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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E ÓBITOS POR DENGUE NO MUNICÍPIO DE 

GOIÂNIA NO ANO DE 2013 
 

Daniel de Paiva MAGALHÃES¹; Patrícia dos Santos OLIVEIRA1Laura Branquinho do 

NASCIMENTO2; Dione Marçal LIMA3; 
 

1: Bolsistas do PET- Saúde, acadêmicos do curso de medicina da Universidade 
Federal de Goiás. Email:  daniel.paiva.magalhaes@gmail.com 

patriciasantos.o@hotmail.com 
2: Preceptora do PET- Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Email: 

lbranquinhon@gmail.com 
3: Tutora do PET- Saude, Docente da Faculdade de Farmácia da Universidade 

Saúde Federal de Goiás. Email: dione.farmacia@gmail.com 
 

 
Palavras – chave: dengue, vigilância epidemiológica, óbitos. 

 
 

Objetivo geral: 
 

Descrever o perfil epidemiológico e os óbitos por dengue no município de 
 

Goiânia no ano de 2013. 
 

 

Objetivos específicos: 
 

  Descrever a distribuição dos casos suspeitos de dengue no município 

de Goiânia; 

  Apresentar  o  diagrama  de  controle  de  dengue  para  avaliação  de 

períodos epidêmicos; 

  Descrever o perfil dos óbitos por dengue no município de Goiânia. 
 

 

Metodologia: 
 

Estudo descritivo, retrospectivo com dados da Ficha de Notificação dos casos 

suspeitos de dengue e Ficha de Investigação Epidemiológica do Sistema de 

Informação  de  Agravos  de  Notificação  (SINAN)  do  Ministério  da  Saúde  e  do 

Protocolo de Investigação de Óbitos por Dengue do Ministério da Saúde. Utilizaram- 

se os campos dos instrumentos relacionados aos dados pessoais, história clínica e 

evolução dos casos. 
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INFLUENCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS PRÁTICAS DE ESTILO DE VIDA 

EM PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 

 
Ariane Tafnes Ferreira de MELO¹; Carlos Henrique SOUZA¹; Denise Alves e Sousa 
LACERDA¹; Izabella Maria Franco Urzeda FERRO¹; Estelia Auxiliadora de Oliveira 

CARVALHO¹; Regiane Christine da SILVA²; Karoline Santana SILVA²; Fabíola Yukie 
YONEDA²; Dione Marçal LIMA³ 

 
¹ Acadêmicos da Universidade Federal de Goiás, Bolsistas do PET-Saúde no Grupo Tutorial de 

Promoção e Vigilância da Saúde - Amendoeiras/Aroeiras -  ariane_tafnes@hotmail.com 

carlosouzah@gmail.com; 
² Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, Preceptoras PET-Saúde no Grupo Tutorial de 

Promoção e Vigilância da Saúde - Amendoeiras/Aroeiras -regianechristine@yahoo.com.br 
karolss@gmail.com / fabiola.yoneda@hotmail.com 

³ Professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, Tutora PET-Saúde no 
Grupo Tutorial de Promoção e Vigilância da Saúde - Amendoeiras/Aroeiras - 

dione.farmacia@gmail.com 
 

 

Palavras chave: educação em saúde; estilo de vida; HiperDia 
 

 
 

OBJETIVO 
 

Este trabalho teve por objetivo caracterizar o perfil dos pacientes cadastrados 

no programa HiperDia de uma Unidade de Saúde da Família do município de Goiânia 

e avaliar a influência das orientações recebidas no grupo de educação em saúde em 

relação às mudanças de estilo de vida consideradas importantes para o controle de 

 

HAS e DM. 
 

 
 

METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo quantitativo de caráter prospectivo, realizado em uma 

Unidade Básica de Saúde da Família do município de Goiânia - GO, onde foram 

desenvolvidas as atividades do PET-Saúde. 

A amostra foi caracterizada pela formação de dois grupos de estudo, a saber 

participantes do grupo de educação em saúde (G1) e não participantes do grupo de 

educação em saúde (G2), todos cadastrados na Ficha B do Programa HiperDia. Para 

a constituição de G1 foram incluídos pacientes, identificados nos registros internos da 

Unidade, com participação mínima de 50% nas reuniões do grupo de educação em 

saúde ocorridas no período de junho de 2012 a outubro de 2013, somando 24 

usuários. Para a constituição de G2 foram incluídos pacientes que não participaram 

de nenhuma das reuniões de educação em saúde oferecidas ao grupo HiperDia da 

Unidade. Neste caso foram selecionados aleatoriamente 30 pacientes constantes 

dos registros internos da Unidade, sendo que apenas 24 aceitaram participar da 

pesquisa. 
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Anais AVALIAÇÃO DO PET-SAÚDE NO ESTÁGIO COMUNITÁRIO NA PERSPECTIVA DO 

DE ENSINO À DISTÂNCIA 

OLIVEIRA, Luma Laiane1; BATISTA, Fernanda Costa²; FRIAÇA, Luana Carla 

Silva³; LEMES, Andressa Moreira ; LEMES, Guilherme Andrade ; MACHADO, 

Artur Gonçalves6; MARQUEZ, Cristina Lucena7; PEREIRA, Nayara Matos8; 
   

SANTOS, Ana Rita Bernades da Rocha9; TEIXEIRA, Sarah Rosette10 

 

 

Palavra-chave: Preceptor, Ensino à Distância, Avaliação, PET-Saúde 

 

 
1
Acadêmica de Enfermagem UFG- Email: luma_laiane@hotmail.com 

2Acadêmica de Enfermagem UFG- Email: nanda.costa92@hotmail.com 
3Acadêmica de Odontologia UFG- Email: luh.friaca@hotmail.com 
4Acadêmica de Enfermagem UFG- Email: andressamlemes@gmail.com 
5Acadêmico de Medicina UFG- Email:   galemesufg@gmail.com 
6Acadêmico de Medicina UFG- Email:  arturgmbr@hotmail.com 
7Acadêmica de Odontologia  UFG- Email: crislmarquez@hotmail.com 
8Acadêmica de Medicina UFG- Email:  naymp_naymp@hotmail.com 
9Acadêmica de Odontologia UFG- Email:  anaritabrs@hotmail.com 
10

Acadêmica de Odontologia UFG- Email: sarahrozette@hotmail.com 

 
 

OBJETIVO 
 

 

Avaliar o PET-Saúde Estágio Comunitário e o programa de educação à 

distância desenvolvido para preceptores dos cursos de Enfermagem, Medicina 

e Odontologia, na perspectiva dos próprios preceptores. 

 
 

METODOLOGIA 
 

 

Trata-se de um estudo exploratório de abordagem qualitativa. A coleta 

de dados foi realizada por meio de Grupo Focal. Esta técnica tem como 

essência a interação entre os participantes e o pesquisador (CRUZ NETO; et 

al; 2001). O estudo foi realizado no campo de EC da UFG, nos municípios de 

Firminópolis e São Luís de Montes Belos. Os dados foram coletados entre os 

meses de Janeiro de 2014 a Junho de 2014. O grupo focal foi conduzido por 

uma expert nessa técnica e neutra às atividades desenvolvidas no programa de 

EP, e teve a participação de três odontólogos e quatro enfermeiros. Não houve 

participação dos preceptores da categoria médica, apesar de terem sido 

convidados. 
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Instituições: UFG E SMS de Goiânia 
 

(Projeto PET Saúde - Rede Cegonha 2012-2014) MORTALIDADE 

INFANTIL NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: TENDÊNCIAS NO PERÍODO DE 

2003 A 2013 E EVOLUÇÃO DOS GRUPOS DE PRINCIPAIS CAUSAS 

Autores: May Socorro Martinez AFONSO1  ;Aline Gabriela RODRIGUES2  ;Brenner 
 

Dolis Maretto de MOURA3; Loretha TORCHIA4; Thaís Cristine C RIBEIRO3; Aracelly 

dos Santos BORGES5; Líllian Lúcia ALVES5; Lorena de Almeida RIBEIRO5; Kelli 

Keigo KOGA5; Eliane Terezinha AFONSO6 . 

1- Enf. SMS; Preceptora Pro-Pet Rede Cegonha-  mayafonso@yahoo.com.br 
 

2- Acad. de Farmácia/UFG  e monitora do  PET saúde  Rede Cegonha 
 

3- Acad. de Medicina/ UFG e monitores do PET saúde Rede Cegonha 
 

4- Acad. de odontologia e monitora do PET saúde Rede Cegonha 
 

5- Enf. SMS; Preceptora Pro-Pet Rede Cegonha 
 

6- Tutora do Proj. Pro-PET saúde Rede Cegonha- Prof. da Fac. de Medicina/UFG- elianeterezinha@uol.com.br 

Palavras-chave: Mortalidade infantil, Sistemas de informação, Avaliação em saúde, 
 

Estatísticas vitais. 
 

Objetivo: Analisar a tendência temporal e as causas dos óbitos infantis no município 

de Goiânia e  Distritos Sanitários de 2003 a 2013. 

Métodologia 
 

1- delineamento, área e população de estudo: estudo ecológico de série temporal 

para análise da tendência das taxas de mortalidade infantil (TMI) anuais no período 

de 2003 a 2013.  

2- Fonte de dados: Os bancos de dados são de natureza secundária; os dados 

sobre óbitos infantis foram oriundos do Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM) do Ministério da Saúde obtidos junto a Secretaria Municipal de Saúde   de 

Goiânia (SMS); Outra fonte de dado utilizada foram os bancos de dados do Sistema 

de Informações de Nascidos Vivos (Sinasc) para obtenção do número de nascidos 

vivos em Goiânia com sua distribuição nos sete   Distritos Sanitários.  

3-  Desfechos  do  estudo:  as  variáveis  de desfecho  foram óbitos  infantis,  óbitos 

neonatais   e   óbitos   pós-neonatais;   As   variáveis   estudadas   foram   Data   de 

nascimento, Data do óbito, município de residência, Distrito sanitário de residência e 

causa básica do óbito. 

 
 

Momento atual da pesquisa 1: Elaboração do artigo para submissão a 
publicação. 
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Anais do PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-
VACINAIS (EAPV) NOTIFICADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GOIÁS 
 

Mayara Guimarães SANTOS¹; Débora Ferreira dos SANTOS²; Israel Souza 

Barbosa CARNEIRO²; Tadeu João Ribeiro BAPTISTA³; Flúvia Pereira 

AMORIM4, Grécia Carolina PESSONI5. 
 

1- Bolsista PRÓPET-Saúde, Faculdade de Enfermagem; 2 - Bolsistas PRÓPET-Saúde, Faculdade de Medicina; 3 - 

Tutor PRÓPET–Saúde, Faculdade de Educação Física; 4 - Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia; 5 - Preceptora 

PRÓPET-Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 
 

Palavras – chave: vacina, eventos adversos, segurança. 
 

Fonte de Financiamento: Ministério da Saúde 
 

 

OBJETIVO 
 

 

Compreender e analisar os eventos adversos pós-vacinais no município 

de Goiânia, notificados durante os anos 2011, 2012 e 2013. 

 

 
 

METODOLOGIA 
 

 

Trata – se de um estudo descritivo de corte transversal, realizado no 

município de Goiânia, Goiás, na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Para 

coleta de dados utilizou-se o “Formulário para Notificação/ Investigação de 

Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV) associados ao uso de Vacina, Soro 

ou imunoglobulina”. Constituiu a amostra deste estudo, todos os eventos 

adversos pós-vacinais notificadas à Diretoria de Vigilância em Saúde de Goiânia- 

GO no período de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2013, de pessoas residentes 

em Goiânia.   Os dados foram digitados em microcomputador e analisados 

através do software Epi Info for Windows®, versão 3.5.4. Como critérios de 

inclusão foram considerados todos os eventos adversos pós- vacinais (EAPV) 

notificados em ficha própria em Goiânia entre Janeiro de 2011 à Dezembro de 

2013. Fez parte dos critérios de exclusão os formulários de notificação fora do 

período de estudo (antes de 2011 ou após 2013); formulários com notificação de 

outros produtos que não considerados imunobiológicos e notificações de EAPV 

que aconteceram em outros municípios. 
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VIII Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e 
Neonatal 

II Congresso Internacional de Enfermagem Obstétrica e 
Neonatal 

30, 31 de outubro e 1o novembro de 
2013 

Florianópolis - Santa Catarina - 
Brasil 

 

 

Assistência pré-natal no Município de Goiânia – avaliação 
de indicadores  do Programa de Humanização no Pré-Natal 

e Nascimento – PHPN 
 

MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO 

DIEGO VIEIRA DE MATTOS 

MAURIÊ MAURIZZYZZA RIBEIRO DOS 

SANTOS ATALIANE RITA DA SILVA 

 

 

Objetivos: Avaliar a atenção pré-natal com base nos indicadores do PHPN 

no Município de Goiânia- GO, nos anos de 2000 a 2010, utilizando os 

dados do SINASC, SIM e SINAN. Método: Trata-se de um estudo  

descritivo,  transversal,  realizado  com  base  nos  dados secundários 

disponíveis no banco de dados do Sistema Nacional de Nascidos vivos- 

SINASC, do Sistema de Mortalidade – SIM e do Sistema Nacional de 

Notificação - SINAN , contidos no sítio do DATASUS, relativos aos anos 

de 2000 a 2010, da população residente  no Município de Goiânia  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

VIII Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal 

II Congresso Internacional de Enfermagem Obstétrica e Neonatal 

30 , 31 de outubro e 1
o 

novembro de 2013 

Florianópolis - Santa Catarina - Brasil 
 

 

ANÁLISE DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS SECUNDÁRIOS SOBRE 

INFECÇÃO PUERPERAL NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA‐GO 
 
 

MAY SOCORRO MARTINEZ AFONSO 

RAYANY ALMEIDA LIMA 

LUCIENE BRETAS MONTENEGRO 

DIEGO VIEIRA DE MATTOS 

MAURIÊ MAURIZZYZZA RIBEIRO DOS SANTOS 
 

 
 

Objetivos: levantar e analisar junto ao DATASUS os dados epidemiológicos 

secundários de infecção puerperal no município de Goiânia-Goiás no período de 

2000 a 2010. E como objetivos específicos levantar a quantidade de partos 

ocorridos no período, à incidência de infecção puerperal na população e a 

mortalidade materna por infecção puerperal Método: Trata-se de um estudo 

transversal, com abordagem quantitativa, cujos dados serão levantados junto ao 

banco de dados secundários do Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS), disponível livremente de forma “on-line”. Os dados 

coletados terão como  limitação  temporal  os  anos  de  2000  a  2010,  da  

população residente do município de Goiânia- Goiás, sendo suas análises 

realizadas por meio de estatística descritiva. Para a coleta de dados foram 

utilizados informações do banco de dados do Sistema de Informação sobre 

Nascidos vivos- SINASC, do Sistema de Informações Hospitalares- SIH e do 

Sistema de Informações de Mortalidade- SIM.  

 

 



 

 

Tutora Simoni Urbano 

Trabalhos apresentado/Anais do CONBRAN/2014  

 

Palavras-chave: Nutrição Clínica; Saúde da Família; Atenção básica  

 

PROBLEMATIZAÇÃO PARTICIPATIVA: O EMPODERAMENTO DA COMUNIDADE 

JUNTO AO CONSELHO LOCAL DE SAÚDE 

 

Oliveira, IG; Camozzi, ABQ; Guimarães, MM; Barbosa, J 1 UFG - Universidade Federal 

de Goiás ingrydnutri@gmail.com  

 

Objetivos Apresentar os resultados das ações de incentivo à participação e 

controle social realizadas por uma equipe do Programa de Educação pelo 

Trabalho para Saúde (PRO/PET-Saúde) junto ao conselho local de uma unidade 

de saúde da região leste do município de Goiânia, Goiás.  

Métodos A partir dos dados de diagnóstico sobre a situação de saúde da região, 

os quais foram levantados utilizando a técnica da estimativa rápida, foi realizada 

uma oficina em reunião do conselho local de saúde, onde membros do conselho e 

da comunidade definiram por votação o problema importante e possível de ser 

trabalhado com a comunidade da região. Para a identificação das causas, 

consequências e propostas de enfrentamento e solução do problema foi utilizada 

a ferramenta da “Árvore dos problemas”. Projeto de pesquisa e extensão 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

parecer nº 498.130.  
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ATIVIDADES DE PESQUISA  - TUTORA SIMONI URBANO 

 

II MOSTRA ESTADUAL DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO DE GOIÁS  

III SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM SAÚDE 

IV ENCONTRO ESCOLAS PROMOTORAS DE SAÚDE 

TRILHANDO OS CAMINHOS PARA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL NO AMBIENTE ESCOLAR 

Universidade Federal de Goiás; Distrito Sanitário Leste/SMS 

Oliveira, IG; Vaz, SR; Camozzi, ABQ; Dutra, ACB; Guimarães, MM 

Resumo 

Objetivo: Relatar experiência de atividade de promoção de saúde realizada por 

equipe do PET-Saúde junto aos alunos de uma Escola Municipal da região leste 

de Goiânia vinculada ao PSE.  

Metodologia: A atividade educativa realizada na escola consistiu em uma 

abordagem interativa dos ‘’Dez passos da alimentação saudável para 

adolescentes’’. Foi elaborado um jogo conhecido como “Trilha da Saúde’’ em que 

os alunos de cada sala foram divididos em subgrupos e a partir de escolha de 

cartas-pergunta baseadas nos “Dez passos da alimentação de adolescentes” 

evoluíam na trilha à medida que respondessem acertadamente. Ao final da 

atividade o grupo que acertou o maior número de respostas ganhou o jogo 

recebendo uma premiação simbólica. 

. 

 



 

 

III World Nutrition 

FOOD CONSUMPTION ASSESSMENT OF STUDENTS IN A MUNICIPAL 

PUBLIC SCHOOL IN GOIANIA, GOIAS, BRAZIL 

OLIVEIRA, I. G1.; CAMOZZI, A.B.Q2.; GUIMARÃES, M. M.1 

 

1 Faculdade de Nutrição - Universidade Federal de Goiás; 

2Prefeitura de Goiânia - Secretaria Municipal de Saúde - Distrito Sanitário Leste 

 

Objectives 

Assess activities results regarding nutritional education carried out with students 

from a municipal school located in the eastern region of Goiania, Goiás, Brazil, 

partaking the Health in School Program. 

Materials and Methods 

The study was done between 2012 and 2013, in a municipal public school 

participating in the Health in School program. At first, in 2012, a nutritional and 

food intake assessment was done with 116 students aged between 6 – 12 years 

with overweight and obesity prevalence (15% and 4,4%, respectively). Daily 

consumption of protective foods was found to be low, vegetables (7,76%), fresh 

fruits (34,49%), raw salad (35,18%) milk and derivatives (49,15%), with exception 

of beans, consumed daily by 88% of students. Foods considered of risk were 

frequently consumed, particularly soft drinks (20,6%), filled wafers, sweets and 

candies (18,96%), crackers and snacks (15,51%). Following, nutritional education 

activities were carried out through a ludic methodology, by use of plays for 

approaching the ten steps for a healthy eating. Finally, in 2013, a new nutritional 

and food intake assessment was carried out. 

Anthropometric assessment comprised of individuals' weights and heighs 

collection, and the body mass index for the age group was used as nutritional 

health parameter, with the cutoff points as established by the World Health 

Organization for those older than 5 years. Food intake was assessed through the 

Nutritional Vigilance System's food intake frequency qualitative questionnaire, 

which identifies the food intake frequency for both protective and risk foods in the 

last 7 days. The daily intake of protective foods was considered adequate, 

whereas risk food intake frequency should have been limited to a maximum of two 

days, as professed by the Brazilian Population Food Guide. 

 



 

 

Health Promotion and weight control: Viva Bem Group experiencies 

 

CAMOZZI, A.B.Q.¹; DUTRA, A C.B.¹; MARQUES, T.P.²; SANTOS, S.O.²; 

GUIMARÃES, M. M.2 

 

1 Goiania Municipal Health Secretary – East Sanitary District  

2  Faculty of Nutrition – Goias Federal University 

 

Objectives: 

Develop health education activities, aggravation prevention and 

rehabilitation with a health promotion interdisciplinary approach focused on 

overweight adults with other comorbidities assisted by a family health unit in 

Goiania – Goias – Brazil.   

 

Material and Methods: 

Viva Bem group is a health education and intervention group that holds place 

twice a year, during 4 months and hosting 30 participants in each cycle. The group 

is composed by individuals residing in the Recanto das Minas Gerais' Family 

Health Center's coverage area, in Goiânia, Brazil. This report refers to groups 

conducted in 2013. Meetings were fortnightly, held in a regional social facility and 

coordinated by Municipal Health Secretary's professionals and by Goias Federal 

University's instructors and scholars.  Activities were conducted by facilitators of 

various areas. Addressed topics were: healthy weight, portioning, sabotaging 

thinking, physical activity, obesity complications, food labelling and culinary 

workshops. In activities, active methodologies with biological, psychological and 

social perspectives were used, with emphasis in health promotion, aggravation 

prevention and disease rehabilitation, focused in enhancing the individuals' life 

quality. Nutritional assessment was done monthly, and a quantitative and 

qualitative assessment was done at the group's end. For individual treatment of 

patients with comorbidities associated to obesity, a partnership with Escola Vida 

Clinic, of the Pontifical Goias Catholic University was formed. 

 



 

 

PROBLEM DIAGRAMS AS A COMMUNITY'S EMPOWERMENT INSTRUMENT 

IN IMPROVING HEALTH CONDITIONS 

 

OLIVEIRA, I. G1.; BARBOSA, J2.; CAMOZZI, A.B.Q3.; GUIMARÃES, M. M.1 

 

1 Faculdade de Nutrição - Universidade Federal de Goiás; 

2 Faculdade de Educação Física - Universidade Federal de Goiás; 

3Prefeitura de Goiânia - Secretaria Municipal de Saúde - Distrito Sanitário Leste 

 

Objectives 

Present results of actions stimulating social control and participation performed 

with the eastern region health unit council of Goiania's municipality, Goiás, Brazil.  

 

Materials and Methods 

Diagnosis data collected through quick participative estimative (ERP) provided for 

a workshop in which local health council members defined by vote an important, 

solvable problem of the region. For identifying the causes, consequences, coping 

and solving proposals, the problem diagram methodology was used. 

 

 



 

 

Atividades de Pesquisa  

Tutor Tadeu João Ribeiro Baptista 

 

1 - Projeto de Pesquisa Aprovado no CEP: A condição de saúde das 
gestantes atendidas na Unidade de Atenção à Saúde da Família de um 
Distrito Sanitário de Goiânia - GO 
CAAE: 30590814.3.0000.5083 
Proponente: Ricardo Lira de Rezende Neves. 
Resumo: 
Projeto de pesquisa da Faculdade de Educação Física/UFG, a ser realizado com 
gestantes que fazem pré-natal nas unidades de saúde da região leste de 
Goiânia-Go. 
Apresentação do Projeto: 
Analisar a situação de saúde da população gestante cadastradas nos serviços 
de Pre-natal das USF (Unidades de Saúde da Família), dos bairros Vila Pedroso, 
Mar del Plata e Grande Retiro. E também analisar a organização e execução de 
práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes nesta 
população. 
 



 

 

2 - Projeto de Pesquisa Aprovado no CEP: EVENTOS ADVERSOS PÓS-
VACINAIS NOTIFICADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
GOIÂNIA-GOIÁS 
CAAE: 36452514.8.0000.5078 
Proponente: Grecia Carolina Pessoni (Preceptora) 
Resumo: 
Trata – se de um estudo transversal, analítico que será realizado no município 
de Goiânia, Goiás, utilizando-se todos os eventos adversos pósvacinais 
notificados no período de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2014. Serão 
analisadas todas as fichas de notificação deste período na Coordenação de 
Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Como instrumento de 
coleta de dados será utilizada a Ficha de notificação de Eventos Adversos Pós 
vacinais (EAPV) do Ministério da Saúde (em anexo).A coleta e análise dos 
dados serão feitas pelos acadêmicos da Universidade Federal de Goiás, e 
preceptor da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (Coordenação de 
Imunização) ambos vinculados ao Pró-PET Saúde. A análise destes dados será 
feita através do software Epi Info for Windows®, versão 3.5.1, o qual permitirá a 
realização dos testes estatísticos e agrupamento das informações. Serão 
incluídas todas as fichas de notificação encaminhadas pelas unidades de saúde 
de Goiânia para a Coordenação de Imunização, no período de janeiro de 2011 à 
Dezembro de 2014. 
 


