam a carga horaria de doze horas semanais, sendo que duas horas 

eram destinadas a planejamento das atividades a serem aplicadas. Vale ressaltar que 

tiveram horas designadas para capacitações teórico-prática com profissionais da área. 

 

 



 

 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência, o qual envolveu duas 

acadêmicas monitoras do NPC, bolsistas da Cacom, atuantes na área do treinamento 

resistido na academia de musculação, promovendo bem-estar e saúde para diversas 

pessoas de diferentes faixas etárias. Fomos orientadas pela coordenadora do NPC, 

que a medida do possível, orientou os planejamentos, ofereceu capacitações e tirou 

dúvidas no decorrer das práticas. 

O NPC é um espaço destinado para as práticas corporais totalmente gratuito, 

podendo receber tanto a comunidade interna da Universidade, como também, a 

comunidade externa.  

Como a academia de musculação tem sempre uma participação bastante 

significativa da população, a presença de monitores facilita o processo de 

aprendizagem uma vez que está ali para transmitir, elucidar e esclarecer dúvidas 

referentes ao programa de treinamento, postura, cargas, utilização dos aparelhos, 

além de auxiliar no acompanhamento durante os exercícios nas quais exigem um 

suporte maior e mais próximo do monitor. 

A capacitação foi uma ferramenta encontrada para ampliação dos 

conhecimentos dos monitores atuantes. Observou-se que após cada capacitação, os 

discentes estavam mais preparados e mais confiantes em desenvolver atividades 

corretas com a comunidade. O conhecimento adquirido nas disciplinas do curso de 

Educação Física juntamente com capacitações especificas da área auxiliou cada vez 

mais na qualidade do bom andamento da prática de monitoria.  

O processo de ensino-aprendizagem proporcionado pela monitoria acadêmica, 

potencializa a melhoria da educação no curso de graduação, mediante a atuação de 

monitores em práticas e experiências da sua área, em locais que permitam o 

acadêmico ter um auxílio do professor e ao mesmo tempo exercer a função de 

orientador e mediador do espaço determinado com a população externa (FRISON, 

2016). 

Deste modo, as atividades desenvolvidas pelos monitores do NPC são bastante 

desafiadoras, pois trata de manter um ambiente agradável para diversos 

frequentadores, no entanto, muitas vezes o local dificulta, por ser um espaço pequeno, 

com aparelhos necessitando reparos e a alta demanda da comunidade para 

participação nas atividades de treinamento resistido. A relação do monitor com os 



 

 

 

alunos, vai além da troca de conhecimento, permitindo também um vínculo que 

representa confiança e empenho para alcançar seus objetivos enquanto praticantes 

de atividades físicas. Não somente isso, mas, também o monitor necessita 

desenvolver sua criatividade para com os participantes da academia, sabendo que um 

dos fatores que o monitor enfrenta é não possuir aparelhos suficientes para a 

quantidade de pessoas que frequentam, assim o discente monitor aprende a lidar com 

as dificuldades diárias que possivelmente poderá encontrar no futuro mercado de 

trabalho.   

Percebemos um diferencial em relação a monitoria exercida no NPC, quando 

comparadas as monitorias acadêmicas, que é o ato de se relacionar com a população 

não universitária. Esse vínculo direto pode proporcionar capacidades que as 

disciplinas de estágio muitas vezes não alcançam. Assim, os discentes monitores 

podem desenvolver atividades de promoção da saúde para diversas populações. 

Através de conversas e a relação criada com o público, nos permite afirmar que a 

monitoria no NPC tem se tornado um dos melhores espaços para aprendizado, 

aperfeiçoamento e experimentação de futuros profissionais da Educação Física. 

Após experiência como monitoras, podemos dizer que o programa de monitoria 

no espaço do NPC foi válido e fez com que abrangêssemos ainda mais nossos 

conhecimentos na área atuada (treinamento resistido), no espaço da academia de 

musculação, contribuindo para um melhor desempenho profissional nesta área. Dessa 

forma, esse programa deve ser ampliado, incentivado e aperfeiçoado, para que o 

aluno monitor, enquanto acadêmico, crie vínculos individualizados com a ciência.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das considerações apresentadas, concluímos que a monitoria prática 

na área da Educação Física, com ênfase na promoção da saúde, é de extrema 

relevância para o acadêmico, proporcionando experiências profissionais que as 

disciplinas teóricas da graduação não são capazes de demonstrar. Além do contato 

direto do discente com a comunidade externa, possibilitando uma realidade mais 

técnica.  

Além disso, foi perceptível a melhora no desempenho das funções designadas, 

por meio das capacitações disponibilizadas para os monitores do NPC. Percebemos 

que o vínculo direto com o coordenador/orientador fortaleceu ainda mais a confiança 



 

 

 

do discente na atuação profissional dentro do programa de monitoria. Por fim, 

ressaltamos a importância da universidade de influenciar a vivência da monitoria 

acadêmica para os discentes, sabendo que essa prática fortalecerá o seu futuro como 

profissional.   
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1 INTRODUÇÃO 

Este relato tem como objetivo apresentar a experiência vivenciada por 

estagiários de Educação Física na educação infantil. A experiência vivenciada foi na 

disciplina de Estágio Curricular Obrigatório I do curso de Educação Física da 

Universidade Federal de Goiás/ Regional Jataí (UFG/REJ), no primeiro semestre do 

ano de 2019. As aulas ocorreram em uma instituição municipal de Educação Infantil, 

na cidade de Jataí Goiás. 

O estágio obrigatório em Educação Física na educação infantil, tem papel de 

grande relevância para a formação profissional e acadêmica dos que almejam à 

docência, por colocar em prática todo conhecimento adquirido durante nossa 

formação acadêmica até o momento.  

Esse relato de experiência vem apresentar sobre as observações e 

intervenções de três estagiários em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), 

no período de 21 de março à 27 de junho de 2019, com turmas do maternal, 

envolvendo mais ou menos o total de 32 alunos de um grupo heterogêneo, com uma 

faixa etária de 2 a 3 anos, sendo trabalhados os seguintes eixos temáticos: Expressão 

e comunicação pelo gesto e movimento e práticas corporais, sociedade e saúde.  

Considerando o exposto, o objetivo deste trabalho é enfatizar a importância das 

aulas de Educação Física na fase pré-escolar, para o desenvolvimento integral da 

criança, como também a importância dessa experiência para os futuros docentes. 
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2 BASE TEÓRICA 

Freire (1991), em seu livro Educação de Corpo Inteiro, relata a importância da 

Educação Física na pré-escolar, apontando a falta de oportunidade das crianças em 

brincar, pois muitas estão presas em seus apartamentos, no vídeo game, e já não 

podem mais brincar nas ruas. Hoje ainda observamos que as crianças continuam 

presas aos vídeos games, computadores, celulares e tabletes, diminuindo 

substancialmente o tempo de brincar umas com as outras ampliando seus 

movimentos corporais.  

Sobre o planejamento das aulas de Educação Física, com o objetivo de formar 

e desenvolver integralmente o ser humano ainda na sua fase tenra, trabalhamos com 

conteúdo voltado ao conhecimento do próprio corpo, percepção corporal e do entorno 

como também a expressão e comunicação pelo gesto e movimento, baseando-nos na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que aponta em seu artigo 22, que: 

 
A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegura-lhe 
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 1996, 
s.p.). 

 
Sendo assim, reafirmamos a importância da Educação Física na vida do 

educando, o que nos compromete ainda mais em realizar nossa contribuição com toda 

a dedicação possível.  

Ao planejarmos as regências, não abordamos inicialmente uma tendência 

pedagógica para ser trabalhada nas unidades temáticas, contudo de acordo com 

nossos estudos, houve uma aproximação da tendência construtivista de João Batista 

Freire que conceitua essa tendência através do seu livro “Educação de Corpo Inteiro”. 

 

[...] A proposta é apresentada como uma opção metodológica, em oposição 
às linhas mecanicistas e propõe a valorização do conhecimento espontâneo 
dos jogos, brincadeiras e atividades motoras que a criança possui – sua 
cultura infantil – muitas vezes negada pela escola. O jogo é considerado o 
principal conteúdo/estratégia do ensino, pois, quando joga ou brinca, a 
criança aprende. [...] (GONÇALVES, 2005, p. 5). 

 

Nesse sentido, valorizamos o conhecimento prévio dos alunos e trabalhamos 

todos os conteúdos por meio dos jogos e brincadeiras.  

 



 

3 OBJETIVOS 

O objetivo foi proporcionar experiências, por meio de desafios, a fim de 

demonstrar confiança na capacidade de enfrentar dificuldades e superar limites. 

envolver todos os alunos, contribuindo para a melhora de suas habilidades motoras, 

propiciando a participação em atividades que envolviam histórias, brincadeiras e 

canções regionais dentre outras de interação. 

 

4 METODOLOGIA 

O presente trabalho tem como característica principal o relato de experiências, 

sendo descritiva e de abordagem qualitativa, e foi utilizada a revisão de literatura, que 

contribuiu para o embasamento das aulas que foram ministradas no decorrer do 

semestre.   

Em relação as aulas ministradas, a metodologia utilizada foi o desenvolvimento 

variado de jogos e brincadeiras como atividades construtivas para trabalhar as 

capacidades físicas, motoras, sensoriais e de comunicação por meio do gesto e 

movimento.  

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA  

Segundo Coll (1987) a importância dos conteúdos selecionados para 

determinada série são: conceituais que leva à compreensão de fatos e conceitos e 

não simples memorização; procedimentais que leva a aprender pela ação; e 

atitudinais que leva a construção de valores e atitudes naquele conteúdo aprendido. 

E buscamos trabalhar nesse tripé de conteúdos buscando o real desenvolvimento da 

criança. 

A cada aula dada, podíamos ver a importância dos métodos utilizados, a 

atenção e a concentração dispensada a um brinquedo cantado, a um desafio 

apresentado, ao vencer a timidez e interagir com os colegas e professores.  

Durante o desenvolvimento das aulas pode-se notar uma grande evolução dos 

alunos que conseguiram praticar atividades que tem uma exigência maior das 

capacidades físicas como força, flexibilidade e também uma evolução no que diz 

respeito às habilidades motoras como arremesso, salto e principalmente o correr, 

além do melhoramento das capacidades motoras, houve um desenvolvimento de 

capacidades intelectuais das crianças como reconhecimento de cores, formas 



 

geométricas e reconhecimento corporal. 

Houve uma preocupação muito significativa por parte dos regentes em preparar 

materiais pedagógicos para atrair mais a atenção das crianças, e nesse ponto 

obtivemos êxito, pois verificamos que a maioria das crianças se encantavam com as 

imagens coloridas e atraentes apresentadas.  

As canções levadas também foram bem relevantes, principalmente as que os 

faziam se expressar corporalmente. Um detalhe que nos chamou a atenção foi a 

reprodução daquilo que aprenderam ao aplaudir o colega quando concluíam as 

atividades. Com isso, percebemos a importância da motivação para os pequenos, pelo 

fato de se sentirem valorizados. O que também teve uma mudança significativa ao 

nosso ver, foi a evolução das crianças no que diz respeito a participação deles durante 

o desenvolvimento das aulas, pois no início estavam mais acanhados e com o 

decorrer das regências foram ficando mais à vontade, facilitando o processo de 

ensino.  

Os resultados de nossas intervenções foram identificados por meio das 

avaliações/observações feitas por nós após cada aula, ajudando-nos a fazer um 

diagnóstico no processo de ensino-aprendizagem. E para isso muitas vezes se fez 

necessário rever cada etapa do planejamento, adequando a didática, e, portanto, o 

aluno também é incluído nessa avaliação, pois seu progresso ou sua não aceitação 

em determinada atividade faz muita diferença no decorrer das aulas. 

Tivemos algumas dificuldades por ser a primeira vivência na educação infantil, 

e buscamos embasamento em livros, vídeos na internet e páginas que tinham vários 

tipos de brincadeiras para auxiliar-nos na elaboração ou modificação de algumas 

ações. 

Por se tratar de crianças que estão frequentando o ambiente escolar pela 

primeira vez a resistência delas foi muito grande no começo e, ainda tivemos o fato 

de termos como estagiários dois homens, e a presença masculina na educação 

infantil, de modo geral, não é comum, todavia aos poucos, nós, estagiários e alunos, 

fomos aos poucos nos integrando. Muitas atividades deram certo, principalmente as 

que eram realizadas em grupo, como montar o corpo humano, quebra cabeças, 

canções, entre outras.  

Nossa inexperiência e nervosismo contribuíram muito para nossa insegurança, 

porém, não prejudicou as aulas. As atividades, que teoricamente não deram "certo", 



 

foram as que necessitavam realizar um círculo, pois as crianças ainda não estavam 

habituadas e ambientadas com a formação de círculo, quando então precisavam dar 

as mãos e dar espaçamento entre uma criança e outra, e dessa forma, acabavam se 

dispersando, e algumas vezes caindo, achando que fazia parte da atividade. 

Contudo, podemos afirmar que tivemos alguns sucessos e insucessos, em que 

ambos contribuíram para o nosso processo de formação, e que nos dá hoje uma nova 

visão do ambiente escolar de uma forma mais participativa, conhecendo até mesmo 

a parte mais burocrática da escola, como também, conhecendo a realidade social dos 

alunos. Houve uma boa evolução dos estagiários, tendo um aumento da confiança 

entre a turma responsável pela regência e entre os alunos da creche, o que 

possibilitou uma significante melhora e tranquilidade para o desenvolvimento das 

aulas. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho foram mencionadas algumas experiências no tocante a nossa 

prática pedagógica durante o estágio, que contribuiu para que ampliássemos nosso 

conhecimento e prática. Essa experiência foi primordial para que no tempo oportuno 

possamos atuar como professores. Com isso, e na finalização  desse trabalho 

podemos concluir que o estágio foi de grande importância sendo uma excelente 

ferramenta de estudo  utilizado, em que a instituição escolar  desfruta da nossa 

contribuição para nos introduzir ao meio, por intermédio de um mestre, nos dando a 

oportunidade de pensarmos em como será a  nossa atuação como professores.  

Essa experiência foi desafiadora, do início ao fim, pois éramos avaliados por 

duas professoras e ainda precisávamos contar com a participação dos alunos, o que 

nos dava, através das suas participações, a aprovação. Contudo, no decorrer das 

aulas fomos ganhado confiança.  Sucederam várias situações desgastantes que 

contribuíram para um desânimo momentâneo e até mesmo a vontade de desistir, isso 

acontecia quando as atividades propostas não eram atraentes para alunos, fazendo 

com que eles se dispersassem para a realização das tarefas. Mas mesmo em meio 

ao desestímulo, éramos sempre encorajados pelas professoras de estágio e pelos 

outros colegas. A superação dessas dificuldades contribuiu para nos prepararmos 

para outros desafios, que com certeza teremos, e hoje nos sentimos aptos para 

transmitir os conhecimentos assimilados, quando for necessário.  



 

Deste modo, o estágio curricular obrigatório I, foi de grande relevância para 

nossa instrução, propiciando um maior desenvolvimento na nossa formação 

acadêmica, nos capacitando para possíveis atuações no mercado de trabalho. 
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INTERPROFISSIONALIDADE E PRÁTICAS COLABORATIVAS EM UM SERVIÇO 
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Palavras-chave: Atenção à saúde. Serviços de saúde. Sistema Único de Saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Algumas mudanças no cenário epidemiológico, como o aumento da 

expectativa de vida e das condições crônicas de saúde que requerem 

acompanhamento prolongado, trazem a necessidade de uma abordagem integral 

que contemple múltiplas dimensões das necessidades de saúde dos usuários 

(PEDUZZI et al, 2013). Dentre as múltiplas dimensões, a atenção centrada no 

paciente constitui um dos domínios essenciais para a colaboração interprofissional 

(CI) e elemento primordial do trabalho em equipe e da prática interprofissional 

colaborativa (PIC) (AGRELI; PEDUZZI; SILVA, 2016). A CI é um tópico bastante 

significativo no contexto geral dos processos e organizações de trabalho, 

apresentando-se como um construto polissêmico, complexo, atual e emergente no 

sentido de dar respostas às necessidades envolvidas no trabalho em equipe, 

sobretudo nos serviços de saúde. (ARAÚJO; GALIMBERTTI, 2013). 
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Desta forma a observação no cenário de prática, apresenta-se como uma 

ferramenta para a identificação das necessidades do serviço de saúde, onde este 

possa oferecer um atendimento integral aos usuários. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A perspectiva ampliada do cuidado à saúde se refere à atuação profissional e 

concepções de saúde que remetem ao reconhecimento da necessidade de um 

elenco variado de profissionais, de modo a contemplar as múltiplas dimensões 

presentes nas necessidades de saúde de usuários, famílias e comunidade. Assim, a 

complexidade das necessidades de saúde e da organização dos serviços aponta 

para a tendência crescente de substituição da atuação isolada e independente dos 

profissionais pelo trabalho em equipe, CI e a PIC (AGRELI; PEDUZZI; SILVA, 2016). 

Neste contexto, o Sistema Único de Saúde tem como uma de suas diretrizes 

a integralidade, caracterizada pela oferta de atenção às necessidades de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação de um dado indivíduo ou comunidade, 

considerando seu cenário social. A busca do atendimento integral tem como grande 

desafio a reestruturação dos estabelecimentos e organizações do setor saúde, o que 

deverá ocorrer tanto por meio da organização e articulação desses serviços entre si 

quanto na reformulação das práticas dos profissionais de saúde em suas respectivas 

equipes (FURTADO, 2009).  

 

3 OBJETIVOS 

Relatar as experiências de visitas realizadas em um ponto de atenção 

terciária da rede de saúde pública de Jataí – Goiás, com foco em aspectos do 

trabalho interprofissional no fluxo em que o usuário é submetido. 

 

4 METODOLOGIA 

Foram realizadas observações pelos alunos bolsistas do Programa Educação 

pelo Trabalho para a Saúde com foco na Interprofissionalidade (PET-

SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE) visitas em serviços de saúde de atenção 

primária e terciária, no período de 11/06 a 17/07 de 2019. Os discentes contavam 



 
 

com um roteiro de observação: acolhimento, triagem, consulta individual, 

atendimento coletivo, reuniões de equipe, serviço de referência e contra-referência e 

setor administrativo. 

Foi realizada observação sistemática (THORNE, 2011). O estudantes 

utilizaram roteiro de observação elaborado pela equipe 3 do PET. O roteiro foi 

elaborado a partir do Referencial para Competências em Interprofissionalidade, do 

Instituto de Colaboração de Interprofissionalidade em Saúde do Canadá 

(CanadianInterprofessional Health Collaborative, 2010).  

Foram realizadas seis visitas em um hospital da rede de atenção à saúde do 

município de Jataí, Goiás, perfazendo um total de 24 horas de observação. Os 

autores do presente trabalho observaram pronto-socorro, internação clínica e 

cirúrgica e Unidade Intensiva de Tratamento (UTI). Cada bolsista elaborou relatórios 

acerca de suas visitas de observação, os quais foram apresentados nas reuniões 

ordinárias dos grupos, que são realizadas semanalmente. Os aspectos da 

interprofissionalidade no serviço público de saúde de Jataí – Goiás, foram discutidos 

e houve sugestões de intervenções capazes de melhorar o serviço no que tange ao 

tempo e qualidade em atenção ao usuário. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O acolhimento no pronto-socorro ocorre na recepção, no qual as 

recepcionistas solicitam ao usuário o cartão do SUS. Estas buscam ou realizam o 

cadastro do paciente e se deslocam da recepção até o arquivo, que é o local de 

armazenamento dos prontuários. 

Observou-se que a linha de frente no atendimento ao paciente é a equipe de 

recepcionistas, sendo essa a principal responsável pelo acolhimento. As 

profissionais demonstram clareza no objetivo de sua atuação orientando a espera no 

lugar correto e falando que o paciente irá passar primeiramente pela triagem. A 

demora a busca desse prontuário é grande, devido à distância da recepção ao 

arquivo. Neste atendimento, na maioria das vezes não há espaço para queixas. 

A triagem é realizada por uma equipe composta por enfermeiro, técnico ou 

auxiliar de enfermagem. Durante a triagem, o paciente é questionado sobre sua 



 
 

queixa e sintomas, é realizado uma pequena anamnese e os sinais vitais 

(temperatura, pressão arterial, saturação de oxigênio e glicemia capilar se o paciente 

é diabético) são verificados. A enfermeira decide, segundo critérios do Ministério da 

Saúde, qual é a classificação de risco (representada por cores, verde, azul, amarelo 

e vermelho) do paciente, o informa, e pede para que ele assine um documento 

chamado de mapa controle, e volte à recepção para aguardar o atendimento 

médico. 

A consulta é realizada pelo médico após o usuário ter passado pela triagem e 

ter sido classificado, que segue de acordo com sua classificação e não por ordem de 

chegada. Durante a consulta individual percebeu-se que o prontuário apresenta o 

histórico do paciente no serviço (sobre causa de outras entradas, bem como as 

condutas que foram adotadas). A leitura do histórico do prontuário acontece 

conforme o motivo que levou o paciente ao serviço (Ex: paciente com apresentando 

taquicardia e desconforto respiratório o profissional buscou o histórico no prontuário; 

paciente com diarréia e vômito-provável intoxicação alimentar, não consultou o 

histórico no prontuário). Após o atendimento alguns medicamentos e exames são 

prescritos nos prontuários e pedidos separados conforme a necessidade e 

colocados em escaninhos fixados externamente ao consultório médico.  

Quando a paciente chega em estado grave, muitas vezes vindo de 

ambulância, observa-se mais claramente o trabalho da equipe interprofissional pois 

rapidamente a equipe de enfermagem é acionada assim como, se necessário, a 

equipe de fisioterapeutas, biomédicos e assistentes sociais. Observou-se que o 

médico demonstra clareza no objetivo de sua atuação junto ao usuário e família e na 

maioria das vezes há espaço para o usuário falar além de suas queixas 

Pode-se observar que o serviço de atendimento secundário não oferece a 

categoria de atendimento coletivo. Não há reuniões de equipe no pronto-socorro ou 

nas internações clínicas ou cirúrgicas, todavia, há reuniões mensais das equipes de 

enfermagem e fisioterapia e demais profissionais da UTI (na maioria das vezes 

percebia-se apenas a ausência do médico nas reuniões). Deduziu-se que não há 

reuniões de equipe no pronto-socorro porque os médicos trabalham em regime de 

plantão e não são concursados como os profissionais da UTI, por exemplo, o que 



 
 

significa que um médico pode pegar apenas 1 plantão de 12 horas por mês, não 

sendo vinculado a equipe e ao serviço que acontece no pronto-socorro. 

No, administrativo observou-se a comunicação entre gestores e profissionais 

do serviço com outros serviços, o tipo de requisição, frequência, motivo, 

encaminhamentos e como eram feitos.  

Viu-se ainda que a referência e contra-referência são utilizadas de maneira 

intensa no pronto-socorro, pois as situações de saúde dos usuários que chegam ao 

atendimento da equipe são diversas.  Quando a situação de saúde do paciente 

precisa de atendimento especializado, profissionais (ortopedista, cirurgião e entre 

outros) de sobreaviso são avisados via telefone. Ainda, aqueles atendimentos que 

não são oferecidos pelo hospital ou município, como é o caso de um paciente 

classificado como “grande queimado”, a ficha de referência e contra-referência é 

realizada com destino a outro hospital de referência de outro município, respeitando 

a indicação de referência preconizada pela cidade e esse paciente é transferido.  

Observou-se ainda, que a comunicação entre os profissionais acontece mais 

entre os da mesma profissão geralmente a respeito do quadro do paciente/usuário e 

sobre as condutas que estão sendo adotadas. Já a comunicação de profissionais de 

diferentes profissões sobre o quadro do paciente é mais escassa, e é mais comum 

notar nos setores de UTI e Urgência (Estabilização). Nota-se certa individualidade 

entre profissionais e profissões na oferta do serviço, onde o médico atende o 

paciente e faz uma prescrição no prontuário do paciente e os outros profissionais 

envolvidos consultam ao prontuário, não havendo comunicação verbal. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De maneira geral, observou-se que há atendimento multiprofissional ao 

paciente no hospital e não interprofissional. Sendo assim, pode-se concluir que é 

necessária uma reestruturação quanto aos serviços prestados aos usuários, que os 

profissionais sejam orientados quanto à interprofissionalidade e sua importância 

diante do cenário de prática, e construir a partir de conscientização a importância da 

comunicação verbal, reuniões de equipe e participação colaborativa nas condutas 

destinadas ao paciente.  



 
 

Observa-se que algumas áreas da atenção terciária já conseguem 

estabelecer a interprofissionalidade de maneira bem delineada, como na UTI, por 

exemplo. Isso prova que constituir uma linha de cuidado, baseada nesse princípio e 

associada ao cuidado integral ao paciente, é possível, mas demanda mudanças e 

trabalho em equipe sob uma liderança colaborativa.  

Viu-se ainda que muitos dos pacientes que buscam atendimento médico 

terciário, nesse caso, emergencial, na verdade deveriam ser atendidos na unidade 

básica de saúde, talvez por falta de conhecimento dos usuários, de forma que a 

emergência fique saturada.  E ainda, conclui-se que uma gestão equivocada 

associada a uma falta de manejo do financiamento hospitalar pode impactar no 

atendimento ao paciente, gerando falta de recursos para materiais básicos e 

essenciais para o cuidado com o usuário. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa causada pelo poliovirus, o qual 

é transmitido de forma fecal-oral. Seus sintomas são apresentados de forma bifásica 

e acomete crianças e adultos, em 1960 foi considerada erradicada por meio de 

medidas de promoção a saúde e aplicação de vacinas na população (TAVARES, 

2015). 

Atualmente, há com o baixo índice de casos de poliomielite, o foco se tornou a 

Síndrome Pós-Poliomielite (SPP), que é uma disfunção neurológica que se manifesta 

em torno de 15 anos ou mais após a doença. 

 Os sintomas da SPP incluem o surgimento de uma nova fraqueza muscular 

que é progressiva, bem como, fadiga e dor que impossibilitam o indivíduo de realizar 

suas atividades de vida diárias, além disso, esses indivíduos podem desenvolver 

comprometimento na musculatura do tórax, dificultando a deglutição e a respiração 

(MAYNARD, 2003; NEVES; et al, 2007; TAVARES, 2015; OLIVEIRA;).  

Entretanto, há poucos estudos epidemiológicos recentes sobre a SPP, sendo 

assim se faz necessário a pesquisa e divulgação dos dados epidemiológicos nacionais 
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das sequelas de Poliomielite em indivíduos, que os levam a internação e que podem 

evoluir para óbito.  

2 BASE TEÓRICA 

A poliomielite, também conhecia como paralisia infantil, é uma doença que 

acomete crianças e adultos sendo uma doença contagiosa que é transmitida por fezes 

e secreções de pessoas já infectadas. Até 1960, foi uma das principais causas de 

morte e paralisia por todo mundo, uma vez que acomete neurônios motores da medula 

espinhal e se apresenta de forma bifásica. Seus sintomas são febre, mal-estar, 

problemas gastrointestinais como vômito, diarreia e cefaleia. A progressão da pólio 

compromete neurônios motores, provocando paralisia que prevalece nos membros 

inferiores (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2006). 

A SPP ou pós-pólio é uma disfunção neurológica que se manifesta após 15 

anos ou mais em uma pessoa que sobreviveu a poliomielite, apresentando sinais e 

sintomas de forma inexplicável que dificulta a execução de suas atividades de vida 

diária. O paciente apresenta sintomas de fraqueza muscular, fadiga, dores articulares 

gerando incapacidade funcional, sendo que os sintomas prevalecem nos membros 

mais fracos, além disso pode haver comprometimento bulbar e insuficiência 

respiratória (OLIVEIRA; MAYNARD, 2003; NEVES; et al, 2007). 

Tal síndrome compõe o quadro de neuropatias motoras, e com isso a 

fisioterapia é de extrema importância para reabilitação, manutenção e promoção da 

saúde desse indivíduo, visando a melhoria da sua qualidade de vida. É com a pratica 

do tratamento fisioterapêutico que o paciente reativa os neurônios acometidos 

fazendo com que as fibras musculares antes paralisadas, voltem a funcionar 

normalmente. Através de exercícios com intensidade e frequência reduzida, 

alternados com tempo de repouso, de forma a evitar fadiga, há o ganho de mobilidade 

dos membros acometidos, promovendo mudança no estilo de vida do indivíduo que 

convive com a doença, que associado a boa alimentação e a boa qualidade de sono 

melhora a qualidade de vida indivíduo (NEVES; et al, 2007). 

3 OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo descrever e analisar os dados 

epidemiológicos de internações e óbitos devido a SPP no Brasil. 



 
 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo do tipo epidemiológico descritivo, no qual os dados 

foram coletados na base de dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do 

Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilizados pelo Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS), que foi acessado em agosto de 2019. 

O público estudado foi constituído por pessoas que se internaram ou morreram 

devido a sequelas da poliomielite no Brasil conforme sexo, região e faixa etária, no 

período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018. Os dados obtidos são de domínio e 

acesso público, no site do DATASUS, respeitando os princípios éticos. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de 2014 a 2018 houve 1668 internações em virtude das Sequelas 

da Poliomielite em todo o Brasil, sendo que o ano de 2016 foi o que apresentou o 

maior índice com 389 notificações. O maior índice de internações foi na região 

Sudeste com 778, em seguida o Nordeste com 641 (Tabela 1). 

    Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

Em relação à faixa etária, pode-se observar, no gráfico abaixo (figura 1), que 

no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, o maior número de internações 

por SPP foi concentrado na faixa etária dos 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos com 362 

(21,7%) e 334 (20,03%) internações, respectivamente. Além disso, crianças menores 

de 1 ano obtiveram os menores índices com 4 (0,24%) internações, sendo os homens 

os mais acometidos com 59,41% (991) dos casos e as mulheres com 40,59% (677).  

Quando observado o número de óbitos, ocorreram um total de 27, dos quais a 

região que apresentou maior índice foi a Sul com 12 casos, seguida da região 

Tabela 1. Internações por ano de atendimento segundo região no período de janeiro de 2014 a dezembro 
de 2018. 



 
Nordeste sendo 10 mortes, a região Sudeste com 4 e o Centro-Oeste que obteve 1 

óbito. Os dados da região Norte não constavam no sistema. Em relação ao sexo os 

homens sobrepuseram o sexo feminino, 15 vs. 12 óbitos. 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

Portanto, o presente estudo evidenciou uma incidência considerável de 

internações por causa da SPP entre 2014 e 2018 no Brasil. Observou-se um maior 

acometimento da faixa etária de 40 anos, assim como um maior número de homens 

hospitalizados. 

No estudo retrospectivo realizado por Oliveira, Cardoso e Teixeira (1994), 159 

casos foram notificados, sendo 108 mulheres com faixa etária predominante de 1 a 4 

anos. Este achado vai em oposição aos nossos dados, portanto as notificações eram 

predominantemente em crianças. 

Quadros (2005), observou que a idade média dos pacientes com SPP foram de 

40 anos. Demonstrando que apesar da erradicação em 1960 da doença, ainda há 

adultos com sequelas dela e notificações de crianças com a doença. O que vem de 

encontro com o nosso achado, no qual a maioria das internações por SPP, ocorreram 

com indivíduos que tem mais de 40 anos. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho é possível concluir que mesmo a erradicação em 1960, a 

poliomielite é uma doença que merece atenção, deixando sequelas motoras 

permanentes e ainda incidindo na população brasileira. Segundo este estudo, a faixa 

Figura 1. Número de Internações segundo faixa etária no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018. 



 
etária mais acometida foi entre 40 a 49 anos, sendo o maior número de internações 

na região sudeste e o maior índice de óbitos na região sul. Com isso, acredita-se que 

políticas públicas voltadas para a reabilitação e promoção da saúde trarão benefícios 

a qualidade de vida populacional, reduzindo o número de internações e possíveis 

óbitos.  
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A DANÇA COMO APOIO AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS: UMA EXPERIÊNCIA 

DO NÚCLEO DE PRÁTICAS CORPORAIS1 

 

FERREIRA, Crystal Nunes2. COSTA, Deivid Leôncio Gomes da3. BRAIT, Lilian 

Ferreira Rodrigues4. 

 

Palavras Chave: dança; universitários; práticas corporais, qualidade de vida. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA: 

A busca para a saúde e um bom condicionamento físico faz parte da vida de 

todo ser humano, assim como uma dieta saudável é importante para chegar ao 

objetivo desejado, uma prática corporal que traga satisfação tanto física, quanto 

mental também é de grande ajuda. A dança é uma atividade muito procurada 

atualmente, e dar aulas de dança é uma grande responsabilidade, além de oferecer 

uma boa estrutura de aula, é preciso preparo físico e uma boa linguagem de ensino 

para que os alunos se sintam à vontade para dançar na frente de todos os outros.  

Nesse sentido, o Núcleo de Práticas Corporais (NPC) é um local onde os 

universitários de todos os cursos podem fazer várias atividades físicas disponíveis 

durante a semana, ofertadas por monitores que também são alunos dos cursos de 

Educação Física na Universidade Federal de Jataí. Como monitores, procuramos 

oferecer e buscar a melhor experiência possível na área da dança.  

 

2 BASE TEÓRICA 

Segundo Caminada (1999, p. 22), “na forma mais elementar, a dança se 

manifesta através de movimentos que imitam as forças da natureza que parecem mais 
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poderosas ao homem e que trazem consigo a ideia de que esta imitação tornará 

possível a posse dos poderes dessas forças”. 

Dessa forma, entendemos que a dança se baseia nos movimentos básicos do 

corpo como andar, girar, pular, mas traduzidos com muita expressão corporal que 

transformam os elementos básicos em movimentos dinâmicos e com emoção. 

De acordo com Miranda (2008), atualmente o corpo encontra-se em plena 

transformação, e não se trata mais de aceitá-lo como ele é, mas sim de corrigi-lo, 

transformá-lo e reconstruí-lo. 

Sendo assim, observamos que a dança pode proporcionar alívio mental 

diminuído o estresse, melhorando o condicionamento físico, a saúde, a disposição e 

ainda traz uma gama de atividades socioculturais. Além disso, pode gerar, a quem 

pratica, alegria, prazer e descarga dos excessos da rotina diária e cansativa, por isso 

a dança transforma e reconstrói o corpo. 

Para Cavasin (2010, p. 4), “a prática da dança proporciona ao aluno uma ampla 

consciência corporal em relação ao mundo e às coisas que evoluem com a prática da 

dança, desenvolvendo a criatividade, a liderança e a exteriorização dos seus 

sentimentos”. 

Nesse sentido, observamos que a dança pode oferecer experiências ricas, 

tanto em fatores internos (autoestima, socialização, integração etc.) e fatores externos 

(coordenação motora, lateralidade, flexibilidade etc.), norteada pelo princípio da 

valorização corporal. A dança anseia que seus participantes encontrem sua essência 

e liberdade nos movimentos, independente de qual estilo de dança esteja praticando, 

a personalidade e estilos diversificados enriquecem e possibilita a troca de 

experiências e novos aprendizados, sendo assim, nada é mecanizado, mesmo diante 

das coreografias pré-definidas é possível haver variação de estilo, seja por expressão 

facial ou corporal. 

 

3 OBJETIVO:  

Proporcionar práticas corporais, por meio da dança, aos alunos de Educação 

Física e oferecer diversificadas vivências na área de atuação, visando estabelecer 

uma melhor qualidade de vida tanto a população interna da Universidade Federal de 

Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ) quanto a externa em geral. 

 



 

4 METODOLOGIA: 

         Apresentamos aqui um relato de experiência e utilizamos de uma arguição 

descritiva para externar a ação pedagógica empreendida por monitores das 

modalidades de dança, alunos do curso de Educação Física, que são realizadas no 

Núcleo de Práticas Corporais (NPC) da UFG/REJ. Trabalhamos três modalidades de 

dança, as quais os universitários interessados, precisam fazer sua inscrição na 

secretaria para então realizar as atividades.  

As modalidades são: Zumba, um programa fitness inspirado pela dança latina 

criado na Colômbia pelo coreógrafo Beto Perez; ritmos, que é uma modalidade 

aeróbica de dança que junta coreografias motivantes e simples aos ritmos conhecidos 

como axé, funk, salsa, hip hop e outros;  e a modalidade K-pop que é um gênero 

musical originado na Coréia do Sul. Trabalhamos  essas modalidades de dança no 

NPC desde outubro de 2018, e este trabalho trata de um relato de como foi a 

experiencia dessa atividade tão gratificante e enriquecedora que o NPC nos 

proporcionou.  

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA:  

Mesmo sendo um trabalho e não apenas lazer, conseguimos extrair ótimos 

momentos e grandes benefícios das ocasiões em que ministramos as aulas de dança 

no NPC.  A dança traz um envolvimento único, uma ligação entre professor e alunos 

e sempre que os alunos estão se divertindo e aproveitando a aula, esse sentimento é 

passado para nós e temos certeza de que foi uma ótima aula tanto para nós quanto 

para eles. 

É notório que durante as aulas de dança, os alunos que se “encontram” naquele 

espaço, se descobrem, tanto em aspectos físicos como psíquicos, e após um longo 

dia de obrigações diversas, eles descobrem na dança um refúgio, uma via de 

satisfação e alegria, especialmente os discentes da UFg/REJ que diariamente 

executam diversas atividades, seja de cunho acadêmico ou assuntos externos.  

A dança pode ser vista como uma atividade de bem-estar social, que alivia 

alguns fatores determinantes advindos do estresse diário, pois naquele ambiente 

“descarregam” todas as emoções. Enquanto monitores, também participamos do fator 

formativo do aluno, contribuindo não apenas para o ensino de coreografias e bem-



estar (físico e psíquico) mas dispomos de fatores interpessoais que engloba inúmeros 

fatores. 

 Os acadêmicos, por diversas vezes, enfrentam problemas, e o NPC como 

agente proporcionador de vivências corporais, colabora para que os universitários 

consigam “folego” para continuar a caminhada estudantil. A dança neste aspecto traz 

o norte de liberdade e tende a “abraçar” o aluno para que se sinta acolhido e, mesmo

que de forma indireta, possibilita o entendimento de que “ele não está sozinho”, e 

diante das problemáticas diárias, a união é o apoio central da dança, seja ela aluno-

professor ou alunos-alunos. Portanto, momentos sócio afetivos são encontrados em 

diversos momentos nas aulas, e como a prática de atividades no NPC é livre para 

todos cursos, a troca de vivências estudantis é rica, porém, poucas atividades são 

como a dança que traz consigo todos estes elementos citados. Acreditamos que a 

dança é um veículo de informação para os alunos, mas não uma informação/apoio 

padronizado, mas um norte de satisfação pessoal e social diversificado e amparado 

por experiências únicas.  

Observamos durante esse período de experiência com as modalidades de 

dança, que os alunos nunca haviam tido nenhum contato com a dança, eram 

totalmente sedentários, e a princípio imaginamos que seria muito difícil ensiná-los. O 

que percebemos com o tempo, e a cada aula, é que apesar da dificuldade que eles 

demonstravam, todos tinham muita vontade de aprender e aquilo era bastante 

motivador. 

Para que eles não se sentissem envergonhados nas aulas, adotamos a 

seguinte metodologia, ocupávamos a posição mais a frente, para que eles assim 

apenas nos seguissem, replicando os movimentos executados, e isso colaborou para 

o aprendizado mais simplificado, e com o tempo eles já não tinham nenhum receio.

Desde o início planejávamos as aulas, contagem das músicas, quais coreografias eles 

estariam mais aptos a fazer e ensaiava em casa. 

Na dança, existe uma ligação entre as pessoas que participam da coreografia, 

é possível perceber quando os alunos estão se divertindo com a aula, quando estão 

com muita dificuldade e quando não estão. Aos poucos nos atentamos que era 

necessário dar um pequeno tempo da aula para que eles assimilassem os passos 

sozinhos. Observamos com maior clareza quem havia praticado (ensaiado) em casa 



e quem não, e eles aos poucos iam demonstrando melhorias significativas em 

coordenação motora e resistência física.  

Apesar de todos termos mais ou menos a mesma idade, eles nos tratam como 

“Professores”, pois ao ministrar uma aula, adotamos uma postura mais responsável, 

com caráter educativo, nos tornamos mais exigente, pois as aulas precisam de 

contagens e todos os princípios básicos da dança. Isso nos trouxe muita experiência 

prática e teórica como profissionais. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É muito satisfatório observar que adquirimos inúmeras vivencias/experiências 

advindas das aulas de dança ministrada no NPC, além de condicionar para a mudança 

de hábitos, visando aspectos de saúde e bem-estar, alcançamos também o aspecto 

psíquico, sendo este um fator determinante na vida humana.  

Os alunos que vivenciam a dança no NPC, relataram que sentiram grandes 

melhoras como: menos cansaço para fazer atividades simples do quotidiano, aumento 

da flexibilidade e coordenação motora, e com o tempo também se sentiam mais 

seguros e confiantes para executar certos passos de dança. E a questão psicológica 

não fica de fora, pois além de conhecer novas pessoas e amigos, melhorando a 

interação social, eles também sentiram como se o momento na dança fosse uma 

terapia para aliviar o estresse do dia a dia na universidade.  

A UFG/REJ proporciona, por meio das atividades desenvolvidas no NPC, um 

grande enriquecimento profissional à nós acadêmicos de Educação Física, 

oferecendo ajuda com horas complementares e a experiência enriquecedora com 

novos aprendizados e novas vivências. Que incentivos como este possam diariamente 

possibilitar ajuda a população, retornando qualidade, ensino e satisfação. É 

gratificante experimentar uma interação direta com a relação professor-aluno, que nos 

faz mais preparados para o mercado de trabalho, pois a partir dessa experiência no 

NPC, aprendemos o que os alunos gostam, treinamos nossa metodologia de 

aula/ensino, entre outros aprendizados que colaboram para a formação de um bom 

profissional.  

Almejamos que o apoio encontrado nas aulas de dança consiga 

constantemente abranger diversas linhas da vida humana, e que encontrem nesta arte 



sua liberdade e satisfação interna, que a dança alivie situações difíceis durante 

caminhada acadêmica e possibilite equacionar diversas circunstâncias.  

Podemos dizer que a dança proporciona uma melhora significativa na 

qualidade de vida das pessoas, pois ela proporciona um movimento libertador, 

oferecendo bons resultados psicológicos e terapêuticos, usa-se de saltos, giros, 

coordenação do uso dos braços, pernas e tronco ao mesmo tempo, gerando uma 

coreografia completa com sentimento e vivacidade. Portanto, a dança é algo para 

todos, não importa a forma como se expressa, o importante é a expressão e a 

liberdade. 
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O ACOLHIMENTO E A INTERPROFISSIONALIDADE: CAMINHOS PARA A 

ATENÇÃO CENTRADA NO PACIENTE1 
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Palavras-chave: Interprofissionalidade. Acolhimento. Urgência. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O cuidado em saúde requer a interlocução de diversas áreas profissionais 

para o atendimento integral e centralizado no indivíduo (AGRELI; PEDUZZI; SILVA, 

2016). Para tanto, embora existam as especificidades das profissões, alguns 

aspectos necessitam ser inerentes à pratica de todos os profissionais da área da 

saúde, como o ato de acolher os usuários nos serviços (COSTA; GARCIA; 

TOLEDO, 2016). 

O acolhimento é uma diretriz essencial da Política Nacional de Humanização 

(PNH), considerado uma tecnologia leve que se estende por todo o processo de 

produção de saúde, desde o primeiro contato do sujeito com a unidade de saúde, 

sendo possível sua operacionalização em todos os níveis de atenção (MOTTA; 

PERUCHI; FILGUEIRAS, 2014).  
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A discussão acerca do acolhimento como diretriz do cuidado na perspectiva 

da interprofissionalidade nos cenários de práticas em saúde, em especial no 

contexto da graduação em cursos da área da saúde torna-se necessária à medida 

que este é reconhecido como diretriz operacional fundamental do modelo 

assistencial centrado no paciente (COSTA; GARCIA; TOLEDO, 2016). A efetivação 

do acolhimento nas práticas interprofissionais está relacionada a garantia da 

acessibilidade universal, mas também a qualificação das relações, na qual escuta e 

atenção às necessidades são fundamentais ao processo para que o serviço ofereça 

uma resposta resolutiva às demandas dos usuários. 

2 BASE TEÓRICA 

Enquanto tecnologia no processo de trabalho, o acolhimento é uma postura 

de escuta com compromisso de dar uma resposta às necessidades de saúde 

trazidas pelo usuário (GARUZI, et al., 2014). Está fundamentado na ação de equipe 

multiprofissional e na intersetorialidade e centrado no usuário, possibilitando o 

exercício da solidariedade e cidadania (GARUZI, et al., 2014; COSTA; GARCIA; 

TOLEDO, 2016). 

A prática interprofissional, por sua vez, está relacionada a diferentes áreas de 

atuação profissional com uma relação de interdependência, com interação marcada 

pela colaboração entre os diferentes domínios, em torno de um objetivo em comum 

(COSTA, 2018). O trabalho interprofissional deve ser marcado pela prática 

colaborativa, que em seu turno, mantém forte relação com a centralidade do usuário, 

família e comunidade, e suas necessidades, na ordenação da interação (REEVES; 

XYRICHIS; ZWARENSTEIN, 2018). Para tanto, são necessárias competências 

colaborativas, definidas como conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

para prática, sendo elas: clareza dos papéis, comunicação interprofissional, atenção 

centrada no usuário, funcionamento da equipe, liderança colaborativa e resolução de 

conflito interprofissional (COSTA, 2018). 

3 OBJETIVOS 



Discutir a interprofissionalidade em saúde e o acolhimento observados em um 

serviço de urgência e emergência como caminhos para a atenção centrada no 

paciente.

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo observacional, do tipo relato de experiência, 

com base na visita ao Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho do Município de 

Jataí – Goiás. A experiência foi compartilhada por um grupo de discentes 

participantes do subgrupo 2 do PET-Saúde Interprofissionalidade, que tem como 

integrantes seis estudantes de graduação de cursos da área da saúde 

(Enfermagem, Biomedicina, Medicina, Fisioterapia, Educação Física), três 

preceptores e dois tutores. A observação foi realizada em agosto de 2019.  

Foi realizada uma análise prévia das condições de acolhimento na 

emergência, nos setores da enfermaria, classificação de risco e recepção. Os 

petianos foram separados em três duplas e distribuídos para cada setor, onde 

realizavam anotações individuais do que presenciava, para posteriormente serem 

discutidos. A observação foi executada em forma de rodízio, no qual os 

observadores permaneciam 10 minutos em cada setor, cronometrado por uma 

preceptora.  

     Durante a realização das atividades observávamos a relação dos 

profissionais com pacientes, familiares ou acompanhantes, no intuito de perceber 

como era realizada a escuta e acolhimento das demandas dos usuários. Após todos 

os discentes percorrerem todos os setores, as experiências foram discutidas entre o 

subgrupo 2. 

Adiante, os frutos da observação se ampliou para um evento denominado 

“Diálogos: A interprofissionalidade em Saúde”, organizado pelo PET-Saúde 

Interprofissionalidade, onde foram apresentados e discutidos à um público de 

docentes e discentes da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, bem 

como, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Jataí.  

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 



O PET-Saúde Interprofissionalidade, que tem o objetivo de intensificar e 

aprofundar o desenvolvimento, na articulação ensino-serviço-comunidade, de 

conteúdos relacionados a práticas interprofissionais colaborativas, realizou o evento 

"DIÁLOGOS: A INTERPROFISSIONALIDADE EM SAÚDE". Neste evento, 

estagiários da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (UFG-REJ) e 

petianos compartilharam suas vivências e contribuições relacionadas à prática 

interprofissional nos diversos setores da instituição de saúde. As vivências do 

subgrupo 2, que contribuíram na discussão proposta no evento, foram relacionadas 

a observação realizada do acolhimento no serviço de urgência e emergência. 

Os pacientes que procuraram o serviço de urgência e emergência do Hospital 

das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho eram recepcionados por técnicos 

administrativos e aguardam serem chamados para o atendimento na classificação 

de risco de acordo com a ordem de chegada dos pacientes. 

No atendimento de Classificação de Risco, a enfermeira responsável 

direcionava os questionamentos à queixa do paciente e aferia os sinais vitais. A 

partir das informações obtidas realizava a classificação de risco por cores, orientada 

por protocolo próprio da instituição, e encaminhava esse paciente para o 

atendimento necessário. 

Os prontuários com o registro de classificação de risco eram, então, 

entregues ao segurança da unidade. A medida que o profissional médico solicitava, 

o segurança chamava os pacientes para atendimento no consultório. Por fim, após

receber o atendimento médico, o paciente era encaminhado para sala de 

medicação, onde eram dispensados os medicamentos de acordo com a prescrição 

médica. O técnico de enfermagem realizava o procedimento necessário e 

comunicava-se com o paciente para confirmar o nome com o prontuário e realizar a 

medicação ou qualquer outro tipo de procedimento. 

Acolher, escutar e dar respostas adequadas aos usuários devem ser práticas 

inerentes a todos os profissionais envolvidos no cuidado em saúde, desde o 

momento de entrada do usuário no serviço. A equipe de saúde deve ser apta a 

escutar de forma ativa o paciente, identificando os riscos e vulnerabilidades desse 

paciente a todo momento, responsabilizando-se por desempenhar ações em uma 



perspectiva interprofissional para alcançar a resolutividade (AGRELI; PEDUZZI; 

SILVA, 2016; COSTA; GARCIA; TOLEDO, 2016). A atitude de acolher o paciente, 

conforme preconizado, não corresponde à realidade observada na unidade de 

urgência e emergência. 

Em relação ao processo de trabalho da equipe de saúde, foi possível verificar 

que cada categoria profissional desempenha seu papel sem apresentar a 

interlocução com outras categorias, o que sugere a realização de um trabalho 

multiprofissional, com fragilidade na parceria, interdependência para alcance de 

objetivos em comum e valorização da importância de cada um para a obtenção do 

melhor rendimento, características do trabalho interprofissional (COSTA, 2018). 

Quanto aos relatos dos outros petianos no evento “Diálogos: 

Interprofissionalidade em Saúde” foi enfatizada a falta de comunicação entre os 

profissionais das diversas áreas do estabelecimento na assistência prestada ao 

paciente naquela instituição. Ainda, foi discutido no evento que o processo de 

acolher é fragilizado, sendo a escuta e o estabelecimento de vínculo entre 

profissionais e usuários executados por um número pequeno de profissionais com 

pouca, ou nenhuma percepção da prática colaborativa interprofissional nesse 

processo.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na realidade observada por petianos e acadêmicos de cursos da área da 

saúde, posteriormente discutida no evento “Diálogos: Interprofissionalidade em 

Saúde” enfatizaram que no contexto da unidade de saúde hospitalar, o acolhimento 

realizado pelos profissionais não é efetivado conforme preconizado. Ainda, verificou-

se a compartimentalização do atendimento de acordo com a categoria profissional, 

não sendo observadas características relacionadas à prática interprofissional na 

instituição.  

Aponta-se para a necessidade de ampliar a qualificação técnica dos 

profissionais e das equipes de saúde para proporcionar essa escuta qualificada dos 

usuários, com interação humanizada, cidadã e solidária da equipe, usuários, família 

e comunidade. 



Nesse sentido, a educação interprofissional, que tem como objetivo fornecer 

subsídios teóricos e metodológicos para assegurar a formação de profissionais mais 

aptos ao efetivo trabalho em equipe, torna-se um instrumento de transformação da 

realidade do cuidado em saúde. Nesse sentido, destaca-se o papel do PET-Saúde 

Interprofissionalidade em transformar a realidade vivenciada ao inserir a perspectiva 

interprofissional no processo de formação dos profissionais da área da saúde, que 

em seu turno influencia no olhar que o futuro profissional terá a respeito do trabalho 

em equipe no contexto de saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para auxiliar no ensino-aprendizagem dos alunos nas Universidades, foi 

instituída desde 1960 os programas de monitoria, que tem sido uma estratégia para 

uma formação diferenciada para os discentes participantes. Os monitores por 

receberem auxílio direto dos professores e prestar assistência aos demais colegas, 

tem tornado a monitoria um canal de diálogo entre os envolvidos (BOTELHO et al, 

2019).  

Em relação ao Treinamento Resistido que é a área de atuação das monitoras 

envolvidas, tem crescido bastante nos dias atuais.  Os autores Marin e Ferreira (2019) 

afirmam que “as pessoas que buscam esta prática são jovens, adultos e idosos de 

ambos os sexos que possuem como expectativa diversos benefícios'' (p.48). 

Diante do que foi exposto, esse relato se justifica por apresentar a experiência 

de monitoria, no Núcleo de Práticas Corporais (NPC), da Universidade Federal de 

Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ), com ênfase no espaço de formação em promoção 

da saúde, por intermédio da técnica de treinamento resistido no espaço da academia. 

1Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura, Professora Lilian Ferreira 

Rodrigues Brait, código PJ385-2019. 
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2 BASE TEÓRICA 

Através da monitoria acadêmica o discente promove estímulos de 

aperfeiçoamento das capacidades de liderança, técnicas e vínculos interpessoais que 

muitas vezes, não são motivados pelas disciplinas regulares de graduação. 

Promovendo assim, um princípio de docência, e então, os discentes monitores são 

regidos pela Lei Federal 5540 de 1968 que permite desenvolver atividades práticas 

como moderadores e participarem de técnicas para planejamento pedagógico 

juntamente com docentes (BARBOSA et al., 2017). A monitoria permite o seguimento 

de ensino-aprendizagem, oferecendo conhecimentos e experiências não somente 

para o discente, mas, também para o docente que auxilia. A monitoria deve atentar-

se para adaptar-se e ser adequada às necessidades existentes, disponibilizando aos 

alunos maneiras variadas de desenvolverem os conteúdos (SANTOS; BATISTA, 

2015). 

Por intermédio da ligação entre, os conhecimentos obtidos nas atividades de 

ensino e a prática por meio da extensão e monitoria, complementam a formação dos 

discentes universitários e proporcionam experiências. Assim sendo, o acadêmico 

monitor é capaz de associar a produção científica e a socialização do aprendizado, 

tendo a oportunidade de enriquecimento de ideias, permitindo instruções teórico-

prático mais fomentadas acerca das temáticas estudadas, considerando que essa 

formação acadêmica procura atender também às carências da própria comunidade 

(ALBUQUERQUE et al., 2012). 

Sabe-se que o exercício físico aplicado de forma incorreta e sem prescrição 

profissional e acompanhamento, podem gerar lesões irreversíveis. Porém, o 

treinamento resistido vem sendo utilizado diariamente por milhões de praticantes 

como uma forma de promoção da saúde. Estudos demonstram que a prática desse 

método de exercício físico pode minimizar os indicadores de saúde que prejudicam o 

ser humano (composição corporal, sistema cardiovascular, perfil lipídico, densidade 

mineral óssea) (BENEDET et al, 2013). 

De acordo com Buss (2000) o conceito de saúde pode ser definido 

amplamente, como: promover atividades de descanso, de lazer, desenvolver 

moradias de qualidade, condições de vida descentes e, não menos importante, 

estímulo para a prática de atividades físicas.  



 

 

A prática de atividade física pode ser por meio do treinamento resistido que 

abrange um alcance mais amplo de modalidades de exercício e uma maior amplitude 

de expectativas de treinamento. Os termos treinamento resistido, treinamento de força 

e levantamento de peso são usados normalmente como sinônimos (BENEDET et al, 

2013). 

O treinamento resistido é utilizado e sendo integrante dos programas de 

exercícios físicos, por inúmeras organizações da área da saúde, pelo fato desse 

planejamento promover saúde em todos os tipos de faixa etária (crianças, idosos, 

adultos, com certas disfunções e/ou saudáveis) (TEIXEIRA; GOMES, 2016). 

 

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho apresenta os seguintes objetivos: descrever as 

experiências de monitoria vivenciadas por discentes do curso de Educação Física, de 

acordo com as percepções das acadêmicas monitoras; relatar a interação entre 

monitores, coordenadores e profissionais da área; associar os resultados das ações 

dos monitores ligado a comunidade externa e ressaltar a importância dos programas 

de monitoria para os discentes a fim de aperfeiçoar e fortalecer a sua formação na 

universidade. 

 

4 METODOLOGIA 

Inicialmente ocorreu um processo para a seleção de dez monitores para 

concorrer a monitoria no Núcleo de Práticas Corporais (NPC), após a seleção de 

critérios de alunos que possuíam renda baixa, feita pela Coordenação de Assuntos da 

Comunidade (Cacom), os selecionados foram convocados a uma entrevista com os 

coordenadores do NPC, assim foram selecionados aqueles que atingiam as 

exigências e critérios de seleção. 

As atividades de monitoria foram realizadas na Universidade Federal de Goiás/ 

Regional Jatai, no NPC, no período de outubro de 2018 a outubro de 2019. As 

monitorias totalizavam a carga horaria de doze horas semanais, sendo que duas horas 

eram destinadas a planejamento das atividades a serem aplicadas. Vale ressaltar que 

tiveram horas designadas para capacitações teórico-prática com profissionais da área. 

 



 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência, o qual envolveu duas 

acadêmicas monitoras do NPC, bolsistas da Cacom, atuantes na área do treinamento 

resistido na academia de musculação, promovendo bem-estar e saúde para diversas 

pessoas de diferentes faixas etárias. Fomos orientadas pela coordenadora do NPC, 

que a medida do possível, orientou os planejamentos, ofereceu capacitações e tirou 

dúvidas no decorrer das práticas. 

O NPC é um espaço destinado para as práticas corporais totalmente gratuito, 

podendo receber tanto a comunidade interna da Universidade, como também, a 

comunidade externa.  

Como a academia de musculação tem sempre uma participação bastante 

significativa da população, a presença de monitores facilita o processo de 

aprendizagem uma vez que está ali para transmitir, elucidar e esclarecer dúvidas 

referentes ao programa de treinamento, postura, cargas, utilização dos aparelhos, 

além de auxiliar no acompanhamento durante os exercícios nas quais exigem um 

suporte maior e mais próximo do monitor. 

A capacitação foi uma ferramenta encontrada para ampliação dos 

conhecimentos dos monitores atuantes. Observou-se que após cada capacitação, os 

discentes estavam mais preparados e mais confiantes em desenvolver atividades 

corretas com a comunidade. O conhecimento adquirido nas disciplinas do curso de 

Educação Física juntamente com capacitações especificas da área auxiliou cada vez 

mais na qualidade do bom andamento da prática de monitoria.  

O processo de ensino-aprendizagem proporcionado pela monitoria acadêmica, 

potencializa a melhoria da educação no curso de graduação, mediante a atuação de 

monitores em práticas e experiências da sua área, em locais que permitam o 

acadêmico ter um auxílio do professor e ao mesmo tempo exercer a função de 

orientador e mediador do espaço determinado com a população externa (FRISON, 

2016). 

Deste modo, as atividades desenvolvidas pelos monitores do NPC são bastante 

desafiadoras, pois trata de manter um ambiente agradável para diversos 

frequentadores, no entanto, muitas vezes o local dificulta, por ser um espaço pequeno, 

com aparelhos necessitando reparos e a alta demanda da comunidade para 



 

 

participação nas atividades de treinamento resistido. A relação do monitor com os 

alunos, vai além da troca de conhecimento, permitindo também um vínculo que 

representa confiança e empenho para alcançar seus objetivos enquanto praticantes 

de atividades físicas. Não somente isso, mas, também o monitor necessita 

desenvolver sua criatividade para com os participantes da academia, sabendo que um 

dos fatores que o monitor enfrenta é não possuir aparelhos suficientes para a 

quantidade de pessoas que frequentam, assim o discente monitor aprende a lidar com 

as dificuldades diárias que possivelmente poderá encontrar no futuro mercado de 

trabalho.   

Percebemos um diferencial em relação a monitoria exercida no NPC, quando 

comparadas as monitorias acadêmicas, que é o ato de se relacionar com a população 

não universitária. Esse vínculo direto pode proporcionar capacidades que as 

disciplinas de estágio muitas vezes não alcançam. Assim, os discentes monitores 

podem desenvolver atividades de promoção da saúde para diversas populações. 

Através de conversas e a relação criada com o público, nos permite afirmar que a 

monitoria no NPC tem se tornado um dos melhores espaços para aprendizado, 

aperfeiçoamento e experimentação de futuros profissionais da Educação Física. 

Após experiência como monitoras, podemos dizer que o programa de monitoria 

no espaço do NPC foi válido e fez com que abrangêssemos ainda mais nossos 

conhecimentos na área atuada (treinamento resistido), no espaço da academia de 

musculação, contribuindo para um melhor desempenho profissional nesta área. Dessa 

forma, esse programa deve ser ampliado, incentivado e aperfeiçoado, para que o 

aluno monitor, enquanto acadêmico, crie vínculos individualizados com a ciência.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das considerações apresentadas, concluímos que a monitoria prática 

na área da Educação Física, com ênfase na promoção da saúde, é de extrema 

relevância para o acadêmico, proporcionando experiências profissionais que as 

disciplinas teóricas da graduação não são capazes de demonstrar. Além do contato 

direto do discente com a comunidade externa, possibilitando uma realidade mais 

técnica.  



 

 

Além disso, foi perceptível a melhora no desempenho das funções designadas, 

por meio das capacitações disponibilizadas para os monitores do NPC. Percebemos 

que o vínculo direto com o coordenador/orientador fortaleceu ainda mais a confiança 

do discente na atuação profissional dentro do programa de monitoria. Por fim, 

ressaltamos a importância da universidade de influenciar a vivência da monitoria 

acadêmica para os discentes, sabendo que essa prática fortalecerá o seu futuro como 

profissional.   
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

 O evento “Diálogos: a interprofissionalidade em saúde” ocorreu no intuito de 

promover e expandir o conhecimento, acerca de interprofissionalidade e prática 

colaborativa, pelos estagiários de diversos âmbitos da saúde. Diante o ensino 

uniprofissional presente nas universidades faz-se necessário a promoção de 

atividades extracurriculares que promovam a educação interprofissional. Em 2010, o 

The Canadian Interprofessional Health Collaborative (CIHC) apresentou a seguinte 

definição: “Educação interprofissional ocorre quando os profissionais de saúde 

aprendem colaborativamente dentro e entre as disciplinas, a fim de obter 

conhecimentos, habilidades e valores necessários para trabalhar com outros 

profissionais de saúde” (Canadian Interprofessional Health Collaborative 2010, p. 8). 

 

 

2 BASE TEÓRICA 

 O Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde Interprofissionalidade 

(PET-Saúde) possui como eixo principal a interprofissionalidade no intuito de 
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fortalecer os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) direcionados para a 

atenção primária à saúde (FONSÊCA, 2019).  

 A educação interprofissional (EIP) compromete-se com o desenvolvimento de 

competências comuns, específicas e colaborativas. Dessa forma, o trabalho em 

equipe aliado à prática colaborativa visam à resolução da problemática vivenciado 

pelo usuário (DA SILVA, 2015). No Brasil, há escassez de publicações sobre o tema 

EIP devido a atual conjuntura das Universidades em que o uniprofissionalismo ainda 

é o principal mecanismo de ensino (BATISTA, 2012). Com isso, o estágio curricular 

obrigatório possibilita o desenvolvimento da interprofissionalidade em instituições de 

saúde (CORIOLANO-MARINUS, 2018). 

 

3 OBJETIVOS 

 

 Relatar a experiência sobre a participação em um evento 

interprofissional, em que foram abordadas as vivencias de estagiários, 

através de perguntas norteadoras, da área de saúde da Universidade 

Federal de Goiás, Regional Jataí durante seu estágio obrigatório.  

 Elaborar reflexões sobre o conceito/realidade da interprofissionalidade e 

prática colaborativa no âmbito de diferentes instituições de saúde no 

município de Jataí-GO; 

 

4 METODOLOGIA 

 

 O evento “Diálogos: a interprofissionalidade em saúde” foi elaborado pela 

coordenação do PET- Saúde com ajuda de comissões formadas pelos membros do 

grupo. Esse aconteceu no dia 31/08/2019 no auditório da Secretaria Municipal de 

Educação.  Teve início às 08:00h da manhã com a abertura  e apresentação cultural 

do grupo teatral do curso de Medicina. Logo após, compôs-se a mesa redonda a 

mediadora, que solicitou a presença de cada um dos cursos por vez para responder 

às questões norteadoras. 



 
 

 Participaram da mesa os cursos de Biomedicina, Educação Física, 

Enfermagem, Fisioterapia e Medicina, cada um selecionaram dois estagiários para 

responderem as seguintes questões norteadoras: 1- Que elementos da 

interprofissionalidade contribuíram/contribuem para sua formação?; 2- Como a 

interprofissionalidade pode fortalecer o trabalho em equipe?; 3 – Que ações estão no 

caminho da interprofissionalidade no cenário de prática?; 4 – Que desafios precisam 

ser superados para a consolidação da interprofissionalidade?.  

 Após a explanação houve um intervalo com Coffee break. Em seguida, 

aconteceu a apresentação de um dos subgrupos, que abordou a temática do 

acolhimento nas instituições de saúde. Para finalizar o evento deu-se início ao debate 

sobre as questões levantadas e foram feitos encaminhamentos.  

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 Com uma visão expansiva, o evento diálogos buscou proporcionar um espaço 

para discussão e troca de experiências sobre ações interprofissionais no campo da 

saúde no município de Jataí-GO. A proposta contemplou o envolvimento, tanto 

acadêmico como profissional, na prática assistencial com foco nos estágios 

obrigatórios.  

 Para desenvolver a proposta, o evento foi dividido em mesas redondas, 

compostas por acadêmicos de diversos cursos da saúde, onde cada um expôs sua 

experiência com a interprofissionalidade no campo de estágio. Porém, a fragmentação 

da mesa redonda resultou em uma visão individual sobre o tema exposto. Com isso, 

a fim de unir conceitos, os organizadores do evento mediaram um debate com 

participação geral o que sanou a anterior divisão de ideias. 

 Destacam-se percepções de alguns participantes, no entanto, vale declarar a 

importância de se iniciar diálogos interprofissionais dentro do espaço de prática visto 

que ainda são pontuais e exclusivas de cada profissão. A fala dos participantes reforça 

a importância de encontros que defendam a interprofissionalidade para qualificar as 

práticas de assistência do SUS.  



 
 

Diante disso, consideramos a ação essencial no fortalecimento da 

interprofissionalidade na região e, principalmente, no exercício profissional de cada 

participante. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante de toda experiência compartilhada, nota-se ainda uma pessoalidade 

diante do tema interprofissionalidade, necessitando de maiores estudos aliado a 

ações de integração entre profissionais e alunos. Além disso, o evento possibilitou a 

identificação dos principais eixos educacionais que necessitam ser fortalecidos 

através da promoção de novos encontros que abordem educação interprofissional. 

Portanto, as reflexões realizadas no “Diálogos: a interprofissionalidade em saúde” 

serão de fundamental importância na implementação de mudanças que sejam 

condizentes com a prática colaborativa. 
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ACOLHIMENTO: A VIVÊNCIA DO TRABALHO INTERPROFISSIONAL EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE¹ 
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Maristela Lúcia Soares²;  TACSI, Yolanda Rufina Condorimay³; AGOSTINHO, 
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Palavras chave: Acolhimento, Atenção Básica, Educação Interprofissional 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Dentre as mais importantes diretrizes da Política Nacional de Humanização 

da Atenção e Gestão em Saúde sobre o Sistema Único de Saúde, o termo 

acolhimento, viabiliza novas alternativas na produção de saúde, é concebido como 

obra ou fruto da repercussão de acolher, manifesta-se em aproximação, 

transparecendo inclusão, logo, caracteriza-se pela diretriz de maior destaque ético, e 

estético introduzido em 2004 (BRASIL, 2011). 

O acolhimento detém de três níveis construtivos, sendo eles: tecnologia do 

cuidado, postura e atitude, e também aparato de organização e reorganização no 

progresso do trabalho em equipe; reafirmando o manifesto de inclusão social 

defendido pelo SUS, sustentando os reflexos e modificações no trabalho e conduta 

profissional (LOPES et al., 2015). 

A ausência de compreensão do profissional ou equipe de saúde sobre o 

desenvolvimento gradativo do acolhimento, é apontada como o principal obstáculo 

para sua inserção efetiva e humanizada nas unidades básicas de saúde (NOBRE et 

al.,2016).  

 



 
 

 

                                                          

2 BASE TEÓRICA 

A declaração de Alma-Ata, em 1978 deixou um dos principais marcos em 

relação aos cuidados primários em saúde, sendo considerado a principal estratégia 

do sistema de saúde de um país; a atenção primária em saúde (APS), apresenta-se 

na formação da base, discriminando e determinando o trabalho dos demais níveis; 

organiza e simplifica o uso de recursos básicos a especializado (COUTINHO; 

BARBIERE; SANTOS, 2015). 

Para orientação da APS, é utilizado no Brasil a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), com início e 1994, com objetivo inicial de cobertura assistencial; hoje 

é considerado a maior plataforma assistencial do país, apontada como eixo 

estratégico responsável pela reorganização do (SUS), com alta capacidade 

estruturante (MENDES, 2013). 

Em meados dos anos 90, foi introduzida a diretriz do acolhimento nos 

serviços do SUS, procurando não apenas a ampliação do acesso, como também a 

viabilização de mudanças na progressão do trabalho e das relações entre 

trabalhadores, gestores e usuários para melhoria dos vínculos, corresponsabilidade 

e resolubilidade; contudo, a efetiva discussão sobre o tema, se acentuou a datar de 

2000, onde houve propostas de mudanças nas coerências e desempenho do serviço 

de saúde, com o propósito de apropriar-se de sua missão inicial, ou seja, acolher, 

escutar e fornecer respostas positivas, aptas a resolucionar impasses de saúde da 

população (CAMELO et al, 2016). 

O acolhimento traduz-se em receber o usuário, a começar de sua chegada; é 

responsável por sua integralidade, escuta sua queixa, angustia e preocupação, logo 

garante atenção resolutiva e estruturada aos demais serviços de saúde, 

assegurando continuidade de assistência (NOBRE, et al2016). 

É possível afirmar que o acolhimento é uma conduta que por obrigação deve 

estar presente em todos a relações do cuidado, na equipe e os usuários, na 

atividade de receber e escurar os indivíduos, para que haja uma ampliação do 

acesso da população a assistência à saúde, garantir a resolução dos problemas, e o 

vínculo das relações interprofissionais (LOPES, 2014). 



 
 

 

 O ministério da Saúde aponta várias definições ao acolhimento, 

demonstrando seus diversos sentidos e significados; de acordo com este órgão, o 

acolhimento se mostra menos no seu próprio discurso e mais em suas práticas 

concretas; logo, no lugar da indagação de sua presença em determinado local, deve 

ser perguntada a forma com que ele sucede (CAMELO, 2016). 

 É evidente que a relação ao acolhimento é permeada em teorias e possuem 

reciprocidade, devido a relação com o ato de acolher, e sua devolutiva; este ato 

pretende humanizar o serviço de saúde em sua integralidade, de trabalhadores a 

usuários, por meio de escuta, e formação de vínculo (LOPES et al., 2015). 

 

3 OBJETIVOS 

Relatar a vivência do acolhimento no trabalho interprofissional. 

                 

4 METODOLOGIA 

 Trata-se um relato de experiência onde os alunos do Programa de Educação 

pelo Trabalho para a Saúde Pet-saúde/Interprofissionalidade, faziam observações 

guiados por um roteiro durante o acolhimento de um enfermeiro na Unidade Básica 

de Saúde (UBS) Dr. Otto Carneiro Maciel do setor estrela Dalva da cidade de Jataí-

GO. Foram 2 encontros para cada aluno com duração de quatro horas. Para 

realização foi seguido um roteiro composto pelas questões: 1. Apresentar-se ao 

responsável ou responsáveis pelo acolhimento durante o período de observação. 2. 

Relatar as comunicações/relações prévias do profissional responsável com outros 

membros da equipe para produzir acolhimento. 3. O profissional responsável utiliza 

algum formulário para o preenchimento das atividades realizadas durante o 

acolhimento. 4. O profissional responsável demonstra clareza no objetivo de sua 

atuação junto ao usuário e família. 5. O profissional responsável utiliza o diálogo 

como ferramenta de comunicação. 6. Descrever o espaço físico para o usuário falar 

de suas necessidades ou demandas. 7. Decisão pela conduta tomada: com quem e 

como é compartilhada. 8. Se não houver, procurar observar o motivo. 9. Relatar 

suas impressões finais durante o período de observação evidenciando as práticas 

colaborativas no processo do acolhimento. 



 
 

 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido por alunos do Programa 

de Educação pelo Trabalho para a Saúde PET – saúde/interprofissionalidade. 

Inicialmente, para a realização da ação, os acadêmicos foram convidados a 

participar das atividades de acolhimento desenvolvido pela atenção básica, em uma 

UBS no município de Jataí, supervisionados por uma enfermeira, preceptora do 

grupo. Os acadêmicos foram divididos de acordo com a disponibilidade dos 

envolvidos e fizeram duas visitas, cada um.  

O acompanhamento do acolhimento foi realizado nos meses de agosto e 

setembro de 2019, no decorrer das consultas de atendimento a demanda 

espontânea. Durante as visitas, cada aluno respondeu um questionário 

semiestruturado, visando ter um panorama completo sobre o como são 

desenvolvidas as atividades na atenção básica. Foi possível verificar como é feito o 

acolhimento, como é a comunicação entre os profissionais e usuários do serviço, 

como é a organização, as condutas e outros, possibilitando aos acadêmicos 

reconhecer a importância da equipe multiprofissional para uma assistência de 

qualidade.  

Após as visitas e o preenchimento do questionário, os alunos fizeram a 

leitura dos cadernos de atenção básica número 28 volume 1 e 2 visando a 

complementação da formação acadêmica e pautando cientificamente as discussões 

que serão realizadas juntamente com o restante dos acadêmicos.  

Os dados observacionais e os conhecimentos adquiridos, foram de suma 

importância, pois possibilitaram aos acadêmicos, uma aproximação com a prática 

profissional desenvolvida no âmbito da atenção básica, instigando o 

desenvolvimento de habilidades para o fortalecimento da educação interprofissional 

nos serviços de saúde.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dessa vivência, foi possível verificar a importância do acolhimento na 

atenção básica e o seu papel primordial na assistência a saúde com qualidade, além 



 
 

 

disso, ressalta-se o valor inestimável de se praticar um cuidado empático, que 

envolva toda a equipe multiprofissional e que tenha como centro do cuidado o 

próprio usuário.  

Salienta-se a relevância da leitura dos cadernos de atenção básica, por parte 

dos profissionais de saúde e acadêmicos, para que estes possam embasar 

cientificamente as suas condutas.  
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NATAÇÃO NO NÚCLEO DE PRÁTICAS CORPORAIS: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA DE MONITORIA1 

 

SANTOS, Jaíne Alves dos2; VOGEL, Erick de Aquino3; BRAIT, Lilian 

Ferreira Rodrigues4 

 

Palavras-chave:  Natação; universitários; reabilitação; experiência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Durante nossa atuação como monitores de atividades aquáticas (natação 

e hidroginástica), no Núcleo de Práticas Corporais (NPC), na Universidade 

Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ), nos deparamos com uma grande 

procura por pessoas que buscavam as modalidades como reabilitação pós-

lesões e pós-cirurgia. A procura por essas modalidades tem aumentado 

gradativamente, tendo em vista que é recuperativo, e indicado por médicos, para 

pacientes com lesões musculares, articulares e ósseas pelo fato de não ter 

impacto intenso. 

A partir disso, buscamos identificar as pessoas que procuravam a natação 

e hidroginástica para uma reabilitação após sofrerem lesões ou se encontravam 

em um quadro pós-cirúrgico, e buscamos mais informações/conhecimentos a 

respeito dos benefícios das atividades aquáticas para indivíduos lesionados.  

A natação é muito indicada para prevenção de doenças, promoção de 

saúde e os exercícios aquáticos são importantes e benéficos para musculatura, 

sistema esquelético, articular e cardiovascular. As atividades aquáticas 

promovem esse estilo de vida saudável. 

 

1
 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura, Professora Lilian Ferreira 

Rodrigues Brait, código PJ385-2019. 
2 Bolsista do Núcleo de Práticas Corporais, da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí 
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3 Monitor voluntário do Núcleo de Práticas Corporais, da Universidade Federal de Goiás/Regional 
Jataí (UFG/REJ), curso de Educação Física. E-mail: erickvogel@outlook.com 
4
 Professora Doutora dos cursos de Educação Física da Universidade Federal de Goiás/Regional 

Jataí (UFG/REJ), orientadora/supervisora das ações do Núcleo de Práticas Corporais (NPC). E-
mail: lilian_brait@ufg.br 



 

 

2 BASE TEÓRICA 

Lós et al (2016) discutem que mesmo com os métodos cirúrgicos, 

investigações sucessivas têm sido realizadas no experimento de descobrir meios 

não agressivos que maximizem o procedimento regenerativo do nervo periférico, 

e um dos exercícios realizados para essa reabilitação acontece dentro do meio 

aquático. Essa inserção na piscina com exercícios específicos para pessoas com 

esses aspectos de lesões auxilia no tratamento de reabilitação, sendo uma forma 

positiva de reintegrar os pacientes em suas rotinas naturais que foram 

interrompidas por alguns incidentes que resultaram em lesões. 

  Pestana (2011) aponta a atividade aquática como uma das atividades 

terapêuticas mais indicadas para reabilitação dos pacientes com lesões e 

disfunções musculoesqueléticas e os resultados que são obtidos com essas 

atividades são bastante relevantes e em um período curto apresentam 

resultados excelentes. Tais resultados podem ser variados, alguns fatores como 

tempo de tratamento, exercícios e temperatura da água da piscina são 

modificadores do resultado. Cada aluno tem uma necessidade diferente e o 

tempo de reabilitação vai depender de cada caso. 

Gabilan (2006) afirma que quando o corpo está em imersão na água, o 

indivíduo encontra facilidade de se movimentar evitando impactos e contusões 

e isso ajuda nas disfunções que essas lesões causam. A piscina auxilia muito 

por permitir que não ocorra o esforço físico para manter o corpo, como ocorre 

fora dela, dado que a água permite que ele seja sustentado durante as 

atividades. 

 

3 OBJETIVO  

Analisar os avanços relatados por indivíduos com lesões ou pós 

cirúrgicos, após iniciarem as práticas corporais por meio das atividades 

aquáticas desenvolvidas no NPC.  

 

4 METODOLOGIA  

Como este trabalho trata-se de um relato de experiência, apresentamos 

de forma descritiva a ação pedagógica desenvolvida no meio aquático, que 



 

ocorre no NPC. Foram trabalhadas atividades com natação e hidroginástica e 

descrevemos a experiência de trabalhar com pessoas que possuem algum tipo 

de lesão ou período pós-cirúrgico.  

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Com intuito de contribuir com as pessoas que procuraram as atividades 

aquáticas para reabilitação, desenvolvemos atividades com alteres e espaguetes 

para melhorar as articulações de joelhos, cotovelos, ombros, tornozelos e 

punhos. Os exercícios repassados foram de adução e abdução, flexão e 

extensão. Diferentes exercícios foram realizados, mas todos com o objetivo da 

reabilitação e fortalecimento de membros inferiores e superiores. Sempre ao 

iniciar a aula, os alunos eram submetidos a alongamentos, fora da piscina, de 

membros inferiores e superiores e em seguida passavam na ducha. Após todos 

entrarem na piscina era iniciado o aquecimento respiratório e preparação para 

os pulmões. 

Para cada exercício, faziam uma sequência de três séries com a repetição 

de quinze vezes, para cada uma hora de aula, foram repassados doze exercícios 

diferentes que auxiliavam nessa reabilitação. Entre os exercícios, tinha o tempo 

de relaxamento de 60 segundos, e durante esse período entre as séries,  os 

alunos faziam a inspiração e expiração por 10 vezes com o objetivo de nutrir 

todos os tecidos do corpo com  gás oxigênio (O2)  para evitar a fadiga muscular 

e respiratória. Após realizar 40 minutos de exercícios de fortalecimento, 

direcionávamos 20 minutos da aula para um relaxamento de todos os membros 

do corpo, fazendo uso de espaguetes, flutuadores de pernas, e os alongamentos 

eram realizados após o período de flutuação e relaxamento. As aulas ocorriam 

duas vezes por semana com duração de 60 minutos.  

Para o tratamento de lesões musculares os exercícios prescritos foram os 

quatros tipos de nados: peito, livre, costa e borboleta, porém foram passados um 

por aula, após notar a superação das dificuldades por parte de cada aluno. Com 

o auxílio da prancha pedagógica, faziam as pernadas do nado livre, percorrendo 

100 metros para aquecer a musculatura, esse procedimento foi realizado em 

todas as aulas no período de seis meses, e após esse aquecimento, as 

atividades variavam de acordo com a evolução individual do aluno. Para essas 



 

aulas de fortalecimento muscular foi utilizado prancha educativa, flutuante, 

espaguete e jump, com exercícios de intensidade média à alta, dependendo da 

individualidade de cada aluno, sendo cobrado também a respiração correta, que 

é muito importe. 

Para problemas respiratórios as atividades foram prescritas de forma mais 

sistematizada, trabalhando mais as respirações durante as execuções dos 

nados, e foi cobrado que os alunos fizessem apneias e executassem as 

atividades com uma respiração correta, com objetivo de evitar a fadiga 

respiratória e fazer com que fizessem a expansão da caixa torácica mais 

elevada, e a expansão dos brônquios, que nesses casos de enfermidades, é 

bastante comum algumas disfunções em um aluno com esse quadro clínico. 

Ainda desenvolvemos atividades de mergulhos com objetivo de capturar objetos 

arremessados pelos monitores, auxiliando bastante para reabilitação desse 

problema respiratório.   

Por meio das atividades desenvolvidas no meio aquático, observamos a 

melhora e reabilitação dos alunos com lesões corporais e problemas 

respiratórios através da natação. Considerando o tempo de intervenção com 

exercícios direcionados para cada tipo de lesões, notamos que em torno de 

quatro meses as atividades atingiram alguns resultados esperados por nós 

monitores e pelos alunos que procuraram o Núcleo de Práticas Corporais na 

UFG/REJ. 

O contato com o espaço aquático auxiliou na recuperação desses 

indivíduos por possuir exercícios que movimentam todo o corpo com baixo 

impacto, sendo assim, torna viável diversos exercícios que possibilitam o 

fortalecimento de membros com ou sem equipamentos auxiliadores. Para alunos 

com lesões em articulações, os exercícios passados a eles foram de: 

adução/abdução e extensão/flexão e tipos de nados variados. Já para alunos 

com lesões musculares, foram passados treinos mais elevados para o 

fortalecimento da fibra muscular sem equipamentos. Alunos que tiveram a 

indicação da natação para problemas respiratórios também nos procuraram.  

 

 

 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Verificamos que a natação é um esporte bastante indicado para 

reabilitação de diversas enfermidades e as atividades trabalhadas no período da 

monitoria levaram a perceptiva melhora no quadro clínico dos alunos lesionados 

e na qualidade de vida deles. Melhoraram também o condicionamento físico, 

perda de gordura corporal e flexibilidade. 

A experiencia que adquirimos como monitores de natação foi de extrema 

importância na preparação para nossa atuação no campo de trabalho após a 

conclusão da graduação, aprendemos a nos integrar socialmente, respeitando 

os limites e as diferenças individuais, devido a diversificação do público que 

utilizou dos nossos serviços enquanto monitores.  

Adquirimos mais conhecimento, pois era necessário buscar sempre novos 

trabalhos científicos para elaborarmos as aulas que foram aplicadas e que 

tinham como público alvo: jovens, adultos e idosos, e para cada faixa etária 

exige-se uma aula com planejamentos diferentes. 

É bom destacarmos que foi bastante importante essa vivencia como 

monitores, sentindo-nos preparados para atuar em uma das diversas áreas que 

o curso de Educação Física permite transitar após a formação, e essa monitoria 

nos trouxe um conhecimento significante para nós futuros professores que 

vivenciaremos estas experiências com a sociedade.    
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BANCA PERMANENTE DE CONCILIAÇÃO: INSTRUMENTO DE ACESSO À 

JUSTIÇA, PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS SOCIAIS E 

JUDICIAIS1 
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Almeida3; LEAL, Liliane Vieira Martins4. 

 

Palavras-chave: Conciliação. Banca Permanente. Acesso à justiça. Conflitos. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

No Brasil, consolidou-se a cultura da judicialização dos conflitos, ou seja, as 

demandas dos cidadãos acerca dos diversos ramos jurídicos são levadas ao Poder 

Judiciário, em que se aguarda a palavra final do magistrado. Todavia, nos últimos anos, 

principalmente, após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vislumbra-se o 

estímulo aos meios adequados de solução de conflitos, pelo próprio Poder Judiciário, 

visando reduzir o número de processos na instituição.     

Ademais, por consequência dos inúmeros processos que sobrecarregam as 

comarcas brasileiras, há a consolidação de um grave problema, a morosidade, e 

processos, que poderiam almejar uma rápida solução, perduram-se por anos nas 

escrivanias judiciais. Diante disso, é de suma importância os métodos 

autocompositivos: arbitragem, conciliação e mediação, sendo os dois últimos os mais 

utilizados. A fundamentação dada para a implementação desses mecanismos é a 

pacificação social, pois há o reflexo na redução de números de processos no Poder 

Judiciário, além de promover uma satisfação efetiva das partes, quando a solução do 

conflito é por elas criada e não imposta pelo juiz (THEODORO JÚNIOR, 2016). 

 
1 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura, Profa. Dra. Liliane Vieira Martins 

Leal, código PJ372-2018. 
2 Voluntários do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Provec). Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Regional Jataí, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Direito. 
t.oliveira.martins@hotmail.com; jessicafilgueiras0@gmail.com; cintiamorais_@hotmail.com; 
joseline17.manu@gmail.com; 

3 Professor Mestre do Curso de Direito, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, 
Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí, instrutor-supervisor do projeto de extensão. 
alexandre.ernesto@globo.com 

4 Professora Doutora do Curso de Direito, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, 
Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí, coordenadora do projeto de extensão. 
liliane.leal@yahoo.com.br 
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No ano de 2010, com a finalidade de estabelecer os meios consensuais de 

resolução de conflitos, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu a Resolução nº 

125. Assim, atribuiu-se ao Poder Judiciário o papel de impulsionar os meios de 

autocomposição de conflitos para evitar a instauração das lides, de forma célere, 

desburocratizada e com maior satisfação dos interesses das partes envolvidas. Para 

tanto, a Resolução determinou a criação dos Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania (Cejusc’s), instituições responsáveis pela conciliação processual 

e pré-processual (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010).  

Diante da nova perspectiva de substituição das demandas judiciais por métodos 

autocompositivos e disseminação da pacificação social em detrimento da cultura da 

judicialização dos conflitos, o curso de Direito, por meio do Núcleo de Prática Jurídica, 

desenvolve o projeto de extensão da Banca Permanente de Conciliação. 

 O projeto tem a finalidade de estimular a composição amigável dos conflitos, 

promover o fácil acesso à justiça dos hipossuficientes, diminuir consideravelmente os 

processos judiciais e instituir um modelo estrutural menos formalista, sem custos, em 

que os próprios interessados participam ativamente do processo de resolução de 

disputas. Os propósitos mencionados corroboram com as diretrizes do Código de 

Processo Civil que estimula a autocomposição dos conflitos, como o disposto no art. 3º, 

§ 2º (BRASIL, 2015). Desse modo, percebe-se a alteração substancial de um cenário, 

em que as demandas judiciais consubstanciadas em um modelo positivado puramente 

técnico e formal passam a perseguir um sistema que atenda ao principal objetivo da 

estrutura processual: a pacificação social (WATANABE, 2005).  

 

2 BASE TEÓRICA 

Diante das crescentes demandas judiciais, principalmente, a partir do ano de 

2009, agrava-se a sobrecarga somada à morosidade dos processos no Judiciário 

brasileiro. Sendo assim, os dados apresentados pelo CNJ apontam que no ano de 2018, 

em todo o Poder Judiciário, ingressaram 28,1 milhões de processos, finalizando o ano 

com 78,7 milhões de processos em curso, aguardando decisão definitiva (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019). Esse fato revela a cultura da litigiosidade arraigada na 

sociedade brasileira.   

Trata-se de um dado alarmante, que agrava as estatísticas do Poder Judiciário 

brasileiro, pois vivenciamos um paradoxo, em que o número de processos baixados 

quase sempre equivale ao número de novos casos. Contudo, no ano de 2018,  



[...] pela primeira vez na última década, houve de fato redução no volume de 
casos pendentes, com queda de quase um milhão de processos judiciais.  A 
variação acumulada nesses dois últimos anos foi na ordem de -1,4%. Esse 
resultado deriva do crescente aumento do total de processos baixados, que 
atingiu o maior valor da série histórica no ano de 2018, e da redução da entrada 
de novos processos no Poder Judiciário [...]. (CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, 2019, p. 39).  

 

O problema da morosidade viola o princípio da duração razoável do processo, 

previsto na Carta Magna, no art. 5º, inciso LXXVIII. Ademais, a reivindicação dos direitos 

fundamentais constitucionalmente resguardados tende a agravar essa situação, pois o 

Poder Judiciário apresenta uma estrutura deficitária no que concerne aos mecanismos 

humanos e materiais e, assim, não consegue prestar efetivamente a tutela jurisdicional. 

Desse modo, as inúmeras demandas instauradas são prejudicadas pela morosidade, 

que viola os arts. 4º e 5º, do Código de Processo Civil, ocasionando, 

consequentemente, danos irreparáveis aos jurisdicionados (BRASIL, 2015). 

 Nesse cenário, emergem as reflexões sobre os métodos adequados de solução 

de conflitos, constituindo ferramentas essenciais e eficazes para composição amigável 

do litígio e, consequentemente, propiciar a redução do número de processos judiciais 

(TARTUCE; BORTOLAI, 2015). Dentre esses instrumentos, destacam-se a conciliação, 

a mediação e a arbitragem que possuem metodologias específicas para a solução dos 

conflitos.   

 

3 OBJETIVOS 

A Banca Permanente de Conciliação objetiva promover o direcionamento e 

transformações na relação processual estabelecida entre as partes em um processo de 

construção recíproca e contínua. Sendo assim, visa contribuir para o alcance de uma 

justiça célere, flexível, informalizada e menos onerosa, que seja capaz de efetivar o 

acesso à justiça, principalmente, à população carente do município de Jataí, que não 

possui condições de arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios. 

 

4 METODOLOGIA 

A metodologia adotada para a implementação do Projeto de Extensão da Banca 

Permanente obedeceu as seguintes etapas: a) capacitação dos extensionistas, a partir 

de curso e palestra, o que viabilizou a troca de saberes, experiências e debates sobre 

os meios pacíficos de solução de conflitos, além de contribuir para que os estudantes 

se tornassem verdadeiros multiplicadores da cultura da pacificação; b) seleção e 



diagnóstico das demandas; c) entrevista com os interessados; d) elaboração do pré-

processo; d) designação e realização da Banca de Conciliação; e e) homologação do 

Poder Judiciário ou a judicialização do conflito. Esse mecanismo estratégico de solução 

dos conflitos contribuiu para a disseminação da cultura da conciliação na comunidade 

acadêmica e sociedade em geral, além de propiciar a celeridade na composição dos 

conflitos, promover o acesso à justiça sem custos aos interessados, reduzir novas 

demandas judiciais e em curso, com uma maior compatibilização dos interesses das 

partes, por meio de um procedimento informal e simplificado. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Vale salientar que os dados apresentados correspondem ao lapso temporal do 

mês de julho de 2018 a julho de 2019. Conforme as etapas descritas, inicialmente, 

realizou-se a seleção e capacitação dos extensionistas e monitores para atuarem no 

projeto como conciliadores e colaboradores. Para a capacitação, foram ministrados um 

curso e duas palestras sobre os meios adequados de solução de conflitos, 

especialmente, a conciliação e a mediação. O curso foi ministrado pela professora 

orientadora do projeto e as palestras pelo Juiz de Direito da Comarca de Rio Verde, Dr. 

Vitor Umbelino Soares Júnior, e pela promotora de justiça do Ministério Público do 

Estado de Goiás, Dra. Lucinéia Vieira Matos. O evento ocorreu na data de 07 de junho 

de 2019. 

Com vistas à realização das bancas de conciliação, a professora orientadora 

distribuiu 107 fichas de atendimento entre os extensionistas do projeto, durante o 

período mencionado. Posteriormente, os extensionistas analisaram as fichas de 

atendimento e verificaram os possíveis casos de conciliação pela banca. Assim, 

convidaram os interessados para comparecerem em dia e horário previamente 

designados no NPJ.  Nessa etapa, verificou-se um número representativo de demandas 

que não puderam ser objeto de conciliação pela Banca, principalmente, pelos seguintes 

fatores: impossibilidade do contato telefônico5 com os interessados; as partes 

solucionaram o conflito; desistência do interessado que procurou o NPJ; judicialização 

do conflito. 

Apresentam-se no Quadro 1 os dados referentes às ações da Banca:  

 

 
5 O contato telefônico infrutífero ocorreu pelos seguintes motivos: número inexistente; telefone 

pertencente a outra pessoa; e caixa postal.   



Período 

Julho/2018 a dezembro/2018 Janeiro/2019 a julho/2019 

Situação Quantidade Situação Quantidade 

Fichas de atendimento 
distribuídas entre os 

extensionistas 
53 

Fichas de atendimento distribuídas 
entre os extensionistas 

54 

Impossibilidade de contato com 
o interessado 

18 
Impossibilidade de contato com o 

interessado 
26 

Interessados que não 
atenderam os requisitos da Lei 

nº 1.060/19506 
05 

 Interessados que não atenderam 
aos requisitos da Lei nº 

1.060/19507 
05 

Desistência do interessado 14 Desistência do interessado 03 
Impossibilidade de contato com 

a parte adversa 
07 

Impossibilidade de contato com a 
parte adversa 

02 

Casos submetidos à Banca de 
Conciliação 

06 
Casos submetidos à Banca de 

Conciliação 
03 

Fichas que aguardavam 
documentação (ainda em 

andamento) 
03 

Interessados que não 
compareceram ao agendamento 

marcado 
02 

- - 
Acordo que já havia sido realizado 

no âmbito do NPJ 
01 

- - 
Demandas solucionadas pelo 

Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos (Cejusc) 

03 

- - 
Atendimento por outra instituição 

de ensino 
02 

- - 
Casos solucionados pelos próprios 

interessados 
06 

- - Judicialização do conflito 01 

Quadro 1 - Dados referentes às ações do projeto de extensão da Banca de Conciliação - 2018-2019 

Fonte: Relatório do projeto de extensão (2019). 

 

Observa-se um número significativo de demandas que não puderam ser objeto 

de conciliação pela Banca, principalmente, em função da impossibilidade de contato 

com os interessados (tentativas telefônicas infrutíferas), o que correspondeu no período 

de 2018 a 33,96% das fichas de atendimento, enquanto que no ano de 2019 o 

percentual atingiu 48,14% das fichas de atendimento.  

Do total das fichas selecionadas (107), no segundo semestre de 2018 e primeiro 

semestre de 2019, realizaram-se atendimentos no NPJ aos interessados em 58,87% 

dos casos, em que 09 deles foram submetidos à Banca de Conciliação. Assim, é 

possível corroborar a efetividade das ações do projeto no que se refere aos 

atendimentos aos hipossuficientes que procuraram o NPJ para a solução dos conflitos. 

Ressalta-se que, diante da impossibilidade do atendimento pelo NPJ por não atender 

os pressupostos legais da assistência judiciária, realizou-se o devido encaminhamento 

para a constituição de advogado particular ou, conforme o caso, para os órgãos de 

defesa dos direitos individuais e coletivos. 

 
6 Estabelece as normas para a concessão da assistência judiciária. 
7 Ibidem. 



Importante destacar outro fator que incidiu para a não composição consensual 

do conflito, trata-se do lapso temporal entre a procura pelo interessado ao NPJ e ao 

agendamento da entrevista. Algumas fichas de atendimento datavam do ano de 2017. 

Assim, o interessado desistiu da demanda, separações que se converteram em 

conciliações, o conflito foi judicializado por advogado particular ou por outra instituição 

de ensino.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das considerações apresentadas, conclui-se pela importância e 

efetividade das ações do projeto de extensão, principalmente, no que se refere aos 

atendimentos, orientações aos interessados, análises e estudos dos casos e as 

conciliações realizadas pela Banca.  

Nesse sentido, infere-se que os métodos adotados alcançaram a solução célere, 

isenta de trâmites burocráticos, sem onerosidade ao vulnerável e hipossuficiente, a 

partir da construção ativa dos conflitantes pela solução pacífica da demanda. As ações 

implementadas no projeto reduziram a judicialização das demandas, além de permitir 

que os extensionistas vislumbrassem um campo de atuação diverso da cultura da 

judicialização e litigiosidade, ao concluírem que a pacificação social por intermédio da 

autocomposição tem um melhor êxito.    
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ANATOMIA E ARTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM 

PROJETO DE EXTENSÃO1 
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Palavras-chave: Anatomia. Medicina nas Artes. Extensão.  

                                                             

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

           Desenhar anatomia foi e continua sendo até os dias atuais uma forma de 

solidificar, de conservar, de aprender e de compartilhar o saber anatômico. Devido a 

uma necessidade de educação completa do estudante, faz-se indispensável a busca 

por novos métodos educacionais a fim de avanços tanto no âmbito docente quanto 

discente sejam alcançados para um aperfeiçoamento e engrandecimento do saber 

anatômico sobre os conteúdos aplicados em sala de aula da ciência da Anatomia 

Humana. O projeto aqui apresentado representa o resgate do valor da retratação da 

anatomia, sendo de bastante proveito para os alunos do curso de Medicina, pois 

apresentou uma nova forma de estímulo para um estudo mais aprofundado da 

Anatomia Humana, além de apresentar uma novidade para os alunos sobre como 

absorver e fixar mais conteúdo anatômico de maneira mais atrativa e interessante. 

                                                     

2 BASE TEÓRICA 

 
1 Resumo revisado pelo coordenador do projeto de extensão e cultura, Prof. Dr.ª Polyanne Junqueira 

Silva Andresen Strini, código PJ544-2018. 
2 Voluntária do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Provec). Universidade Federal de Goiás – 

Regional Jataí (UFG - REJ), Curso de Medicina. estevesjhordana@gmail.com 
3 Bolsista do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Probec). Universidade Federal de Goiás – 

Regional Jataí (UFG – REJ). Curso de Medicina. isabella.poly.05@hotmail.com 
4 Voluntário do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Provec). Universidade Federal de Goiás – 
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  A disciplina de Anatomia Humana consiste no aperfeiçoamento do conhecimento 

acerca da morfologia e estrutura do organismo humano, se responsabilizando por 

retratar e intitular a constituição física humana com visão macroscópica, através da 

exploração do corpo humano que é possível por meio de dissecações de peças 

anatômicas com ideal preparo de fixação com substâncias adequadas. A partir da 

exposição das estruturas internas humanas, a anatomia encontrou a arte e os 

anatomistas puderam registrar e disseminar conhecimento através de ilustrações do 

corpo humano. As diversas formas de retratação da Anatomia Humana, seja por 

peças sintéticas, aplicativos de três dimensões ou por desenho com profundidade, 

revelam que o aprendizado sobre anatomia se dá grandemente pela consciência 

corporal do indivíduo e o desenvolvimento de habilidades artísticas para retratação de 

formas e estruturas contribui para a consolidação dessa consciência. 

                                                  

3 OBJETIVOS 

1. Organização de exposições das obras produzidas pelos próprios discentes em 

diferentes locais que permitam a disseminação de conhecimentos no ambiente 

acadêmico, bem como em diversos setores que envolvam estudantes dos 

ensinos básico, médio e profissionalizante e quaisquer outros indivíduos que 

frequentem os eventos; 

2. Realização de encontros que permitam a abordagem de assuntos relacionados 

às obras a serem produzidas, incluindo a busca por referenciais teóricos e 

estudos práticos de temas relevantes sobre o corpo humano, que possam 

despertar o interesse da população atingida e motivar a equipe executora;      

3. Realização de exposições das obras que permitam a aproximação da 

comunidade em geral e o ambiente universitário; 

4. Proporcionar aos membros do projeto metodologias mais atrativas e 

prazerosas de obtenção de conhecimento sobre Anatomia Humana e sua 

história.     

                                                  

4 METODOLOGIA 



 
 

           Para a realização das atividades do projeto são utilizados materiais de desenho 

como papel, borracha, lápis de colorir e lápis de diversas espessuras e texturas de 

grafite para desenhar. Como fonte inspiradora para os desenhos, foram feitas 

pesquisas em livros e artigos científicos relacionados à anatomia. Da mesma forma, 

reuniões entre os membros da equipe e a orientadora foram realizadas com 

frequência, a fim de facilitar o andamento do projeto. No decurso do andamento das 

atividades, periodicamente os membros participantes compartilhavam seus 

conhecimentos adquiridos durante busca pelo decorrer histórico do desenvolvimento 

dos estudos sobre Anatomia Humana. 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

          Foram efetuadas pesquisas sobre imagens relacionadas à Anatomia, sejam de 

natureza científica ou artística. Com os desenhos confeccionados foram realizadas 

quatro exposições, em quatro eventos distintos: Jornada Acadêmica de Medicina 

(JAMED) I, II e III, bem como Espaço da Medicina, os quais aconteceram na cidade 

de Jataí – GO. Assim, as obras ficaram expostas durante os eventos como forma de 

atrair atenção do público para o projeto e seus objetivos. Além disso, uma aluna da 

equipe executora do projeto foi contemplada com a exposição de duas de suas obras 

durante o I Salão de Artes no XXVIII Congresso Brasileiro de Anatomia, que aconteceu 

em João Pessoa – PB em julho de 2018. As atividades realizadas possibilitaram o 

aprofundamento dos conteúdos relacionados à Anatomia Humana, favorecendo o 

trabalho em equipe de forma criativa. Ainda foi possível observar o interesse dos 

visitantes pelo corpo humano e pelo projeto, sugerindo uma boa aceitação pelo 

público presente. Ademais, como frutos desse trabalho, uma premiação foi concedida 

aos desenhos levados para o I Salão de Artes do XXVIII Congresso Brasileiro de 

Anatomia.                                                            

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            Foi possível observar um reflexo positivo na vida acadêmica dos alunos, já que 

desenhar na anatomia constitui um método de aprendizagem e de absorção de 

conteúdos que envolvem diferentes estruturas e partes do corpo humano, 



 
 

favorecendo a construção de um conhecimento efetivo. Ademais, o projeto ainda 

favoreceu as relações interpessoais e trocas de experiências entre os 

envolvidos. Portanto, é possível concluir que o projeto trouxe não só conhecimento 

científico, mas também enriquecimento acadêmicos tanto em conteúdo quanto em 

cooperação e convivência em grupo. 
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EPIDEMIA DE SARAMPO: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS ÚLTIMOS 3 ANOS 

NO BRASIL1 
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Mendes4; LOPES, Samira Lobo5; AZEREDO, Pollyana Olímpio6; AGOSTINHO, 

Patrícia Leão da Silva7 

 

Palavras-chave: Sarampo. Infectocontagiosa. Internações. Óbitos. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O sarampo é uma doença infectocontagiosa que afeta todas as faixas etárias, 

mas que predomina em menores de cinco anos. Sendo responsável por um 

significante índice de mortalidade por causas evitáveis em crianças (HADDAD et al., 

2014; MOURA et al., 2018). 

Em 2002 o Brasil havia conseguido erradicar o sarampo, porém nos últimos 

anos vem ocorrendo surtos até mesmo em países desenvolvidos (HADDAD et al, 

2014). Portanto, este estudo se propõem em averiguar os dados nacionais de 

internações e óbitos relativo a sarampo nos últimos três anos. 

 

2 BASE TEÓRICA 

O sarampo é uma doença transmitida por vírus, de caráter grave, agudo e com 

alta contagiosidade. Sua distribuição é universal, com o comportamento relacionado 

à imunidade, vulnerabilidade da população e circulação do vírus. Sendo uma das 

principais causas de morbimortalidade entre crianças com menos de 5 anos de idade, 

com ênfase nas desnutridas e que estão em países de baixa renda (BRASIL, 2017). 

                                                           
1 Resumo revisado pelo coordenador do projeto de extensão e cultura, Prof. Patrícia Leão da Silva Agostinho, código 
PJ461-2018. 
2 Voluntária do projeto Liga de Estudo e Desenvolvimento em Fisioterapia. Universidade Federal de Goiás (UFG-
REJ). laurahbeatriz7@gmail.com 
3 Voluntária do projeto Liga de Estudo e Desenvolvimento em Fisioterapia. Universidade Federal de Goiás (UFG-
REJ). nathaliaamuricy@gmail.com 
4 Voluntária do projeto Liga de Estudo e Desenvolvimento em Fisioterapia. Universidade Federal de Goiás (UFG-
REJ). izabelmendes04@gmail.com 
5 Voluntária do projeto Liga de Estudo e Desenvolvimento em Fisioterapia. Universidade Federal de Goiás (UFG-
REJ). samirallopes@gmail.com 

6 Voluntária do projeto Liga de Estudo e Desenvolvimento em Fisioterapia. Universidade Federal de Goiás (UFG-
REJ). pollyana012@hotmail.com 
7 Professora Doutora do Curso de Fisioterapia. Universidade Federal de Goiás (UFG-REJ), coordenadora do projeto 
Liga de Estudo e Desenvolvimento em Fisioterapia (LEDF). p.leao@hotmail.com 



 
 

O sarampo também conhecido como a doença dos sete dias, é considerado 

uma das viroses mais contagiosas do mundo. O agente patogênico pertence à família 

Paramyxoviridae, do gênero Morbillivirus (BRASIL, 2007). Além disso o homem é o 

único hospedeiro natural do agente. Sendo que a forma de transmissão do vírus é 

pelo contato direto com secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, respirar 

ou falar, e também por gotículas de saliva e secreções. A transmissão indireta 

acontece pelas gotículas virais que estão suspensas no ar e o contágio se dá em 

locais fechados, como creches e escolas (ENGLEITNER; MOREIRA, 2008).  

A infecção tem início com o período de incubação, delimitado pela data de 

exposição até o aparecimento da febre, cerca de 10 dias. Em seguida ocorre o período 

de transmissibilidade do sarampo, aparecendo de 4 a 6 dias antes do aparecimento 

dos principais sintomas e dura mais 4 dias após o estabelecimento; esse período é o 

que apresenta o maior risco de contagiosidade (ENGLEITNER; MOREIRA, 2008).  

A vacina contra o sarampo é a medida de prevenção mais eficaz. Sendo que, 

no Brasil, ela está inclusa no tríplice viral (sarampo-caxumba-rubéola). Atualmente, 

visando a queda acentuada da doença, a vacina é recomendada aos 12 meses, com 

aplicação de segunda dose entre os quatro e seis anos de idade (MELLO, 2014). 

Tendo em vista a erradicação do sarampo no país é imposto e recomendado que a 

cobertura vacinal sejam maior ou igual a 95% em todos os municípios do Brasil 

(ENGLEITNER; MOREIRA, 2008). 

 

3 OBJETIVOS  

O estudo objetiva quantificar o número de internações e óbitos ocasionadas por 

Sarampo no Brasil, nos últimos três anos, considerando a faixa etária e incidências 

por macrorregião brasileira. 

 

4 METODOLOGIA 

Este é um estudo epidemiológico descritivo, cujos dados foram obtidos por 

meio da consulta ao Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 

Saúde, disponibilizada pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS), em 

informações de saúde (TABNET). Sendo buscado os dados da vigilância 



 
 

epidemiológica referente ao número de internações e óbitos por Sarampo, no período 

de junho de 2016 a junho de 2019. Para a avaliação detalhada foram ainda 

consideradas as variáveis faixa etária e as regiões do Brasil. 

Os dados foram obtidos pelo TABNET, que é um banco de domínio e acesso 

público, no site do DATASUS, respeitando os princípios éticos. De acordo com a 

Resolução CNS 510/2016, por se tratar de uma análise em banco de dados públicos 

(DATASUS), pelo qual as informações são adjuntas, sem possibilidade de 

identificação individual e não havendo submissão ao CEP. Para análise estatística foi 

utilizado o software Microsoft Excel 2016. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de junho de 2016 à junho de 2019, o número apresentado de 

internações hospitalares por sarampo foi de 1.023. O número de óbitos por Sarampo 

relacionados a esses 3 últimos anos analisados, foram um total de 4. Sendo que elas 

ocorreram no período de fevereiro à agosto de 2018 (Gráfico 1). 

O número de casos de internações por Sarampo, durante o período dos três 

anos analisados apresenta um aumento do crescimento em março de 2018 a outubro 

de 2018, correspondendo a 864 (84,45%) internações do total (Gráfico 1). Sendo que 

a região norte do país foi a principal responsável por esse aumento significativo, visto 

que 803 internações (92,93%) hospitalizações ocorreram nesta região. 

 

Gráfico 1: Tendência do decorrer do período de jun. de 2016 à jun. de 2018 de óbitos e internações 

por Sarampo. 

Fonte: dados da pesquisa (SIH/SUS) 
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Das 836 internações na região norte, 4 pacientes evoluíram com o desfecho 

morte. A região centro oeste apresentou a menor taxa de hospitalizações 4 que 

representa 0,39%. Ao correlacionar os óbitos com as regiões do Brasil, observou-se 

que todos os 4 (100%) óbitos ocorreram na região Norte (Gráfico 2). 

De acordo com Milesi (2018), a última epidemia do sarampo no Brasil ocorreu 

entre 2013 e 2015, no estado do Ceará, e desde fevereiro de 2016 o país havia 

recebido um certificado de eliminação da circulação do vírus pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), até que, em fevereiro de 2018 novos casos do vírus foram 

registrados no estado de Roraima e no Amazonas. Nesse sentido, há indícios de que 

o vírus em circulação no Brasil tenha vindo da Venezuela, ocasionado pelo grande 

fluxo imigratório para o Brasil. O país vizinho enfrenta, desde 2017, a epidemia do 

sarampo. Desse modo, a prevalência do numero de internações na região norte pode 

ser justificado por essa relação com a Venezuela. 

 

 

Gráfico 2: Incidência nas macrorregiões do Brasil de internações e óbitos por pneumonia. 

Fonte: Dados da pesquisa (SIH/SUS) 

 

Em relação à faixa etária, foi observada um total de 341 (33,33%) internações 

de crianças menores de um ano de idade. Em contrapartida, as menores incidências 

de internações por sarampo ocorreram em pessoas com 80 anos ou mais 

representando 0,19% das internações.  
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Ao analisar a faixa etária das ocorrências de óbitos, não houve predominância 

de uma faixa sobre a outra, sendo todos inferiores a 30 anos, 1 óbito menor de 1 ano, 

1 de 1 a 4 anos, 1 de 15 a 19 anos e 1 de 20 a 29 anos. 

Essas observações estão em consonância com pesquisas já descritas na 

literatura, que sugerem que para a erradicação do Sarampo a primeira estratégia 

realizada é a imunização das crianças, e atualmente está havendo um rebaixamento 

dessas ações de imunização (MOURA, 2018). 

 De acordo com Moura, (2018), o monitoramento rápido de vacinação apontou 

que dentre os principais motivos para as crianças deixaram de tomar vacina estão: a 

falta de tempo dos pais/responsáveis (15,8%), falta de vacinas (9,7%), falta de 

agendamento (7,9%) e por fim, dificuldade de ir ao posto (2,6%).  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o estudo foi possível observar um pico de crescimento do 

Sarampo no Brasil, presente em 2018, se mostrando predominante na região Norte, 

tanto em internações quanto em óbitos. Pode-se inferir uma correlação da epidemia 

de Sarampo com o processo imigratório pelos países vizinhos, uma vez que estes 

utilizam esta região como uma porta de entrada. Além disso, observou-se uma 

predominância na faixa etária abaixo de 1 ano de idade, podendo estar diretamente 

associada ao déficit de imunização desta população em específico, ocasionado pela 

falta de vacinação. Portanto, torna-se evidente a relevância na intensificação das 

políticas de saúde em campanhas de vacinação e conscientização da população, uma 

vez que tal afecção tem se tornado em evidência, novamente. 
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O USO DO TEATRO COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE¹.

ASSIS, Lazara Michelle Araujo de²; PEREIRA, Barbara Dias³; MACEDO, Eduarda

Naiany de Oliveira4; ALMEIDA, Carla Fernandes da Silva5; SOUZA, Marise Ramos

de6.

Palavras-Chave: Educação em Saúde. Promoção da Saúde. Teatro. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

O  Teatro  é  um  importante  recurso  didático  pedagógico  para  o

desenvolvimento  da  criança  que  auxilia  em  sua  trajetória  na  vida  social,

proporcionando experiências novas que contribuem para o crescimento integral da

criança sobre vários aspectos (SANTOS, 2002).  Tem como função a valorização

educativa e trabalhar expressão oral e contextual da criança, possibilitando melhoria

no aprendizado em sua construção educacional (RAMOS, 2013)

Segundo (LIMA E VIANA, 2005), teatro é um meio eficaz para comunicação,

educação e motivação das pessoas, sendo o uso de fantoches uma maneira de

trabalhar com a criança cognição, lúdico, despertar o gosto pelo tema trabalhado,

chamar a atenção, reforçar valores e facilitar a compreensão sobre o tema.

Na  prática  educativa  em  saúde  (SOARES  et  al.  2011),  o  processo  de

aprendizado  estabelece  um  contato  com  situações  do  cotidiano  (bullying,

alimentação, higiene, sexualidade e etc.), além de aspectos sociais e culturais que

permitem construir um pensamento crítico para solução de problemas relacionados

a essas situações.

A  enfermagem  na  atenção  primária  a  saúde  trabalha  com  promoção  e

prevenção,  onde  o  enfermeiro  exerce  papel  de  educador  por  vários  momentos

durante  as  consultas,  visitas  domiciliares  ou  qualquer  atividade  que  possibilite

1 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura, Profa. Dra. Marise Ramos de
Souza, código. PJ440-2019.
2 Bolsista do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Provec). Universidade Federal de
Goiás (UFG), Acadêmica do Curso de Enfermagem. michelleassis1@hotmail.com
3 Bolsista do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Provec). Universidade Federal de
Goiás (UFG), Acadêmica do Curso de Enfermagem. barbaragyrl@gmail.com
4 Bolsista do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Provec). Universidade Federal de
Goiás (UFG), Acadêmica do Curso de Enfermagem. eduardanaiany@gmail.com
5 Bolsista do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Provec). Universidade Federal de
Goiás (UFG), Acadêmica do Curso de Enfermagem. carlinhafersilva20@hotmail.com
6 Professora Doutora do Curso de Enfermagem, Universidade Federal de Goiás (UFG),
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contato  com a  população  de  maneira  a  estabelecer  ligações.  Também trabalha

como cuidador, integrando dimensões de viver e conviver com a comunidade para

prevenir agravos e doenças, utilizando da estratégia anterior, educação em saúde

(MEDEIROS, 2012).

Com a criança esse trabalho não é muito diferente. Na educação em saúde

das crianças, o enfermeiro precisa preocupar-se em ampliar ações educativas, em

uma  linguagem  simples.  É  importante  também  preocupar-se  com  as  fases  do

desenvolvimento, conhecer os hábitos, culturas e preferências para criar um vínculo

e educar de forma eficaz (MEDEIROS, 2012).

Por  isso,  o  uso  de  teatro  permite  aos  discentes  participantes  do  projeto,

adquirir habilidades de trabalhar educação em saúde, se apropriando dos assuntos

tratados  de  maneira  a  intervir  positivamente  na  promoção  da  saúde  frente  a

comunidade.

2 BASE TEÓRICA

         A palavra teatro tem sua origem no vocábulo grego theatron, que denota “local

de onde se vê”  – plateia” (SLADE, 1978). É uma estratégia que tem sido muito

utilizada,  visto  que  facilita  o  ensino  e  aprendizagem  de  temas  relacionados  à

educação  em  saúde,  ao  abrir  espaço  para  novas  perspectivas  pedagógicas,

permitindo  a  construção  coletiva  do  conhecimento,  capacitando  as  crianças  a

entenderem os condicionantes e determinantes da saúde e doença.

         Na literatura estão disponíveis vários estudos em que mostram o uso do teatro

como estratégia de promoção a saúde. Um estudo realizado em Minas Gerais, por

acadêmicas  do  Curso  de  Enfermagem,  que  utilizaram  o  teatro  como  estratégia

lúdica para o trabalho educativo com as equipes de Saúde da Família, teve como

resultado, uma ruptura no cotidiano da comunidade, em que, sob a dimensão lúdica,

as pessoas experimentaram o prazer da vida, decodificando o mundo de seu jeito

(SOARES et al. 2011). 

“Na dimensão lúdica, crianças, adolescentes, adultos e idosos deixaram fluir

o lado prazeroso do ser criança, saborearam cada movimento, divertiram-se

com Dona Mosquita e "Seu" João e dançaram ao ritmo das músicas. Enfim,



decodificaram  o  mundo  de  seu  jeito,  consubstanciando  uma  mistura

agradável de arte e ciência” (SOARES et al. 2011).

         Em outro estudo realizado em uma creche do interior de São Paulo, por

acadêmicas de Enfermagem, houve a uso do teatro utilizando como tema principal

“alimentação  saudável”  e  como  resultado  as  crianças  que  assistiram  ao  teatro,

demostraram  uma  mudança  de  atitude  positiva.  Percebendo-se  então  que a

linguagem cênica, abre novas possibilidades de se trabalhar os assuntos referentes

à promoção da saúde e à prevenção de doenças, revelando-se como um caminho

para a humanização do cuidado (NAZIMA et al. 2008).

3 OBJETIVOS

Relatar a importância da realização de ação educativa por meio do teatro, no

auxílio ao processo de aprendizagem, concentração e raciocínio logico de crianças,

das escolas e CMEIs da rede pública e privada do Município de Jataí.

4 METODOLOGIA

Trata-se  de  um  projeto  de  extensão  dos  acadêmicos  do  Curso  de

Enfermagem,  que  será  desenvolvido  a  partir  do  mês  de  agosto  de  2019  até

novembro  de  2020,  utilizando  teatro  em  Escolas  públicas  municipais,  escolas

particulares, Centros de Educação Infantil, Creches Conveniadas (CEIs) e Centros

Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da cidade de Jataí-GO.

O projeto utiliza-se de peças teatrais para apresentar temas relevantes como:

higiene, alimentação, hábitos saudáveis, dengue, bullying, entre outros, cuja duração

de cada peça será de no máximo uma hora.

Para  público  alvo,  escolheu-se  crianças  da  educação  infantil  e  ensino

fundamental, de acordo com a necessidade a ser atendida. Serão realizadas visitas

as unidades educacionais para conhecer a instituição, servidores e posteriormente a

escolha de datas para a apresentação do projeto.



Os alunos extensionistas terão ensaios e treinamentos supervisionados pela

coordenadora do projeto. Além disso, o material lúdico disponível pertence ao grupo,

sendo deslocamento, montagem e desmontagem responsabilidade dos mesmos. 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA

Trata-se de um relato de experiência sobre uma atividade de extensão com

fins socioeducativos, desenvolvida por 4 alunas do Curso de Enfermagem, edital

PROVEC 2019-2020, da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí, em parceria

com as  Escolas  públicas  municipais,  escolas  particulares,  Centros  de  Educação

Infantil,  Creches  Conveniadas  (CEIs)  e  Centros  Municipais  de  Educação  Infantil

(CMEIs) da cidade de Jataí-GO.

As atividades  iniciaram com a elaboração do projeto para concorrer o edital

PROBEC/PROVEC  2019-2020.  Após  a  seleção  e  aprovação  do  projeto  na

modalidade  PROVEC,  as  alunas  e  coordenadora  realizaram reunião e  definiram

alguns  aspectos  importantes  para  o  desenvolvimento  do  projeto,  como:  dia  em

comum  que  todas  as  alunas  poderiam  realizar  as  atividades  na  escola/creche,

definição do fantoche como estratégia da realização do teatro, estabelecimento das

temáticas e faixa etária a serem trabalhadas,  estabelecimento de avaliação para

verificar o aprendizado das crianças, definição dos locais para o início do projeto e

articulação com os locais onde o projeto será desenvolvido.

Os  teatros  de  fantoche  pretendem abordar  diversos  temas:  Boas  práticas

alimentares, higiene, bullying, dengue e outras doenças, bem como as formas de

transmissão e  prevenção e  outros.  Os  alunos receberão informações educativas

para uso nas suas práticas diárias.

Essas  atividades  serão  desenvolvidas  em  parceria  com  a  Secretaria

Municipal  de Saúde (SMS) e Secretaria Municipal  de Educação do Município de

Jataí,  que  entende  a  importância  e  relevância  da  educação  em  saúde  como

estratégia de aprendizado a essa população.  

Os fantoches utilizados, serão disponibilizados pela SMS de Jataí. A casinha

de fantoches será confeccionada pelos membros do projeto, para a realização das

apresentações. 



A escrita  e  elaboração  das  peças  teatrais  serão  redigidas  pelo  grupo  do

projeto, de acordo com o tema solicitado, sendo baseado em literaturas recentes

que abordam o tema, buscando a realização de dinâmicas de envolvimento grupal,

visando  o  aprendizado  coletivo  dos  presentes.  Os  ensaios  das  peças  teatrais

acontecerão  nas  sextas  feiras.  As  apresentações  serão  realizadas  mediante  a

comunicação  a  direção  da  escola/creche,  por  meio  de  documento  emito  pela

coordenadora do projeto, após acordo prévio, onde será ressaltado o dia e horário

que essas atividades serão realizadas.

As  atividades  nas  escolas/creches  iniciarão  no  mês  de  outubro,  após  as

parcerias serem estabelecidas, as peças teatrais escritas e ensaiadas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que a estratégia escolhida para promover saúde, faça com que as

crianças  adotem  hábitos  e  comportamentos  saudáveis,  o  que  tem  como

consequência a melhora na qualidade de vida, proporcionando reflexos positivos

para a sociedade.      

É importante ressaltar que o teatro é apenas um modo de mediação, nessa

perspectiva, quando se pensa em construir um aprendizado com crianças acerca de

saúde,  faz-se  necessárias  estratégias  que  culminem  em  absorção  da  ideia

transmitida, de maneira a criar vínculos entre as ações mostradas e as crianças,

para  que  aquele  conhecimento  aprendido  possa  ser  executado  no  cotidiano  e

convívio.

Além  disso,  para  os  alunos  do  curso  de  enfermagem,  se  espera  que  a

experiência do projeto de extensão, possa criar uma ligação entre a comunidade e

os acadêmicos, ligação esta que poderá projetar frutos futuros.
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE MAMA EM MULHERES NA REGIÃO 

CENTRO-OESTE A PARTIR DE 30 ANOS¹ 

 

SILVA, Matheus Henrique Rezende²; LIMA, Mateus Moreira³; CORVELONI, 

Bárbara Pires4; CARVALHO, Jackeline Moreira5; OLIVEIRA, Daniela Freitas6; 

AGOSTINHO, Patrícia Leão da Silva7. 

 

Palavras-chave: Tumor mamário. Saúde pública. Mortalidade. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

As neoplasias malignas são consideradas um grave problema da saúde 

pública no mundo todo, visto que tem alto índice de incidência, prevalência e 

mortalidade. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde e o Ministério da 

Saúde, em 2030 estima-se 17 milhões de mortes por câncer e que esse número 

ocorre, entre diversos fatores, pelo diagnóstico tardio. Em países desenvolvidos há 

uma redução em até 30% da mortalidade devido implantação de alerta, diagnóstico 

precoce e o aprimoramento de medidas terapêuticas (SEBASTIÃO et.al, 2014; 

GOLDIMAN et.al, 2019). 

A neoplasia maligna da mama é a segundo que mais acomete as mulheres e 

tem como fatores de risco o estilo de vida, primigesta tardia, baixa paridade ou 

amamentação por períodos curtos. No Brasil, representa a principal causa de morte, 

acompanhando as altas taxas de mortalidade dos países desenvolvidos, no entanto, 

ainda não há medidas eficazes de prevenção, diagnóstico precoce e controle da 

morbidade como nestes (SILVA; RIUL, 2011; GIRIANELLI; GAMARRA; SILVA, 

2014; SEBASTIÃO et.al, 2014). 

 

 



 
2 BASE TEÓRICA 

O câncer  é considerado um grave problema de saúde pública mundial, não 

só pelo alto número de casos que vem sendo diagnosticados a cada ano, mas 

também pelo investimento financeiro que é necessário para equacionar as questões 

de diagnóstico e tratamento da doença. Atualmente, o câncer constitui a segunda 

causa de morte por doença no Brasil (Ministério da Saúde, 2018). 

Cerca de 200 mil brasileiros são vítimas de câncer por ano. Dentre os 

canceres mais comuns, aparece em quarto lugar o câncer de mama, ao lado do 

câncer de estomago (Ministério da Saúde, 2018). 

O câncer de mama, até o momento, não pode ser evitado. Todavia, algumas 

das etapas da história natural da doença são conhecidas, bem como seus fatores 

de risco e de proteção. Dentre os últimos: atividade física moderada, dieta rica em 

frutas e verduras, primeira gestação antes dos 30 anos de idade, menarca tardia, 

menopausa precoce são alguns dos fatores de proteção. Por outro lado são 

considerados fatores de risco: exposição a radiações ionizantes, grande ingestão de 

gorduras saturadas, menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, primeira 

gestação após os 30 anos de idade, uso indiscriminado de preparados hormonais, 

consumo de álcool e antecedentes familiares positivos. As maiores taxas de 

incidência ocorrem entre mulheres que não tiveram filhos, com situação profissional 

definida e vivendo em áreas com melhores condições socioeconômicas 

(CHLEBOUN et al., 1987). 

O diagnóstico precoce da neoplasia maligna de mama é atualmente a única 

forma conhecida de diminuição de sua morbimortalidade, sendo os métodos de 

diagnóstico mais utilizados para a descoberta prévia da doença, a palpação da 

mama e a mamografia. 

O câncer de mama, quando diagnosticado em fases iniciais, tem grandes 

chances de cura, com uma sobrevida de 97% em cinco anos. A sobrevida é o 

parâmetro mais utilizado para avaliar resultados na área oncológica, inclusive 

epidemiológica, na qual as taxas de mortalidade em séries históricas são de alta 

relevância analítica, sendo possível abordar técnicas estatísticas de análise de 

sobrevida com observações obtidas em registros de serviços de saúde (PEDERSEN 

et al., 2004.) 



 
Segundo Abreu et al. (2002), quando se trata do câncer de mama, as taxas 

de sobrevida variam de pessoa para pessoa, esta variabilidade está relacionada ao 

curso clínico da doença, que é determinado por uma série complexa de fatores, 

denominados fatores prognósticos. Estes , incluem desde o estadiamento da 

doença e a idade da paciente no momento do diagnóstico, acesso aos serviços de 

saúde, condições socioeconômicas e características tumorais, até o aparecimento 

de recidiva locorregional após o tratamento por câncer (MARTINS et al., 2009). 

 

3 OBJETIVOS  

Avaliar o número de óbitos por neoplasia maligna da mama nos últimos 3 

anos na região Centro-Oeste do Brasil. 

 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com dados da vigilância 

epidemiológica referente ao número de óbitos por neoplasia maligna da mama, no 

período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018. Para a avaliação detalhada foram 

consideradas as variáveis com os seguintes descritores: Óbitos por Residência/ por 

Faixa Etária Segundo Região (Centro-Oeste); Capítulo CID-10. Os dados foram 

obtidos pelo TABNET, que é um banco de domínio e acesso público, no site do 

DATASUS, respeitando os princípios éticos. De acordo com a Resolução CNS 

510/2016, por se tratar de uma análise em banco de dados públicos (DATASUS), 

pelo qual as informações são adjuntas, sem possibilidade de identificação individual 

e não havendo submissão ao CEP. Os gráficos e tabelas foram elaborados com o 

auxílio do software Microsoft Excel 2016. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de 2016 a 2018 houve 982 casos de óbitos por neoplasia maligna 

da mama na região Centro-Oeste. O estado de Goiás teve o maior número de óbito 

neste período, sendo este número um total de 345, o que em análise percentual 

seria aproximadamente 96% maior do que o estado de Mato Grosso, o qual obteve 

o menor número de óbitos.  



 

 

Gráfico 1: Óbitos por neoplasia maligna da mama no período de 2016 a 2018.  

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

A mortalidade por neoplasia maligna da mama apresentou um quantitativo 

crescente nas faixas etárias até 69 anos, sendo menor e decrescem em acima de 

70 anos. As mulheres com idade entre 50 a 59 anos apresentaram um total de 281 

óbitos, representando a faixa com maior moratalidade. Por outro lado, a faixa axima 

de 80 anos apresentou um total de 44 óbitos, (Tabela 1). 

Faixa 

Etária/Região 

Goiás Distrito 

Federal 

Mato Grosso 

do Sul 

Mato 

Grosso 

TOTAL 

30 a 39 anos 40 35 15 24 114 

40 a 49 anos 71 51 37 41 200 

50 a 59 anos       105 70 60 46 281 

60 a 69 anos 70 54 57 33 214 

70 a 79 anos 46 29  26  28 129 

80 anos e mais 13 12  15  04 44 

TOTAL         345 251 210 176 982 

Tabela 1: Número óbitos por neoplasia maligna da mama em mulheres na faixa etária acima de 30 

anos. 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

Goiás Distrito Federal
Mato Grosso

do Sul
Mato Grosso Total

2016 103 88 64 55 310

2017 118 86 82 66 352

2018 124 77 64 55 320

Total 345 251 210 176 982
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O aumento do número de óbitos por neoplasia maligna da mama em 

mulheres entre 50 e 59 anos pode ser justificado pelo fato de que no 

envelhecimento há uma queda imunológica o que está associada às alterações 

morfológicas das células o que inclui as células de defesa (SILVA; SILVA, 2005). 

O câncer de mama foi à causa de óbitos em 982 mulheres com idade igual ou 

superior a 30 anos na região Centro-Oeste nos anos de 2016 a 2018, o que 

corrobora com as estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), que prevê que 

cerca de 59.700 casos novos de neoplasia da mama surjam a cada ano binário no 

Brasil.  

O câncer de mama é considerado problema de saúde pública mundial devido 

ao investimento financeiro para diagnosticar e realizar o tratamento (MOLINA et al., 

2003).A detecção precoce da neoplasia maligna da mama é fundamental para 

reduzir a morbidade e de mortalidade (SILVA; RIUL, 2010).  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude dos dados apresentados observa-se que a faixa etária mais 

acometida pelo câncer é de 50 a 59 anos. Além disso, ressalta-se que o estado de 

Goiás apresentou mais óbitos por neoplasia maligna de mama nos últimos 2 anos. 

Esse dado pode acusar a falta de políticas públicas de intervenção mais enérgicas e 

radicais, que desencadeem um nível de conscientização mais elevado, e o aumento 

da procura a atendimento médico preventivo. 

Outra realidade possivelmente eminente é a subnotificação dos demais 

estados ou o bom desempenho dos programas de prevenção lá aplicados, que leva 

à procura precoce das bases de saúde pública evitando a progressão da doença e o 

óbito. 
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MONITORIA DE KARATÊ: RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

 

LOPES, Max Yury Almeida2; BRAIT, Lilian Ferreira Rodrigues3 

 

Palavras-chave: Monitoria; Artes Marciais; Karatê. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Por meio deste relato, pretendemos apresentar as experiências vivenciadas no 

decorrer do ano, como monitor do Núcleo de Práticas Corporais (NPC), com a 

modalidade karatê-do shotokan, ofertada para alunos, docentes e funcionários da 

universidade e para a comunidade de Jataí em geral, bem como divulgar aos 

discentes da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí e aos demais, a 

importância da prática de atividade física e a defesa pessoal para a saúde mental, 

social e física.  

Assim como a maioria, ou se não todas, as artes marciais têm como princípio 

básico o autoconhecimento do indivíduo, o conhecimento do eu interno, autocontrole, 

autoconfiança, a concentração e a disciplina.  

Diante disso, podemos afirmar que o karatê é uma ferramenta de extrema 

importância para o indivíduo, principalmente para muitos universitários, que deixam 

suas casas, família e o conforto de seu lar, em busca de um futuro melhor. Com isso, 

se encontram vulneráveis ao mundo decaído, podendo se perder em meio a esse 

caminho. Sendo assim, o karatê pode trazer ao aluno o autoconhecimento, a paz 

interior, para que desta forma ele possa seguir seu caminho focado em seu objetivo.    
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2 BASE TEÓRICA 

O karatê-do é uma arte marcial praticada com as mãos vazias, utilizando 

braços, pernas, o corpo e a mente. Fundado pelo mestre Gichin Funakoshi, um 

professor de uma escola primária que saiu de um pequeno arquipélago chamado 

Okinawa para ir ao Japão difundir o karatê, ele conseguiu apoio do governo japonês 

para implantar o karatê em diversas escolas. A partir disso, o karatê tomou proporções 

gigantescas, chegando ao Brasil, no estado de São Paulo, na década de 1950.  

De acordo com o sensei Celso, o karatê 

 

é mais do que uma atividade física, é mais que um 

exercício, uma ginástica, é mais do que formação do corpo, mas 

acima de tudo é formação do caráter... e como já dizia o mestre, é 

um caminho para a vida, é um caminho para... o hoje, é um 

caminho para o amanhã. [...] Essa batalha, essa luta... é diária... e 

é interior... se faz mais fora do dojo do que dentro dele... é o 

nosso cotidiano, é o nosso dia-a-dia [...] a dignidade... a honra... o 

trabalho... (LASE E JUNIOR, 2007, p. 5) 
 

De acordo com Gichin Funakoshi, a prática dessa arte possui um propósito de 

caráter espiritual, de um espírito modesto. Paralelamente a isso, encontra-se uma 

força no homem capaz de destruir um animal com um único golpe. Somente assim, 

associando esses dois aspectos, o espiritual e o físico, que o indivíduo pode se tornar 

um verdadeiro carateca. 

 

Decidir quem é o vencedor e quem é o vencido não é o seu objetivo 
principal. O karate-do é uma arte marcial para o desenvolvimento 
do caráter através do treinamento, para que o karateka possa 
superar quaisquer obstáculos, palpáveis ou não (NAKAYAMA, 
1996, p.11). 

 

Sendo assim, o karatê busca o conhecimento espiritual e físico, conduzindo o 

indivíduo ao conhecimento do eu interior. E a formação do homem, a configuração da 

moral, a coerência nas atitudes e decisões do dia-a-dia e, principalmente, o papel de 

cidadão do mundo.  

 

3 OBJETIVOS 

Apresentar as experiências vividas como monitor de karatê-do no Núcleo de 

Práticas Corporais da UFG-REJ, ofertadas durante o período de outubro de 2018 a 



 

julho de 2019, bem como reforçar a importância das artes marciais para ser humano 

no tocante ao desenvolvimento interno.  

 

4 METODOLOGIA 

Refere-se a um estudo descritivo relacionado a experiência de monitor de 

karatê. Destacando que o Núcleo de Práticas Corporais da UFG, regional Jataí, 

oferece diversas atividades físicas como, desportos, defesa pessoal, musculação, 

dança, entre outras, para a comunidade em geral de segunda à sexta-feira.  

Ademais, foram consultadas algumas bibliográfias para o auxílio da escrita 

deste relato. 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA  

O desenvolvimento da monitoria no NPC, refere-se a uma atividade 

desenvolvida por discentes dos cursos de Educação Física, que contribuem com a 

comunidade oferecendo atividades físicas de forma gratuita e, essa prática, ao logo 

do período, tem se consolidada com muita procura pela comunidade de forma geral. 

E com o karatê não foi diferente, todas as vagas foram preenchidas, e a maioria 

absoluta eram alunos da UFG.  

No início das aulas, foi apresentado aos alunos o que é o karatê, com uma 

prévia história do seu surgimento e os seus fundamentos. Todas as aulas eram 

planejadas de maneira que pudéssemos atender a todos os alunos, pois todos eram 

leigos, e havia a necessidade de ensinar como se soca, chuta e defende. Nas quatros 

primeiras semanas, já foi possível avançar para o kata (luta imaginária individual),  no 

qual todos alunos já conseguiam fazer o primeiro kata sozinho.  

Com a evolução de cada aluno, ao longo das semanas, implementamos mais 

elementos, com muitas horas de kihon (conjunto de técnicas básicas de ataque e 

defesa). Já na sexta semana, iniciamos os primeiros shiai kumitê (combate entre dois 

alunos), pois como a técnica já estava se afinando, já era possível dar a eles a 

sensação de luta. Contudo, antes disso, foi passado a eles todas as regras básicas 

do kumitê.  

Para melhor didática, iniciamos os combates apenas com socos na altura do 

abdome, com a utilização de protetor de tórax em ambos. Era proibido pontapés, por 



 

se tratar da tamanha dificuldade que eles vinham apresentando para executar a 

técnica de chutes.  

Já no kata, foi diagnosticado uma extrema dificuldade com os giros, avanços 

coordenados e a utilização do kiai (grito do karatê). Todavia, a evolução a cada aula 

era visível. Para melhor compreensão dos alunos, o primeiro kata (heian shodan) foi 

dividido em quatro partes as quais eram executados parte a parte até a fixação dos 

movimentos. A cada parte fixada, avançávamos para a outra, e se caso, durante a 

execução, ocorresse algum erro, o aluno retornava ao início e reiniciava o kata.  

Correlacionado a isso, o nível de treinamento foi aumentando, e os 

treinamentos físicos, em específico o cardiorrespiratório, foi necessário para melhor 

aproveitamento da aula. Dessa maneira, foram implementados treinos anaeróbios e 

aeróbios. De acordo com a evolução de cada aluno, o nível era elevado e a exigência 

de esforço era maior.  

Com cerca de dez semanas foi notado constantes faltas dos alunos, ao 

perguntar o motivo das faltas, muitos disseram que o principal fator era o período de 

avaliações e seminários exigidos pela graduação, sendo observado que não apenas 

no karatê, como também em todas as outras modalidades oferecidas pelo NPC 

sofreram redução do número de aluno.  

Além disso, havia a presença de quatro alunos graduados, sendo dois desses, 

faixas pretas. Dessa forma, o alongamento em conjunto com o aquecimento era feito 

com os iniciantes e os graduados, em seguida era dividido o treino em dois grupos 

sendo, os iniciantes e os avançados. A parte do karatê avançado, com golpes e bases 

complexas, somente os faixas graduados executavam, sendo utilizado parte do dojo 

(local de treinamento de artes marciais), já aos iniciantes era utilizado a outra metade 

do dojo para aplicação dos treinos.  

Por fim, o karatê é uma ferramenta de extrema importância para o homem, já 

que hoje, devido ao dia-a-dia estressante, se faz necessário a busca pela paz interior. 

Sendo assim, o karatê apresenta princípios, afim de oferecer o autoconhecimento, e 

ensina o indivíduo a superar obstáculos da nossa vida diária, já que os elementos 

aprendidos nos treinamentos são aplicados o tempo todo.  

Tendo em vista que o NPC se localiza dentro do Campus Jatobá, facilita muito 

a prática das modalidades oferecidas aos alunos dos diversos cursos oferecidos pela 



 

UFG/REJ, principalmente os universitários que vivem longe da família e se encontram 

desprotegidos, incertos e estressados com a rotina universitária e ao mundo decaído.      

Trabalhar como monitor de karatê no NPC foi de extrema importância para meu 

progresso e compreensão na área. Pois, antes de me ingressar ao curso de Educação 

Física, tinha uma percepção apenas de karatê competição e alto nível. Entretanto, 

após trabalhar como monitor e com a rotina de preparar e planejar todas as aulas, 

notei a necessidade do entendimento da teoria do karatê, no qual busquei aprofundar 

meus conceitos sobre os princípios e fundamentos dessa arte. Com isso, pude 

oferecer aos meus alunos um melhor conteúdo de aula, assim também como elevar 

meu nível de criticidade com o esportivismo nas artes marciais.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este relato teve o objetivo de demostrar a importância das artes marciais, em 

especifico o karatê, como meio para interiorização do indivíduo, proporcionando a 

busca pela paz interior e também por um estilo de vida saudável através de sua 

prática. Assim, também tivemos a oportunidade de vivenciar uma das principais 

culturas do Japão, o karatê. 

Além disso, como o discente passa por diversas horas sentado em uma cadeira 

estudando, associado ao estresse do dia-a-dia, a prática do karatê pode instigar o 

aluno a pensar com clareza e paciência, como também dar ao seu corpo o prazer da 

atividade física, fazendo com que ele tenha um melhor desempenho com o seu eu 

interno e externo.   
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1.(INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA(
A( extensão( acadêmica( promove( interHrelação( entre( universidade( e(

comunidade,( permitindo( que( o( aprendizado( teórico( adquirido( pelos( universitários(

promova(interação(com(a(população(local.(Atividades(que(propiciam(benefícios(aos(

envolvidos,( como(o( conhecimento( do( acadêmico( que( será( aprimorado(mediante( o(

exercício(prático(e(a(comunidade(que(recebe(informações(idôneas(sobre(sua(saúde(

e(possíveis(doenças((SILVA0(SANTOS0(DANTAS,(20140(SILVA(et(al.,(2019).(

O(projeto(de(extensão( “O( toque(pela( vida:(Outubro(Rosa”( surgiu(no(ano(de(

2016( com( intuito( de( informar( a( população( sobre( prevenção(e( promoção(de( saúde(

sobre( o( Câncer( de( mama( (CaM),( prosseguindo( com( esclarecimento( sobre( as(

possíveis(alterações(morfológica(geradas(pela(patologia.(

Posto(que(as(ações(do(projeto,(enfatizam(a(campanha(nacional(do(Outubro(

rosa,( que( conscientiza( sobre( a( prevenção( do( câncer( de( mama,( a( elaboração( de(

metas( das( atividades( é( primordial( para( uma( repercussão( proveitosa,( assim,( o(

acadêmico( participou( ativamente( na( formação( das( estratégias( e( divulgação( das(

ações( do( projeto.( Além( disso,( pôde( atuar( diretamente( tanto( no( acolhimento( da(

comunidade(quanto(na(pratica(clínica.(

(
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2.(BASE(TEÓRICA(

Na( atualidade( o( CaM( é( um( grave( problema( de( saúde( pública,( sendo( a(

neoplasia(maligna(de(maior(incidência(em(mulheres(em(quase(todas(as(federações(

do(mundo((INCA,(2017).(Já(no(Brasil,(os(índices(previstos(de(câncer(de(mama(em(

2019( são( de( 59.700( casos( novos( e( “as( estimativas( de( sobrevida( em( cinco( anos(

foram(de(76,9%((75,5(H(78)(para(o(período(de(2005(a(2009(e(de(75,2%((73,9(H(76,5)(

para(o(período(de(2010(a(2014”((INCA,(2019).((

A( falta(de( informação(sobre(o(desenvolvimento(e( tratamento(do(CaM(gera(o(

acesso( tardio( ao( atendimento,( provocando( o( diagnóstico( de( neoplasias( malignas(

mais( avançadas,( agravando( o( prognóstico( dessas( mulheres,( levandoHas( ao( óbito(

(INCA,(2017,(2019).(Em(2016,(registraramHse(16.069(óbitos(de(mulheres(brasileiras(

por(CaM.((A(taxa(bruta(de(mortalidade(nacional(por(esse(tipo(de(neoplasia(foi(15,4(

óbitos(por(100(mil(mulheres(no(país.(Sendo(que(na(região(CentroHOeste,(incluindo(o(

Distrito(Federal,(a(taxa(bruta(de(mortalidade(foi(de(11,8(a(13(óbitos((INCA,(2019).(

Visto(que(o(grande(número(de(óbito(por(câncer(de(mama(é(uma(realidade(da(

nossa( região,(o(projeto(de(extensão( “O( toque(pela(vida”(uniu(as(ações(educativas(

com( o( acesso( aos( exames( clínicos.( Segundo( SILVA( et( al.( (2019),( o( número( de(

mamografias( realizadas( no( município( de( Jataí,( GO( aumentou( com( as( ações(

realizadas(pelo( projeto.(Entre( janeiro( de(2015(a(dezembro(de(2017,( realizaramHse(

441(mamografias((2015),(422((2016)(e(846((2017).(No(ano(de(2017,(foi(realizada(a(

primeira( campanha( do( “Dia(D( do(Outubro(Rosa”( do( nosso( projeto,( promovendo( o(

aumento(do(acesso(ao(exame(de(mamografias(às(mulheres(jataienses.((

(

3.(OBJETIVOS(
O( presente( trabalho( tem( como( objetivos( relatar( a( trajetória( do( projeto( de(

extensão(“O(toque(pela(vida:(Outubro(Rosa”,(enfatizando(as(ações(desenvolvidas(no(

ano(de(2018.(Descrever(as(ações(de(extensão(voltadas(à(informação,(prevenção(e(

detecção(precoce(do(câncer(de(mama(e(os(resultados(para(a(saúde(da(mulher(de(

Jataí,(GO.(

(

(

(
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(4.(METODOLOGIA(

O(projeto(“O(Toque(pela(vida”(foi(criado(no(ano(de(2016,(sendo(integrado(por(

45(alunos(de(diversas(áreas(da(saúde,(10(professores,(02(técnicos(administrativos,(

os( quais( a(maioria( são( do( curso( de(Medicina( da( Universidade( Federal( de(Goiás,(

Regional( Jataí( (UFG/REJ).(Com(a(parceria( firmada(com(a(Secretaria(Municipal(de(

Saúde( (SMS)( de( Jataí( desde( de( 2017,( contamos( com( o( auxilio( dos( médicos( do(

município,(enfermeiras(e(técnicos(de(enfermagem.(

A( programação( das( ações( do( projeto,( foi( marcada( por( reuniões( entre( os(

acadêmicos,( sendo(alguns( integrantes(do(Programa(de(Voluntários(de(Extensão(e(

Cultura( (PROVEC)( e( a( coordenadora( do( projeto( de( extensão,( momento( em( que(

foram(realizadas(discussões(de(artigos(científicos(sobre(a(patologia,(fatores(de(risco(

e( formas( de( prevenção( do( CaM.( Após( os( estudos( e( atualização( da( equipe( do(

projeto,(o(grupo(planejou(o(cronograma(e(as(ações(a(serem(oferecidas(à(população(

de(Jataí(durante(o(mês(de(outubro.(Ações(de(ampla(abrangência,(que(foram(desde(

ações( educativas( no( Jatahy( shopping,( palestras( em( empresas( e( associações( e(

campanhas(que(ofereceram(exames(clínicos(e(o(agendamento(de(mamografia(pelo(

Sistema(Único(de(Saúde((SUS)(às(mulheres(nas(faixas(etárias(entre(50(a(69(anos.(

(

5.(RELATO(DE(EXPERIÊNCIA(
Durante( os( primeiros(meses( de( projeto( (fevereiro( a(março)( a( coordenadora(

recruta(discentes,(principalmente(do(curso(de(Medicina(da(UFG/REJ,( interessados(

em(participar(do(projeto(no(ano(vigente(ou(a( longo(prazo.(Após(esse(momento(de(

interação,(as(primeiras(reuniões(foram(marcadas(por(volta(do(mês(de(maio,(nestas(

os( alunos( junto( a( coordenadora( abordam( ideias( de( ações( para( o( ano( vigente( a(

serem(desenvolvidas(no(mês(de(outubro,(bem(como(importantes(parcerias(como(a(

SMS(e(empresas(privadas(para(a(realização(das(ações(educativas(sobre(o(CaM.(No(

ano(de(2018,(além(da(realização(de(ações(nas(Unidades(Básicas(de(Saúde((UBS),(

as(atividades(também(foram(desenvolvidas(na(Associação(Atlética(Banco(do(Brasil(

(AABB),(na(Câmara(Municipal,(Centro(de(Referência(de(Assistência(Social((CRAS)(e(

na(Brasil(Food((BRF)(de(Jataí.(

O( início(das(atividades(do(Outubro(Rosa,( foi(marcado(com(a(passeata(pela(

cidade,( no( ano( de( 2018,( foi( realizado( no( dia( 01( de( outubro( e( contou( com( os(
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participantes(do(projeto,(funcionários(do(Programa(da(Saúde(da(Mulher(de(Jataí(e(da(

SMS.(Entre(os(dias(2(e(26(de(outubro,(realizaramHse(ações(educativas(sobre(o(CaM(

no( formato( de( palestras,( ministradas( pelos( alunos( (06( a( 20,( dependendo( da(

demanda( do( local),( acompanhados( por( professores( e( técnicos( administrativos(

atuantes(do(projeto((Figura(01).(O(público(alvo(abrangeu(homens(e(mulheres,(sendo(

a(maioria(do(sexo(feminino,(sendo(40(pessoas(no(CRAS(do(Jardim(Liberdade,(20(na(

AABB,( 15( na( Câmara(Municipal( e( 151( na( BRF.( Durante( essas( atividades,( houve(

diálogo( com( a( população( e( esclarecimento( das( dúvidas( sobre( a( epidemiologia,(

fatores( de( risco,( sinais( e( sintomas(de( alerta( e( importância( da( prevenção(do(CaM,(

com(linguagem(adequada(para(a(sociedade,(buscando(compreender(os(anseios(dos(

ouvintes.(

O(dia(D%do%Outubro%Rosa(ocorreu(com(o(apoio(da(SMS,(no(dia(27(de(outubro(

de(2018( (Figura(02).(Essa(campanha(contou(com(a(participação(de(45(alunos,(08(

docentes(de(várias(áreas(da(saúde,(03(dentistas,(03(médicos,(05(enfermeiras(e(07(

técnicos(da(SMS.(Na(oportunidade,(estavam(todos(voltados(para(o(atendimento(de(

mulheres(entre(50(e(69(anos,(livres(de(fator(de(risco(familiar(e(mulheres(fora(dessa(

faixa(etária(com(esse(fator(e/ou(presença(de(nodulação(na(mama.(Nessa(campanha,(

123(mulheres(compareceram(na(UBS(James(Phillip(Minelli(e(tiveram(a(oportunidade(

de( aferir( a( glicemia,( pressão( arterial,( avaliação( odontológica,( realização( de( testes(

rápidos( para( as( infecções( sexualmente( transmissíveis( (ISTs)( de( sífilis( e( HIV( e(

avaliação( médica,( acompanhada( por( acadêmicos( de( medicina( de( períodos( mais(

avançados.( Após( o( exame( clínico,( 117( mulheres( agendaram( o( exame( de(

mamografia(entre(os(dias(29/10(a(23/11/2018(pelo(SUS.(O(número(de(agendamento(

das( mamografias,( representou( mais( de( 95%( de( efetividade,( sabendoHse( que( as(

mulheres(que(não(agendaram(o(exame(estavam(fora(da(faixa(etária(e/ou(não(tinham(

nódulos(e/ou(fatores(de(risco(para(o(CaM.(

A( partir( dos( atendimentos( e( vivências,( os( alunos( PROVEC( apresentaram(

trabalhos(que(contribuíram(com(a( formação(acadêmica(em(congressos( regionais(e(

jornadas.(Os( alunos( levavam( consigo( resultados( de( uma( boa( assistência( a( saúde(

para(a(prevenção(do(CaM,(com(resultados(expressivos(e(crescimento(do(projeto.((

As( palestras( educativas( sobre( o( CaM( surtiram( efeitos( a( medida( em( que( a(

participação( dos( ouvintes( era( comumente( acolhida( e( valorizada.( A( ampliação( e( o(
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crescimento( do( projeto( de( extensão,( aconteceram( principalmente( pelas( parcerias(

com(as(ligas(acadêmicas(e(com(a(SMS.((Na(medida(em(se(percebe(a(efetividade(do(

projeto,(difundida(entre(a(população( jataiense(e(entre(os(alunos(a(confiabilidade(e(

satisfação(em(participar(desse(tipo(de(ações,(por(ter(alcançado(e(beneficiado(tantas(

mulheres(em(prol(no(cuidado(a(saúde.(

(

(

(

(
(
(
(

Figura(02.(Campanha(do(Dia(D(do(Outubro(Rosa(de(
2018(realizada(na(UBS(James(Phillip(Minelli.(

Figura( 01.( Ações( educativas( realizadas( em(
empresas( e( associações( no( Outubro( Rosa( de(

2018.(
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6.(CONSIDERAÇÕES(FINAIS(

Por( fim,(mesmo(diante(de(todas(as(dificuldades(financeiras(enfrentadas(pela(

SMS(de(Jataí,(o(projeto(conseguiu(se(fortalecer(por(mais(um(ano(com(esta(parceria,(

beneficiando(a(comunidade.(Deste(modo,(o(papel(educacional(e(de(prevenção(nesta(

área( foi( reforçado( e( estabelecido( devido( aos( esforços( de( todos( os( integrantes( do(

projeto( em( consonância( com(a(SMS,( fortalecendo( na( cidade( uma( assistência( que(

antes(era(considerada(precária(pela(população.(
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1 JUSTIFICATIVA 

O começo da vida acadêmica é um período que tem grandes mudanças para 

o estudante, que muitas vezes trata o início da vida acadêmica de maneira 

infantilizada, e se depara com as responsabilidades e exigências da universidade. 

Sendo assim, vários alunos demoram para criar esse compromisso, pois no primeiro 

período estão se adaptando ao novo ambiente, uma vez que tudo que está vivendo é 

a primeira vez, tudo é novo para eles e como em todas as outras redes de ensino, tem 

os alunos agitados, aqueles muito empolgados, outros neutros, tem os alunos com 

uma maior responsabilidade e aqueles que gostam de participar e ajudar em tudo. 

Muitas vezes os alunos desejam realizar as atividades que a universidade 

oferece, porém, o desejo e a empolgação têm curta duração, que ocorre até 

perceberem a realidade de ser um universitário, e passarem a entender o 

funcionamento de uma universidade e suas exigências.  

Diante dessa realidade, iremos relatar a experiência dos discentes 

ingressantes no primeiro semestre do ano de 2019 na universidade com as 

modalidades ofertadas no Núcleo de Práticas Corporais (NPC).  

 

 

1Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura, Professora Lilian Ferreira 

Rodrigues Brait, código PJ385-2019. 
2 Bolsista do Núcleo de Práticas Corporais, da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí 
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4 Professora Doutora dos cursos de Educação Física da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí 
(UFG/REJ), orientadora/supervisora das ações do NPC. E-mail: lilian_brait@ufg.br  



 

 

 

2 BASE TEÓRICA  

De acordo com Oliveira et.al (2014), a adaptação acadêmica “é o processo que 

o discente vivencia quando se vê diante de novas exigências no ensino superior, como 

desempenho, ajustamento das novas regras da instituição de ensino e convívio social” 

(p.2).  

Segundo Almeida, Soares e Ferreira (2000) esta etapa da vida do estudante o  
 

obriga a um questionamento pessoal em relação a vários domínios de sua 
existência; entre eles: vocacional, ético, acadêmico e social, o que promove 
o estabelecimento de novos padrões de funcionamento do indivíduo para a 
transposição desta fase de transição (p.2). 

 

A mudança do método de ensino do nível médio para o superior pode ser 

aprendida como um momento de crises e desafios no desenvolvimento do 

universitário, na medida em que vão se envolvendo nas questões pessoais e sociais, 

além de uma nova organização em relação ao tempo. 

Almeida e Soares (2003) apontam que nos primeiros anos da faculdade pode 

ser considerado um período potencializador de conflitos e desafios e também um 

determinante da frequência universitária dos jovens. Sendo assim, essa população 

enfrenta dificuldades na transição educativa, e são colocados como uma população-

alvo nos estudos de adaptação e desenvolvimento humano nesse contexto. 

De acordo com Almeida, Soares e Ferreira (2002) estima-se que, anualmente, 

cerca de 30% dos alunos que se ingressam no ensino superior estão inseridos em 

cursos que não correspondem às suas primeiras opções pessoais. Podendo ajudar a 

entender o grande número de universitários insatisfeitos e desestimulados com seus 

estudos, principalmente quando esses estudantes se deparam com disciplinas 

básicas da área de exatas (OLIVEIRA, 2015). 

Com a grande mudança da vida acadêmica, os alunos chegam empolgados e 

curiosos na universidade, na qual buscam se envolverem com todas as oportunidades 

que aparecem, sem saber como é, o que devem fazer, se vão conseguir ir até o fim, 

se vão ter tempo, apenas querem participar.  

Diante as dificuldades pelas quais passa a educação, evidencia um grande 

desinteresse por parte de muitos alunos, por qualquer atividade. Muitos alunos 

frequentam as aulas por obrigação, sem, contudo, participar das atividades básicas.  



 

 

 

O desejo é o sentimento muito forte do querer, é querer tanto, a ponto de não 

medir esforços para conseguir o objeto desejado. Segundo Rudel (2007, p.35), “um 

impulso não satisfeito em tempo leva ao surgimento de uma tensão - que caracteriza 

o desejo”. E sempre que “...o indivíduo pensa na coisa desejada, está criando ou 

aumentando tensão psíquica, e ficando assim como alvo de motivação que o levará a 

agir no sentido de satisfazer o desejo surgido” (p.35). O desejo é próprio de seres 

inacabados, pois um ser que não carecesse de nada não desejaria nada, seria um ser 

perfeito. 

Devido a rotina acadêmica os discentes muitas vezes, no começo do semestre, 

se envolvem com várias atividades e não conseguem ir até o final pois, a medida que 

o semestre vai passando vai se complicando, surgem os trabalhos, provas, 

congressos, entre outros. 

Diante disso, podemos dizer que no NPC no transcorrer do semestre há uma 

grande desistência dos alunos decorrente da vida acadêmica e da falta de 

organização do tempo dos discentes.  

 

3 OBJETIVOS  

Apresentar o índice de desistência das práticas corporais pelos discentes 

ingressantes na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí.  

 

4 METODOLOGIA 

Por se tratar de um relato de experiência, não temos uma metodologia 

específica a apresentar, nesse sentido, apontamos neste tópico, o que é o Núcleo de 

Práticas de Corporais (NPC) e seu funcionamento. O NPC é um local onde ocorrem 

as aulas práticas das diversas disciplinas do curso de Educação Física, e onde 

ocorrem atividades de pesquisa e extensão, sendo constituído por uma sala de dança, 

uma de lutas e ginástica, um laboratório de fisiologia do exercício (LAFEX), uma 

piscina e uma quadra. No NPC possui 10 monitores bolsistas e 5 voluntários, sendo 

distribuídos em diversas áreas de atuação como: musculação, natação, k-pop, zumba, 

ritmos, pump fit, jump, taekwondo e funcional. No começo de cada semestre o NPC 

oferta várias modalidades de práticas corporais, e para participar das modalidades os 

discentes devem ir até a secretaria do NPC para realizar a inscrição, precisando 

preencher uma ficha e escolher as modalidades desejadas, não tem um limite de 



 

 

 

modalidade, desde que não choquem os horários. As modalidades de musculação, 

natação e ritmos são as mais procuradas pelos discentes, e sempre na primeira 

semana de inscrições as turmas ficam com o número máximo de alunos. Cerca de 

70% dos discentes inscritos são praticantes da musculação e os outros 30% procuram 

as demais modalidades ofertadas.   

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA  

O índice de inscrições no NPC de acadêmicos do 1° período é mais de 50%, 

as inscrições sempre lotam nas duas primeiras semanas devido à grande procura 

desses alunos, as demais vagas geralmente são preenchidas pelos alunos de outros 

períodos, docentes, técnicos administrativos, pessoas da comunidade, entre outros. 

Porém, os discentes ingressantes na universidade, se escrevem nas modalidades 

escolhidas e a maioria desiste na metade do semestre. As turmas geralmente 

oferecem 30 vagas para cada horário disponível, os alunos inscritos comparecem até 

mais ou menos dois meses após o início das atividades, após esse período, começam 

a desistir por conta da sua vida acadêmica, uma vez que não conseguem assimilar as 

atividades corporais com as disciplinas e/ou, por conta de não gostarem dos métodos 

de ensino dos monitores, ou por não superar suas expectativas e até mesmo pela falta 

de interesse de aprender e realizar a prática da modalidade.  

Durante o primeiro semestre de 2019, foi possível observar que das inscrições 

realizadas no NPC, mais de 50% eram alunos de primeiro período, ou seja, 

ingressantes de algum curso na universidade, e com passar do tempo os discentes 

não estavam mais comparecendo nas aulas em que estavam inscritos, diminuindo 

assim, o fluxo das aulas que nos primeiros meses estavam lotadas. Algumas 

modalidades que no começo são lotadas quando estão perto de acabar o semestre, 

em vários momentos, não tem alunos para realizar a atividade e o monitor fica sem 

dar a aula por falta de alunos. 

As modalidades que os alunos sempre persistem até o final são a natação, 

musculação e as danças, as demais modalidades tem um maior índice de desistência 

dos acadêmicos. 

De maneira geral há um índice muito grande da desistência dos discente devido 

a adaptação da vida acadêmica no decorrer do semestre, os alunos começam muito 

empolgados com as novas vivências e vão somente até quando começam a ter 



 

 

 

deveres a fazer da universidade, e abrem mão de fazer as atividades corporais para 

realizar as tarefas, interferindo diretamente no fluxo do NPC.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com os resultados encontrados, verificamos que os discentes 

apresentam um grande índice de desistência por conta da adaptação de sua nova 

vida acadêmica e a falta de organização nos seus horários. Fazemos uma reflexão de 

então, é necessário que os monitores das atividades corporais criem estratégias para 

acompanhar mais de perto os níveis de frequência e desempenho dos alunos, afim 

de prevenir o abandono da modalidade e garantir a aprendizagem; explicar a 

importância da prática de atividades durante a vida acadêmica; oferecer atividades 

diferenciadas no contra turno para que alunos com dificuldades pessoais ou de 

aprendizado possam ser atendidos em suas especificidades; valorizar o potencial dos 

alunos em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles que possuem histórico 

de insucesso ou passam por dificuldades de autoestima e autoconfiança e criar 

estratégias para reinserir os estudantes que deixam de frequentar as atividades 

corporais.   
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DERMATOZOONOSES: CONHECER PARA PREVENIR 1 
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de serviços 

1 JUSTIFICATIVA 

Diante da relevância das doenças transmissíveis entre animais de estimação e 

seus tutores criou-se o projeto de extensão “Dermatozoonoses: conhecer para 

prevenir”, que por meio de prestação de serviços de dermatologia do Hospital 

Veterinário da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, atende cães e gatos 

e orienta tutores que buscam o serviço especializado na área. 

No âmbito acadêmico e social, o Projeto possibilita que alunos da graduação 

em medicina veterinária tenham a oportunidade de acompanhar os atendimentos 

clínicos, conhecer a demanda da sociedade e possam refletir a respeito da 

importância do HV – REJ - UFG, já que o estabelecimento oferece serviços com 

especialistas a um valor reduzido, possibilitando que tutores com menor poder 

aquisitivo, cumprindo a função social da Universidade. Isso faz com que o discente 

desenvolva senso crítico, analítico e perceba a importância do papel que a 

Universidade tem frente à sociedade 

Tendo em vista a relevância deste elo entre Universidade e sociedade e frente 

a elevada casuística de dermatopatias no HV REJ-UFG a ação foi cadastrada e vem 

sendo satisfatoriamente executada. 

Dessa forma, o atual projeto visa contribuir na capacitação de discentes da 

graduação de medicina veterinária e Médicos Veterinários residentes sobre as 

dermatozoonoses, por meio de atendimentos dermatológicos em cães e gatos no HV 
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REJ - UFG. As atividades extensionistas destacam-se ainda, por serem 

imprescindíveis na prevenção, controle de doenças e agravos, e por colaborar na 

promoção da saúde humana. Isto posto, a ação consiste ainda em realizar ações de 

Saúde Pública, ao divulgar informações para população jataiense sobre as doenças 

de pele de cães e gatos que podem ser transmitidas aos seres humanos.  

 

2 BASE TEÓRICA  

 

Várias enfermidades infectocontagiosas dos animais são transmitidas ao ser 

humano, destacando-se algumas dermatopatias. Essas doenças, podem ser 

causadas por ácaros, fungos, bactérias e protozoários. É de suma importância que o 

Médico Veterinário adquira conhecimentos sobre essas enfermidades, a fim de 

orientar os tutores dos animais, desempenhando sua importante atribuição na saúde 

humana, animal e ambiental (CANAVARI, et al; 2017). Em trabalho realizado por 

Almeida, et al. (2015) demonstrou-se a importância do desenvolvimento de ações de 

extensão universitária para a formação profissional e o extremo impacto para a 

comunidade. 

As dermatopatias representam cerca de 30% dos atendimentos da clínica de 

pequenos animais, muitas vezes pelo fato da pele ser um órgão cujos sinais clínicos 

são mais perceptíveis aos tutores culminando em mais procura por ajuda 

especializada (CANAVARI et al., 2017). Em estudo realizado na Universidade 

Estadual do Norte do Paraná, foram avaliados 819 prontuários do período de fevereiro 

de 2003 a dezembro de 2006, desses, 257 apresentavam a dermatopatia como causa 

primária ou secundária, correspondendo 31,38% do total de consultas realizadas 

durante o período do estudo (CARDOSO et al; 2011).  

As dermatozoonoses transmitidas por cães e gatos representam 5% de casos 

dermatológicos nos seres humanos. A relação entre tutor e seu animal de estimação 

tem se tornado cada vez mais próxima, facilitando assim a transmissão dessas 

doenças (BRUM et al; 2007). Dada a importância do tema foi implementada tal ação 

de extensão. 

  

3 OBJETIVOS 

Esta ação teve como objetivos: 



- Prestar atendimento em dermatologia a cães e gatos no HV REJ – UFG com 

atuação interdisciplinar entre clínica e saúde pública 

- Levar aos tutores de animais de companhia informações sobre as doenças de 

pele de animais de companhia transmissíveis aos seres humanos.  

 

4 METODOLOGIA 

A prestação de serviço em dermatologia referente a este projeto ocorreu entre 

os meses de julho de 2018 a junho de 2019. Participaram docentes e discentes de 

Medicina Veterinária e Médicos Veterinários residentes. Os atendimentos clínicos dos 

animais foram realizados não Setor de Clínica Médica do HV REJ – UFG. 

Para obtenção dos dados e do diagnóstico, os animais passaram por exame 

clínico geral e por seguinte dermatológico. Para os proprietários que não tiveram 

recursos financeiros suficientes para pagar a consulta, os atendimentos foram 

realizados a baixo custo durantes as aulas práticas.  

Para melhor definição das dermatopatias mais frequentes na prática clínica as 

doenças foram categorizadas em bacterianas, fúngicas, parasitárias, psicogênicas, 

desordens de ceratinização, imunológicas, doenças cutâneas diversas, neoplasias e 

otite externa. Os casos clínicos foram inicialmente registrados em prontuários e em 

seguida foram tabulados separadamente os dados dos animais que apresentaram 

alterações dermatológicas como queixa principal. Foram digitalizados em tabelas do 

Mircrosoft Office Excel com geração de tabelas dinâmicas com porcentagem de cada 

dado analisado, separando cães e gatos para facilitar a interpretação das informações 

adquiridas. 

Nos casos dedermatozoonoses os tutores foram conscientizados sobre o risco 

de transmissão dessas doenças para seres humanos, sendo também orientados 

sobre as medidas de prevenção e controle a serem adotadas em cada caso. 

  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante o período do estudo foram atendidos 757 animais no HV-REJ desses, 

170 (22,45%) apresentaram intercorrências dermatológicas como queixa principal. Do 

total de atendimentos de dermatopatias 138 (81,17%) ocorreram em cães e 32 

(18,82%) em gatos. Os 138 casos registrados em cães foram assim categorizados: 

dermatopatias bacterianas 30 (21,74%), dermatopatias parasitárias 29 (21,01%), 



otites externas 24 (17,39%), desordens imunológicas 20 (14,49%), desordens de 

ceratinização 15 (10,86%), dermatopatias fúngicas 11 (7,97%), doenças cutâneas 

diversas 4 (2,90%), neoplasias cutâneas 4 (2,90) e dermatose psicogênica 1 (0,72%). 

Dentre as doenças de pele anteriormente citadas, 44 (32%), eram transmissíveis aos 

seres humanos, destacando-se a leishmaniose 9 (20,45%), sarna sarcóptica 6 

(13,63%) e demodiciose 6 (13,63%). Os resultados apresentam-se na Figura 1. Sousa 

et al (2017) na Universidade Federal do Piauí também destacaram a elevada 

ocorrência de dermatozoonoses parasitárias em animais por serem dermatopatias de 

fácil contágio para os seres humanos. Diante disso, enfatiza-se a importância do 

diagnóstico para o tratamento adequado, a fim de minimizar os riscos para saúde 

pública.  

 

Figura 1 – Título dermatopatias diagnosticadas em cães no HV REJ- UFG. Legenda rosa: 

dermatopatias gerais. Legenda amarela: dermatozoonoses 

 

As intercorrências dermatológicas em gatos corresponderam a: dermatopatias 

fúngicas 9 (28,13%), dermatopatias parasitárias 9 (28,13%), desordens imunológicas 

5 (15,63%), dermatopatias bacterianas 3 (9,38%), otites externas, neoplasias 

cutâneas 2 (6,25%) e dermatose psicogênica 1(3,13%). As dermatozoonoses em 

felinos representaram 18 (56%) dos casos atendidos, destacando-se a dermatofitose 

7 (38,88%) e sarna notoédrica 7 (38,88%).  Os resultados encontram-se na Figura 2.  
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  Figura 2 – Título dermatopatias diagnosticadas em gatos no HV REJ- UFG. Legenda rosa: 

dermatopatias gerais. Legenda amarela: dermatozoonoses 

 

Com base nas doenças mais frequentes foram confeccionados pôsteres com 

sinais clínicos, métodos de prevenção e controle, além de conscientização sobre a 

importância de procurar os serviços de saúde animal e médico em caso de lesões em 

seres humanos. O trabalho de orientação à comunidade, com escuta das pessoas, 

esclarecimento de dúvidas e orientação aos tutores foi realizado em 21 outubro de 

2017, com público estimado de 150 pessoas. 

 

6 CONCLUSÃO 

A ação desenvolvida teve grande impacto dentre os atendimentos clínicos 

realizados no HV REJ _UFG demostrando a importância desta especialidade na 

atenção a cães e gatos de Jataí e região. A elevada casuística foi determinante na 

capacitação técnica dos Médicos Veterinários residentes e discentes da graduação, 

bem como em sua relação com a comunidade. Através dos serviços prestados à 

população jataiense, o estudo também contribuiu efetivamente para saúde pública, 

por meio do repasse de informações sobre as dermatopatias transmissíveis aos seres 

humanos, gerando uma reflexão para projetos futuros. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Empresas de diversos setores tais como as do segmento agrícola utilizam a 

ferramenta CAD na implantação de vários processos. Por longos anos o ensino do 

desenho foi feito por meio do uso de instrumentos sendo direcionado para fortalecer 

o traçado do profissional. Para maior inclusão dos alunos e profissionais com 

dificuldades cognitivas e/ou motoras o AutoCAD auxilia bastante.  

Alunos e professores da UFG Regional Jataí desenvolvem projetos 

completamente à mão, mas, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) não aprova mais esse tipo de projeto. Em algumas Universidades a 

disciplina de Desenho Técnico é desenvolvida das duas formas tradicional e com o 

uso de ferramentas CAD já em outras somente de forma manual. Turmas que se 

formaram em Ciências Agrárias ou afins até 2016 na Universidade Federal de Goiás 

- Regional Jataí não teve vivência de projetos no ambiente CAD. Portanto, quando 

precisam projetar para as disciplinas de Construções Rurais, Irrigação e Drenagem, 

os alunos sentem grandes dificuldades por estarem aptos a desenhar a mão e não 

na ferramenta computacional.  
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Nessa mesma linha segue alguns professores da Universidade Federal de 

Goiás - Regional Jataí que aprenderam tão somente a projetar utilizando os 

instrumentos tradicionais de Desenho Técnico. Com a evolução dos projetos, 

desenhos manuais foram substituídos pelo AutoCAD, uma vez que o programa 

agiliza as alterações nos projetos, como a leitura dos desenhos e traz confiabilidade 

de informações. Por isso, dominar o AutoCAD é essencial, para professores, 

acadêmicos e a comunidade em geral que quer, desde cedo, encontrar seu lugar no 

mercado de trabalho e realizar projetos mais realistas e com maior grau de 

confiabilidade. 

 

2 BASE TEÓRICA 

O Software AutoCAD foi desenvolvido e comercializado pela Autodesck Inc. 

desde 1982. É um programa que é utilizado por profissionais das mais diversas 

áreas sendo mais comuns, os de Engenharia e Arquitetura. Os softwares CAD 

oferecem aos profissionais subsídios para a melhoria contínua do desenvolvimento 

de projetos e um planejamento de tempo mais eficiente em concordâncias com as 

necessidades mercadológicas (PALHACI et al., 2007; PAIÃO, 2011). 

O uso da ferramenta da CAD proporcionou a evolução da indústria de 

projetos, aumentando produtividade dos profissionais e reduzindo drasticamente as 

chances de erros. O AutoCAD é um software que pode ser utilizado tanto na 

elaboração de desenhos técnicos em 2D, quanto na criação de projetos 

tridimensionais, em 3D (SILVA, 2017).  

 

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a ação do mini curso de 

vinculado a projetos agrícolas no ambiente CAD. Para a consecução desse objetivo, 

foram delineados os seguintes objetivos específicos: Estimular troca de saberes e de 

vivências entre o público alvo e os pesquisadores por meio de relatos de 

experiências. Promover o conhecimento das ferramentas CAD em projetos 

agrícolas, sobretudo, de Construções rurais, Irrigação e Drenagem. 

 



 
 

4 METODOLOGIA 

Em um primeiro momento, a ação de extensão foi divulgada para o público 

alvo por meio de comunicação, instagram, facebook e outros. No primeiro dia de 

mini curso foram realizadas rodas de conversas para estabelecer maior 

envolvimento entre os participantes. Em contatos posteriores foram realizados 

projetos agrícolas tais como de Construções Rurais utilizando a ferramenta 

AutoCAD. Os projetos elaborados foram baseados na roda de conversa de forma a 

refletirem a rotina e a vivência do público alvo do projeto de forma a ocorrer troca de 

saberes entre todos os agentes participantes do processo. Os participantes foram 

avaliados de acordo com sua evolução a partir dos projetos desenvolvidos. Mas, a 

avaliação não possuía nenhum caráter de reprovação, por se tratar de um mini curso 

para desenvolver habilidades e trocas de saberes entre os integrantes do processo. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Na Figura 1 tem-se o início aperfeiçoamento de acadêmicos das Ciências 

Agrárias e afins, bem como a qualificação da comunidade em geral confeccionado 

projetos agrícolas com o programa AutoCAD. 

 

  

 

Figura 1. Ação de extensão no Labitec. 

 

Na Figura 2 é apresentada a ação de extensão onde foi ministrado em dois 

dias o mini curso de AutoCAD pelos bolsistas voluntários integrantes do projeto e a 



 
 

professora coordenadora do projeto de extensão. Esta ação proporcionou troca de 

saberes entre a comunidade e os acadêmicos inseridos no projeto de extensão. 

 

     

 

Figura 2. Desenvolvimento de projetos no AutoCAD durante os dias da ação. 

 

Na Figura 3 tem-se o desenvolvimento de projetos pelos participantes da 

ação. Destaca-se que mais de 50% dos participantes nunca tinha tido contato com 

nenhum aplicativo CAD. 

 

 

            

Figura 3. Desenvolvimento de projetos no AutoCAD no Primeiro dia de ação. 

 

Na Figura 4 têm-se os integrantes da ação dos mais variados cursos 

recebendo orientações individualizadas dos bolsistas do projeto de extensão. No 

segundo dia da ação a comunidade fez as atividades sozinhas para verificação do 

aprendizado do primeiro dia. 

 



 
 

                  

 

Figura 4. Interação de estudantes de diferentes áreas do conhecimento. 

 

A maior dificuldade encontrada durante a ação de projeto foi em função da 

falta de comprometimento do público interessado uma vez que o evento ocorreu em 

meados de feriado. As inscrições foram feitas de forma antecipada. Em torno de 20 

pessoas estavam confirmadas na ação. Foram disponibilizadas 30 vagas para o 

treinamento em uma sala ampla e devidamente climatizada do Campus Jatobá com 

lanche durante os dois dias de ação. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o mini curso na ação de extensão ministrado conseguiu-se o 

aperfeiçoamento de acadêmicos das Ciências Agrárias e afins bem como a 

qualificação dos demais interessados em realizar projetos agrícolas com o programa 

AutoCAD aferidas por meio de criação de projetos no ambiente CAD. 
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EXERCÍCIO RESISTIDO NO NUCLÉO DE PRÁTICAS CORPORAIS – UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

 

XAVIER, Alex de Souza2. BRAIT, Lilian Ferreira Rodrigues3. 

 

Palavras-chave: atividade física; benefícios; saúde; sedentarismo; exercícios 

resistidos. 

 

1 INTRODUÇÃO:  

O sedentarismo ou inatividade física, segundo Gualano e Tinucci (2011), 

contribui consideravelmente para surgimento e desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes tipo II, osteoporose e determinados 

tipos de câncer. Os mesmos autores afirmam que a inatividade física também atua 

como fator para aumento de debilidade motora em idosos, algumas psicopatologias e 

alteração de humor.  

Florindo (1998) afirma que é notório o estilo de vida sedentário da população 

brasileira, tornando-se um fator para surgimento de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT). Schmidt e Duncan et al (2011), citando a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), alertam que o tabagismo, inatividade física, alimentação 

não saudável e etilismo são fatores que contribuem para surgimento de tais doenças. 

Os mesmos autores expõem resultados de estudos realizados em 2007, apontando 

que 72% das mortes no Brasil são relacionadas a DCNT. 

Portanto, esse trabalho apresenta um relato de experiência vivenciado 

durante monitoras de musculação no Núcleo de Práticas Corporais (NPC), que 

contribui com a população universitária oferecendo diversas modalidades de 

exercícios físicos, visando o benefício e manutenção de saúde. 
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 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura, Professora Lilian Ferreira 
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Estudantil. E-mail: alexenem2015@gmail.com  
3 Professora Doutora dos cursos de Educação Física da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí 
(UFG/REJ), orientadora/supervisora das ações do NPC. E-mail:  lilian_brait@ufg.br 



 

2 BASE TEÓRICA:  

Gualano e Tinucci (2011) citam que os exercícios físicos tornam-se estratégia 

de prevenção a DCNT e é uma ferramenta no auxilio em tratamentos não 

medicamentosos de baixo custo. De acordo com Coelho e Burini (2009), em 1990, foi 

publicado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva a inclusão dos exercícios de 

resistência muscular e força no protocolo de treinamento para a manutenção de saúde 

em indivíduos adultos.     

Arruda et al (2010) relatam que Sandow nascido na Alemanha, trouxe grandes 

contribuições para o universo dos exercícios resistidos, abrindo ginásios de cultura 

física, inventando equipamentos para a realização dos treinos de força, publicando 

livros que relatavam sobre treinamentos com halteres e pesos e ginástica laboral. 

Fleck e Kraemer (2006) afirmam que existe uma infinidade de pesquisas que 

nos mostram que a prática de exercícios de força podem trazer benefícios para a 

saúde, tais como a redução de índice de gordura corporal, além de manutenção e 

aumento das taxas metabólicas, visto que há o aumento da oxidação de calorias e o 

gasto energético. 

De acordo com Fleck e Kraemer (2006) e Arruda et al (2010), a prática do 

treinamento de força é realizada por diferentes gêneros de diversas faixas etárias, 

com o intuito de aquisição de rendimento esportivo, aptidão física, força ou na melhora 

e manutenção da qualidade de vida. Os treinamentos de força são realizados de 

acordo com uma estrutura e forma, contendo alguns métodos específicos de cada 

variação, os quais são: método pirâmide, dropset, circuito, super-série, pré-exaustão 

e sistema negativo. 

O método pirâmide resume-se “na manipulação da intensidade de carga de 

forma crescente ou decrescente com a progressão das séries modificando de forma 

inversa o número de repetições em cada série executada” (SALLES; SIMÃO, 2014, p. 

2).  

De acordo com Salles e Simão (2014), o método dropset ou série descendente 

é estruturado em três passos, a execução do movimento realizada de forma correta é 

a “técnica perfeita até a falha concêntrica, a diminuição da carga depois da falha, e o 

seguimento e continuidade do exercícios com a técnica realizada de forma exata até 

uma nova falha” (p. 3).  



 

O treinamento em circuito é um método intermitente fragmentado e é uma 

forma de treinamento que utiliza um menor tempo possibilitando a otimização de 

diferentes capacidades físicas (SALLES; SIMÃO, 2014). 

Salles e Simão (2014) afirmam que o método de super-série pode ser realizado 

de duas formas, sendo que uma das formas realiza-se diversas séries de dois 

exercícios diferentes para “grupos musculares agonistas e antagonistas de uma parte 

do corpo, enquanto o outro sistema consiste na execução de dois ou três exercícios 

sucessivos para o mesmo grupo muscular ou parte do corpo” (p. 4).  

Segundo Salles e Simão (2014), o método de pré-exaustão tradicional consiste 

na “realização de um exercício multiarticular imediatamente após um exercício 

monoarticular envolvendo mesmo grupamento” (p. 4). Este método favorece o auxílio 

no avanço funcional da força e competência em condições de picos altos de fadiga.  

Por último, o sistema negativo, pois “os músculos envolvidos são estendidos 

de maneira controlada. Prioriza-se a fase excêntrica com o uso de maior carga, 

reduzindo ou anulando a fase concêntrica” (SALLES; SIMÃO, 2014, p. 4). 

Fleck e Kraemer (2006), alertam que todos esses métodos, devem ser  

realizados mediante a técnica correta, levando em consideração tempos de descanso, 

e alimentação adequada para melhores desempenhos e alcançar melhores 

resultados.   

 
3 OBJETIVO:  

Relatar a experiência como monitor de treinamento resitidido no NPC.   

 
4 METODOLOGIA 

Não se tem uma metodologia específica, pois este trabalho trata-se de um 

relato de experiência adquirido como monitor de musculação no NPC, iniciado no 

período de outubro de 2018, e previsão de término em outubro de 2019, com carga 

horária de 12h por semana.  

O NPC é localizado na Universidade Federal de Goiás /Regional Jataí 

(UFG/REJ) – Campus Jatobá, e é vinculado aos cursos de Educação Física. Sua 

estrutura é composta por uma secretaria, laboratório de fisiologia do exercício, sala 

de lutas, sala de danças, sala de musculação, vestiário masculino e feminino. Na área 

externa temos uma quadra poliesportiva e uma piscina semi-olimpica.  



 

As atividades desenvolvidas são de diversas modalidades desportivas como: 

futebol, natação, vôlei, musculação, funcional, jump, pump, diferentes tipos de danças 

e de lutas.  

O programa desenvolvido pelo NPC é de incentivo/promoção à prática de 

atividades físicas e saúde, e as atividades são ofertadas para os discentes, docentes 

e técnicos adminstrativos da UFG e aos moradores da cidade local. Atualmente o NPC 

possui cerca de 800 alunos matriculados. 

Para o embasamento teórico deste trabalho, foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica nos bancos de dados virtuais, que nos proporcionou uma lista de diversas 

publicações, das quais foram selecionadas aleatoriamente 13 artigos científicos e 2 

livros, e após análise do material,  foram utilizados 7 artigos científicos e 1 livro. 

 
5 RELATO DE EXPERIÊNCIA:  

Após passar pelo processo de seleção, entrevista e aprovação, foram 

passadas as recomendações e o regulamento aos monitores. Durante o período de 

desempenho das funções de monitor, participamos de diversas capacitações, 

ofertadas pelos professores dos Cursos de Educação Física, gratuitamente, o que nos 

proporcionou melhoria no desempenho da função e gerou mais confiança como 

profissional nesta área.  

 A sala de musculação encontra-se com a maioria de seus equipamentos em 

boas condições para serem utilizados. Porém, alguns equipamentos estão danificados 

como: ventiladores, esteiras, bicicletas ergométricas e elípticos. Os quais estão 

esperando manutenção.  

Em períodos pós-recessos e início de aulas, a demanda pela procura da 

musculação é grande, todos os horários são preenchidos em poucos dias. Atualmente 

estima-se que existam 600 alunos matriculados na musculação, o que corresponde a 

75% do total de alunos do NPC. 

 Pudemos constatar, com base no conhecimento adquirido com a vivência em 

monitoria no NPC, que a prevalência de público frequentador de musculação são 

discentes de diferentes cursos da UFG, muitos com históricos de práticas de 

musculação, assim, são poucos os alunos que chegam na sala de musculação sem 

algum tipo de experiência nesta modalidade. Outra parcela do público frequentador 

são os funcionários e vigilantes da UFG.  



 

O maior índice de alunos que procuram orientações são do sexo feminino, e o 

maior número de desistentes são por parte dos alunos que nunca praticaram  

musculação e tiveram o NPC como o primeiro contato. 

Ao longo do tempo fomos conhecendo alguns alunos que demonstraram maior 

afinidade e interesse na musculação. Porém, outros alunos relatam que devido a 

modalidade exigir um certo nível de comprometimento e tempo para obtenção de 

resultados, optaram por se afastarem da modalidade, nos períodos de provas, 

projetos e apresentações acadêmicas, para dedicarem maior tempo aos estudos e 

produções científicas.  

Atender as monitorias de musculação proporcia uma aproximação da realidade 

que um profissional de Educação Física convive em seu cotidiano de trabalho. 

Experimentar essa vivência serve para compreender e preparar para as adversidades 

existentes nesta modalidade. Pudemos interagir com alguns alunos com lesões 

articulares, portadores de obesidade e outras particularidades especiais, o que reflete 

a necessidade de aplicar treinamentos específicos e ajustar alguns exercícios para 

atender esta população. Todos esses fatores contribuem com a formação acadêmica 

dos monitores, abrindo possibilidade de aprender novos métodos de treinamentos e 

compartilhando o conhecimento adquirido com outros monitores. 

Sobre o ambiente de trabalho, a convivência entre a equipe do NPC é boa e 

nos sentimos confortáveis e acolhidos entre os colegas de monitorias, criamos laços 

afetivos que estende-se para fora do espaço acadêmico. 

 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os exercícios resistidos são praticados por todas faixas etárias e públicos e 

trazem uma série de efeitos benéficos para o metabolismo e o NPC é um laboratório 

dos Cursos Educação Física – UFG/REJ, que atende 800 alunos, com o programa de 

promoção de práticas corporais e saúde, ofertando através de seus monitores 

diversas modalidades em desportos. 

Atuar como monitor nestas práticas desportivas melhora a qualificação, o 

desempenho profissional e contribui no processo de aquisição de auto-confiança do 

acadêmico em Educação Física, se preparando para melhor atuar no futuro mercado 

de trabalho. 
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