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Discurso de Boas Vindas 

Goiânia, 24 de Novembro de 2009. 

 

 Bom dia.  

 Cumprimento a mesa nas pessoas do Profº Benedito Ferreira Marques, vice-

reitor da UFG, e Dona Francisca, carinhosamente chamada de rainha da MOPESCO, 

pelas tantas contribuições ao evento. Agradeço, desde já, a presença dos trabalhadores 

da saúde e educação, movimentos sociais, comunidade, estudantes e professores. De 

forma especial, agradeço o empenho e dedicação de cada um/ uma dos integrantes da 

organização deste evento. 

 Nestes últimos 3 anos de realização, a MOPESCO tem se constituído em um 

espaço de reflexões sobre o processo de formação, por meio da aproximação de 

diferentes olhares de representantes dos movimentos sociais, comunidade, trabalhadores 

da saúde, professores e estudantes; pela diversidade de expressões utilizadas na 

MOPESCO e Tenda Paulo Freire e neste ano, inovando com a inclusão de vídeos pela 

PAVESCO. 

 A MOPESCO é uma estratégia do Pró-Saúde, consolidando-se em um espaço 

para apresentação das atividades desenvolvidas pela parceria ensino-serviço-

comunidade nos diversos territórios do SUS por isso, pela importância frente a 

sustentabilidade do PRÓ-Saúde na UFG, faz-se necessária a inserção desta Mostra no 

calendário oficial da Universidade, garantindo assim a sustentabilidade deste evento na 

universidade, em Goiás e Região Centro-Oeste. 

 Boas vindas ao evento! Desejo a todos uma ótima trocas de saberes, experiência, 

sensações... uma ótima MOPESCO!  

 

 

 

Veruska Alexandre Prado  

Coordenadora geral da III MOPESCO  

Professora da FANUT 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Com o tema “SUS, nossa casa!” a III Mostra da Parceria Ensino-Serviço-

Comunidade (III MOPESCO) da Universidade Federal de Goiás, pede acolhida!  

Neste terceiro ano da MOPESCO a equipe organizadora propõe reflexões sobre 

o cotidiano vivenciado no SUS, por meio de diferentes olhares de representantes dos 

movimentos sociais, comunidade, trabalhadores da saúde, docentes e discentes.  

Destacamos que em 2009 a proposta segue a linha iniciada em 2007 e 

concretizada na MOPESCO de 2008, onde a partir do diálogo para planejamento, 

acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas, tem-se a consolidação da Mostra 

como espaço para a articulação de saberes, para a educação popular e potencializadora 

da re-orientação da formação e da atenção à saúde, integrando, de forma abrangente, o 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde).  

A construção da proposta da III MOPESCO contou com a participação das 

Faculdades de Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Engenharia de 

Alimentos e do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, 

Conselho Municipal de Saúde e Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de 

Educação Popular e Saúde (ANEPS-Goiás).  
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OBJETIVOS 

 

Divulgar e partilhar as ações da parceria ensino-serviço-comunidade junto à 

docentes, trabalhadores, estudantes, comunidade e representantes de movimentos 

sociais, entre outros, buscando fortalecer a reorientação da formação em saúde. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estimular a sistematização e avaliação das ações comunidade junto a docentes, 

gestores, trabalhadores, estudantes, comunidade e representantes dos 

movimentos sociais; 

 

 Oportunizar a identificação de espaços nos âmbitos gestão, atenção, educação, 

organização e controle social no SUS; 

 

 Favorecer o estabelecimento de contatos do pessoal das Secretarias Municipal e 

Estadual de Saúde e representantes dos movimentos sociais e usuários com 

docentes e estudantes da UFG; 

 

 Resgatar os conhecimentos desenvolvidos a partir das práticas dos movimentos 

sociais conjugando com o saber científico e a prática da atenção à saúde dos 

serviços; 

 

 Desencadear ações de educação permanente para gestores, docentes, estudantes, 

trabalhadores, representantes dos movimentos sociais, conselhos de saúde, 

usuários para favorecer a implementação das mudanças curriculares e melhoria 

das práticas da atenção à saúde no SUS, com ações de ensino, serviço e 

extensão. 

 

 Favorecer a convivência multiprofissional dos docentes, trabalhadores do SUS, 

usuários e representantes dos movimentos sociais visando a construção de um 

trabalho em equipe e da construção compartilhada de conhecimento. 
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PROGRAMAÇÃO 

 

SEGUNDA-FEIRA. Dia 23/11/2009 

 10:00-12:00 

Lançamento do Centro Colaborador de Saúde Bucal na Faculdade de Odontologia, com 

o coordenador Nacional de Saúde Bucal – Gilberto Pucca 

13:30-17:30 

  

 Oficina 1: Música e imagem como estratégias de educação em saúde 

Local: Faculdade de Odontologia – UFG 

Coordenadora: Profª Tatiana Oliveira Novais (FO-UFG) 

Facilitadores: Prof Leandro Brambilla Martorell (FO-UFG) 

                      Francisco Flávio Borges Almeida “Flavinho Borges” – (Baque do Cerrado 

e Cirandas das Artes) 

                      Felipe Ferreira Ferro (Baque do Cerrado e estudante de Geografia da 

UFG). 

                       Cailo Uelinton Almeida (FO-UFG) 

                   

Objetivos:  

- Diversificar as formas de trabalho e cuidado em saúde através da música e da imagem. 

- Auxiliar no desenvolvimento de habilidades de comunicação, cidadania e percepção 

do outro, bem como fortalecer as relações e parcerias entre o ensino, serviço e 

comunidade. 

Ementa:Produção de música e imagens sobre o cuidado e estratégias de educação em 

saúde. 

 

Ciranda da Saúde - Música produzida coletivamente na oficina 1. 

Meus olhos coloridos 

Me fazem refletir 

Eu vim aqui para aprender, 

Mas descobri que muito já sabia 

Eu com meu estudo e você com seu saber 

 

[refrão 2x] 

Na ciranda da saúde 

Mãos unidas vamos dar 

Todos juntos, bem unidos 

Pra o SUS, patrimônio popular 

 

Caminhando e cantando  

para a transformação 

Na Educação e conhecimento, 

sabedoria e dedicação  
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Oficina 2: O Usuário na formação dos profissionais de saúde e na produção do 

cuidado. 

Local: Faculdade de Nutrição – UFG 

Coordenadora: Profª Ida Helena Carvalho Francescantonio Menezes (FANUT-UFG) 

Facilitadoras: Profª Drª Dais Gonçalves Rocha (UnB) e duas representantes de 

movimentos sociais. 

Objetivos: 

- Identificar a experiência prévia e a visão dos participantes da Oficina sobre a inserção 

do usuário na formação dos profissionais de saúde e produção do cuidado; 

- Reconhecer as potencialidades da atuação dos usuários na formação e produção do 

cuidado em saúde; 

- Apresentar propostas para favorecer a participação dos usuários, a partir da leitura e 

discussão de leis e políticas dos SUS. 

Ementa: Identificação de iniciativas exitosas sobre a participação dos usuários na 

formação dos profissionais de saúde e produção do cuidado. Discussão de leis e 

políticas estratégicas do gestor federal do SUS que favorecem a participação do usuário. 

  

Oficina 3: Novos olhares sobre o cuidado à saúde contribuição da arte no 

fortalecimento da parceria ensino-serviço-comunidade. 

Local: Faculdade de Enfermagem – UFG 

Coordenador: Profª Flaviana Vieira (FEN-UFG) 

Facilitadoras: Ana Cláudia Afonso Valladares (FEN-UFG); Flora Elisa de Carvalho 

Fussi (arteterapeuta da SMS) e Adélia Rodrigues (usuária do CAPS-Novo Mundo) 

Objetivos: serão de facilitar a expressão da subjetividade dos participantes e auxiliar 

tanto na auto-expressão, como na elaboração de conteúdos internos, alívio de tensões, 

angústias, medos, expectativas e ansiedades, bem como favorecer a integração do 

grupo. Permitir, ainda, que os pacientes possam expressar seus sentimentos, adquirir 

consciência dos mesmos e, melhorar a ativação e a estruturação do processo de seu 

desenvolvimento interno. Enfim, contribuir com a humanização dos cuidados em saúde. 

Ementa: A arte no cuidar em saúde. Arteterapia humanizando os cuidados em saúde 

integral e fortalecendo a relação do ensino-serviço-comunidade. 

  

Oficina 4: Direito a saúde: olhar compartilhado 

Local: Faculdade de Farmácia – UFG 

Coordenador: Profª Mércia Pandolfo Provin (FF-UFG) 

Facilitadores: Profª Dra. Vânia Cristina Marcelo (FO-UFG), Dr. Marcelo Celestino de 

Santana (a confirmar; Promotor Público de Goiás), Profª Ms Mércia Pandolfo Provin 

(FF-UFG); Eulange (Conselho Municipal de Saúde), Farm. Raquel (Assistência 

Farmacêutica de Goiânia) e Profª Drª Rita Goreti Amaral (FO-UFG). 

Objetivo: formar um canal de diálogo entre os atores envolvidos no direito a saúde com 

a finalidade de se pensar uma forma de conciliar Direito e Saúde Pública. 

Ementa: Saúde e Políticas Públicas, Direito à saúde no Brasil e a Judicialização da 

Saúde em Goiânia. 
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 Oficina 5: Mesa de Urgência Odontológica  

Local: Faculdade de Odontologia - UFG 

Coordenadora: Maria Inez Barbosa (Coordenação de saúde bucal da SMS Goiânia) 

Facilitadores: Júlio Almeida Silva (Professor de endodontia e urgência), Laene Gomes 

Custodio (Acadêmica de Odontologia da UFG e estagiária do PET), Guilherme 

(Trabalhador de saúde bucal do Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia). 

Objetivo: Discutir a trajetória do usuário que sofreu traumatismo bucal dentro do 

Sistema Único de Saúde. 

Esta mesa nasceu de uma discussão dentro da disciplina de Odontologia Social II, em 

que os alunos construíram um mapa conceitual baseado na trajetória de uma criança que 

sofreu traumatismo dentário e recorre ao Sistema Único de Saúde (SUS). Para a 

consolidação deste mapa, os alunos analisaram as Políticas de Saúde, realizaram 

entrevistas com informantes-chave durante visitas à atenção básica e especializada. Esta 

mesa composta por representantes do ensino e serviço será de extrema importância para 

problematizar sobre os protocolos e fluxos do usuário dentro do SUS, bem como o 

cumprimento de seus princípios. 

 

TERÇA-FEIRA. Dia 24/11/2009 

 

07:00-08:00 - Entrega de material (Auditório Asklepios - FM) 

08:00-08:30 - Abertura da III MOPESCO (Auditório Asklepios - FM) 

08:30-10:00 -  

Roda de conversa 1 (Auditório Asklepios - FM): SUS, NOSSA CASA! DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS NO COTIDIANO 

Coordenação: Sandro Rogério Batista (Faculdade de Medicina - UFG. Secretaria 

Municipal de Saúde – Goiânia. Coordenação PET-Saúde UFG/SMS)  

Relator (a): Vanderléia Patrícia Freitas Nunes Borges (PET-Saúde. Curso Enfermagem) 

Srª Ana Maria Costa (Diretora do Departamento de Apoio à Gestão Estratégica e 

Participativa. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde) 

Srº Carlos Lisboa (Secretaria de Estado da Saúde Goiás SES/GO) 

Srª Francisca Américo dos Reis (Movimento Popular de Saúde)  

Profª Adélia Yaeko Kyosen Nakatani (Professora. Faculdade de Enfermagem-UFG) 

10:00-10:20 - INTERVALO 

10:20-12:20 

Pôster dialogado (Faculdade de Odontologia, Farmácia, Enfermagem e Nutrição-UFG) 

12:30-14:00 - INTERVALO PARA ALMOÇO 

14:00-15:40 

Painel 1 (Auditório da Faculdade de Educação): PRODUÇÃO DE EVIDÊNCIAS DA 

PARCERIA ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE 

Coordenador (a): Profª Vânia Cristina Marcelo (Professora. Faculdade de Odontologia-

UFG) 

Relator (a): Thuany Cavalcante Silva (PET-Saúde. Curso de Enfermagem) 

Painelistas: 
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Profª Maria Goretti Queiroz (Professora. Faculdade de Odontologia. Membro do 

Comitê Gestor do Pró-Saúde UFG. Tutora PET-Saúde): A evidência da parceria na 

perspectiva do PRO-SAÚDE. 

Nut. Maria Cláudia Honorato (Diretora do Departamento de Rede Básica da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia): A evidência da parceria na perspectiva do SERVIÇO. 

Maria Rodrigues Godinho (Agente Comunitário de Saúde e membro da Associação de 

Bairro do Jardim Conquista): A evidência da parceria na perspectiva da 

COMUNIDADE. 

  

Painel 2 (Auditório da Faculdade de Odontologia e Farmácia): DIVERSIFICANDO O 

OLHAR SOBRE O CUIDADO À SAÚDE 

Coordenador (a): Profª Drª Ida Helena Carvalho Francescantonio Menezes (Professora. 

Faculdade de Nutrição-UFG. Tutora PET-saúde) 

Relator (a): Renata Medeiros Costa (PET-Saúde. Curso Nutrição) 

Painelistas: 

Profª Silvéria Maria dos Santos (Depto de Enfermagem. Faculdade de Ciências da 

Saúde. UnB): Contribuição das ciências sociais (Determinação social. 

Interseccionalidade) 

Psic. Heloísa Massanaro (Conselho Regional de Psicologia): Saúde Mental: a mudança 

na forma do cuidar. 

Srª Pureza Lopez (Movimento de Mulheres Negras Malungas) 

15:40-16:00 - INTERVALO 

16:00-18:00 - Pôster dialogado (Faculdade de Educação - UFG) 

18:15 - 20:00 - Festival de Vídeos I PAVESCO – Ensino Serviço Comunidade no 

mesmo rolo (Auditório da Faculdade de Odontologia e Farmácia) 

Tenda Paulo Freire 

Dia 24/11 (terça-feira) 

 8:00   -  Todas e todos na Abertura na III MOPESCO 

10:00 – Mística de Abertura da Tenda Paulo Freire 

10:30 - Ato 30 anos de Anistia - Lançamento do Livro - Confesso Que Peguei em 

Armas – Pinheiro Salles 

Facilitores – Simone Maria Leite Batista e Comissão de Direitos Humanos da 

Assembleia Legislativa 

Contribuição e mobilização –Turma do “Pronto Sorriso” 

  

 14:00 - Roda de Diálogos 

 Ouvidoria da ANVISA e Economia Solidária  

Mops, MST, Territórios Saudáveis – MDA, Conselho Municipal e Estadual de Saúde 

Facilitadora: Vera Maria Borralho Bacelar e Ivanilde Vieira Batista Aneps 

Apresentação Cultural 

 16:00 – Roda de Diálogos 

Assessoria Jurídica Popular (NAJUP/FD/UFG), Núcleo de de Papel – Beija Flor, 

COOPREC e Comunidade de Catadores de materiais recicláveis 

Qualidade de vida e o direito à saúde dos catadores de materiais recicláveis. 
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Facilitadores: Suzana Martins e Cailo Almeida 

  

  

QUARTA-FEIRA (25/11/2009) 

 

 

08:00-10:00 - Roda de Conversa 2 (Auditório Askleplios - FM): OLHARES SOBRE 

A EDUCAÇÃO: O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA FORMAÇÃO 

DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. 

Coordenador (a): Enf. Ana Lúcia Alves Carneiro da Silva (Estratégia de Saúde da 

Família/SMS Goiânia. Preceptora PET-Saúde) 

Relator (a): 

Participantes: 

Profª Jacqueline Rodrigues de Lima (Professora. Faculdade de Enfermagem-UFG. 

Tutora PET-Saúde) 

Nilvanete de Souza Moreira Alves (Agente Comunitário de Saúde/ SMS Goiânia). 

Srº João Batista (Coordenador do curso técnico para Agentes Comunitários de Saúde da 

Escola de Saúde Pública do Estado de Goiás „Cândido José Santiago de Moraes‟) 

Ana Carolina Alves Rosa (Estudante da Faculdade de Enfermagem-UFG. Monitora do 

PET-Saúde) 

 10:00-10:20 - INTERVALO 

10:20-12:20 

Pôster dialogado (Faculdades de Odontologia, Farmácia, Enfermagem e Nutrição) 

12:10-14:00 - INTERVALO PARA ALMOÇO 

14:00-15:40 

Painel 3 (Auditório Faculdade de educação): AGENDA DE PESQUISA NO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Coordenador (a): Enf. Rosa Brígida Simões Barros (Coordenadora da Estratégia de 

Saúde da Família. Secretaria Municipal de Saúde. Goiânia) 

Relator (a): 

Painelistas: 

Profª Dra. Estelamaris Tronco Monego (Professora. Faculdade de Nutrição – UFG): Na 

Estratégia de Saúde da Família. 

Profa Dra. Marge Tenório (Departamento de Ciência e Tecnologia  da Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos DECIT/SCTIE/MS): A pesquisa em saúde 

e a gestão do SUS. 

Srº Leonardo Guerra de Rezende Guedes (Presidente da Fundação de amparo à pesquisa 

do estado de Goiás FAPEG): Contribuições da pesquisa para a qualificação da atenção à 

saúde no SUS. 

  

Painel 4 (Auditório da Faculdade de Odontologia e Farmácia): ESTRATÉGIAS 

PARA O PLANEJAMENTO INTEGRADO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE 

Coordenador (a): Profª Adenícia Custódia Silva e Souza (Professora. Faculdade de 

Enfermagem-UFG) 
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Relator (a): Letícia Pereira Alves (PET-Saúde. Curso Nutrição) 

Painelistas: 3 experiências de integração entre ensino, serviço, comunidade na 

perspectiva do planejamento: 

Experiência 1: Oficinas locais PET-Saúde. Profª Veruska Prado Alexandre (Professora. 

Faculdade de Nutrição – UFG. Membro do PET-Saúde) 

Experiência 2: Oficinas da Parceria Ensino-Serviço-Comunidade. Drª Denise Badan 

(Cirurgiã Dentista. Distrito Sanitário Norte/ SMS Goiânia) 

Experiência 3: Projeto Viver Saudável. Profº Jovino Oliveira Ferreira (Professor de 

Educação Física. Distrito Sanitário Leste/SMS Goiânia)  

15:40-16:00 - INTERVALO 

16:00-18:00 - Pôster dialogado (Faculdade de Educação – UFG) 

18:15 - 20:00 - Festival de Vídeos I PAVESCO – Ensino Serviço Comunidade no 

mesmo rolo (Auditório da Faculdade de Odontologia e Farmácia) 

  

TENDA PAULO FREIRE 

DIA 25/11 (QUARTA-FEIRA) 

 

 

Manhã 

  

8:00 - Aula de Yoga 

9:00 - Roda de Diálogos 

Reunião da Articulação Nacional de Movimentos e Oráticas de Educação Popular em 

Saúde (ANEPS) e Movimento Popular de Saúde (MOPS) O protagonismo dos 

movimentos sociais e o Comitê de Educação Popular no Ministério da Saúde 

Facilitadoras: Suely Correa de Oliveira e Simone Maria Leite Batista Aneps e MOPS 

  

*Todos os movimentos, grupos populares e culturais são convidados para o diálogo 

10:30  - Roda de Terapia Comunitária – Estudantes do curso de Terapia Comunitária 

 Apresentação do grupo Grupo Gwaya/ UFG  

Facilitadoras: Ana Lucia Carneiro, Marla Borges e Larissa Arbues – Aneps, Fórum 

Goiano de Saúde Mental 

  

16:00 Roda de Diálogos 

 Extensão Popular Universitária na perspectiva da integração com as diferente 

Movimentos sociais e comunidades 

      Centro Acadêmico Iara Barreto 

      Escola de Formação em Educação Popular 

      Projeto de Extensão Popular DeSemForma, 

      Projeto de Extensão Popular - Café com Idéias 

      Diretório Central dos Estudantes 

      Centros Acadêmicos da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

    “Vidas Paralelas” - Ministério da Saúde - Ministério da Cultura e CEREST – Centros 

de referencia em saúde do trabalhador, Coletivo Jovem de Meio Ambiente. 

http://www.cepae.ufg.br/gwaya/
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Facilitadora: Silvéria Maria dos Santos Unb e Anesp, Murilo Leandro Marcos da 

AnepopMartins – CA Nutrição 

*Todos os movimentos, grupos populares e culturais são convidados para o 

diálogo.      

   

Haverá diversas atividades de Atividade de Práticas integrativas em Saúde, Reike, yoga, 

quikly massagem, Exposição de Materiais fitoterápicos e artísticos, alimentos saudáveis 

e Apoiadores da Educação Popular em Goiás.  
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Este evento da “Produção Audiovisual do Ensino-Serviço-Comunidade” está 

cadastrado na PROEC (FO-54) e conta com a colaboração de professores e alunos de 

graduação de distintas unidades da UFG (FANUT/FEN/FM/FO/FAV). 

A construção do subtítulo teve inspiração no livro “TRAILER: cinema e 

publicidade no mesmo rolo” da publicitária goiana Cláudia Melissa (Mestre em 

Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), especialista em Produção 

Executiva em Cinema e Televisão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e graduada 

em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás (UFG) – mais 

informações no site http://www.nomesmorolo.com.br). 

Além disso, a logomarca do evento foi criada pela aluna de Design Gráfico da 

FAV, Rafaella Pessoa. Segundo a própria autora “a questão da humanização foi o ponto 

de partida na escolha da tipografia do logo, que expressa a idéia de traço manual, 

artesanal, sem acabamento preciso. Diferentemente das tipografias utilizadas hoje em 

dia que são cada vez mais digitalizadas. Toda identidade das formas do logo, são 

baseadas nesse conceito de acabamento impreciso, criando um universo mais caricatural 

que comunica com todo o público alvo do projeto”. 

Espera-se com esta iniciativa, além de diversificar os formatos de apresentação 

em trabalhos acadêmicos e científicos, divulgar experiências que envolvam o ensino-

serviço-comunidade no setor saúde através da linguagem audiovisual, auxiliar no 

desenvolvimento de habilidades de comunicação, cidadania e percepção do outro bem 

como fortalecer as relações e parcerias entre as unidades da UFG. 

 

http://www.nomesmorolo.com.br/
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DISCURSO DE ABERTURA I PAVESCO 

 

Boa noite a todos os presentes. Gostaria de agradecer a presença das pessoas que 

vieram aqui prestigiar a I PAVESCO – Ensino-Serviço-Comunidade no mesmo rolo. 

A PAVESCO foi parida após o fechamento das apresentações da disciplina de 

Odontologia Social oferecida aos alunos da Faculdade de Odontologia do quinto ano, 

onde fomos surpreendidos por apresentações criativas e estimulantes. Foi pela 

frustração em não termos registrado as apresentações em vídeo é que sentimos a 

possibilidade e necessidade em registrar as experiências que temos em nossos projetos. 

O nome, que significa Produção Audiovisual do Ensino-Serviço-Comunidade, 

foi dado logo em seguida: ao som do violão do Cailo Almeida, aluno-poeta, e de uma 

falação aleatória entre Professoras Tatiana Novais, Vânia Marcelo e eu. 

Evento mãe, a MOPESCO nos adotou. Afinal, as propostas da PAVESCO se 

aproximam daquelas que vem sendo discutidas nessa e em outras edições da Mostra. 

Assim, no nome da Professora Veruska Prado Alexandre, agradecemos a toda 

organização da MOPESCO que nos apoiou e apóia em nossas atividades. 

Sabemos que esta primeira edição da PAVESCO, apesar dos esforços que 

fizemos, ainda está muito concentrada na participação do ensino. Porém, esperamos que 

nas próximas edições a parceria entre ensino-serviço-comunidade seja mais expressiva. 

Valorizando a cada ano esta integração que promove mudanças na realidade da vida de 

goianienses , goianos e brasileiros. 

Espero que todos aproveitem ao máximo o evento. Sorte aos inscritos. 

E, ação! 

 

Leandro Brambilla Martorell 

Coordenador da I PAVESCO 

Professor da Faculdade de Odontologia 
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Programação da PAVESCO 
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Sinopses dos Filmes da I PAVESCO – 2009 

 

Título: Dontinho – “A Missão”. 

Duração: 07 minutos e 25 segundos. 

Autores: Luiz BoTosso e Thiago Veiga (Fótons Filmes). 

Sinopse: Dentro da boca de um garoto descuidado com a higiene acontece uma invasão 

de bactérias causadoras dos piores males. Comandadas pelo General Bactéria elas 

infiltram nos dentes causando dor e agonia. Felizmente as tropas do General Dontinho, 

chegam utilizando todo seu poderio de fogo para banir as bactérias e livrar o garoto do 

seu domínio. 

Título: Carta dos Direitos do Usuário da Saúde. 

Duração: 3 minutos e 04 segundos. 

Autores: Arnaldo Costa Santana Junior, Salma Maria Gomide de Leite Oliveira, 

Monarko Nunes de Azevedo, Cynthia Vilela Silva, Diego Vinícius Gonçalves Santana e 

Donizete Castro. 

Sinopse: Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde – Realidade. Filme baseado na Carta 

dos Direitos dos Usuários da Saúde elaborada pelo Conselho Nacional de Saúde 

(Ministério da Saúde, ano de 2006). O mesmo mostra que alguns dos direitos previstos 

nesta carta, não são adotados por algumas unidades de saúde do município de Goiânia. 

 

Título: Universalidade do Risco Biológico. 

Duração: 1 minuto e 23 segundos. 

Autores: Arnaldo Costa Santana Junior, Salma Maria Gomide de Leite Oliveira, 

Monarko Nunes de Azevedo, Cynthia Vilela Silva, Diego Vinícius Gonçalves Santana e 

Donizete Castro. 

Sinopse: O vídeo retrata a possibilidade de qualquer pessoa independente de sexo, 

idade, etnia, classe social, ocupação profissional, contaminar-se com material biológico 

que pode veicular agentes potencialmente patogênicos. 
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Título: Uma lição de Vida. 

Duração: 17 minutos e 58 segundos. 

Autores: Ana Carolina Sulino Martins, Andressa Luanna Santos, Anna Cássia 

Fernandes Melo, Gisele Queiroz, Joyce Kellen, Digeane Cristine Pedrosa, Jacqueline 

Lima e Digeane Cristine Pedrosa. 

Sinopse: A disciplina promoção da saúde do segundo período da Faculdade de 

Enfermagem realiza atividades práticas em projetos e intervenções que adotem 

promoção da saúde como eixo norteador. O grupo “Ação e Participação”, coordenado 

pelas Agentes Comunitárias de Saúde Marcely, Nilvanete e Rosa, existe há sete anos na 

área de abrangência da Estratégia de Saúde da Família da Vila Pedroso em Goiânia e foi 

um dos espaços de prática da disciplina este ano. Assim, coube a nós, onze estudantes 

de enfermagem, o desafio de planejar, executar e avaliar as atividades de lazer saudável 

direcionadas à este grupo formado inicialmente por pessoas idosas da região e hoje 

conta também com a participação de crianças, que muitas vezes acompanham seus avós. 

Com a orientação da professora Jacqueline partimos para nossa primeira prática na 

comunidade com o desafio de implementar as atividades propostas e ainda, 

compreender a relação desta prática com a promoção da saúde. Entre sentimentos como 

medo e insegurança, vimos um grupo de idosos completamente diferente do que 

esperávamos. 

 

Título: As diferenças existem. 

Duração: 2 minutos e 22 segundos.  

Autores: Mariana de Moura Correia, Ciryane Morais Vieira de Castro Neves, Thais 

Rodrigues Costa, Laíne Ribeiro Antonelli, Jordana Paiva Ferraz, Luana Borges Fleury 

Fernandes, Cyntia Mesquita Tartuce e Amanda Araújo Maia. 

Sinopse: O assunto abordado no vídeo são as diferenças. Primeiramente, observa-se 

como elas são ignoradas. Seja pela ausência de rampa de acesso para cadeirantes ou por 

quem está por perto não oferecer ajuda. Num segundo momento é idealizada uma 

situação. Existe rampa de acesso para deficientes físicos e a pessoa que está próxima 

coopera com o cadeirante. Com o objetivo de alertar o telespectador sobre a necessidade 

da prática de atitudes humanas, foi feito um vídeo simples e direto, que ilustra situações 

rotineiras e que não devem ser ignoradas. A deficiência física foi utilizada para ilustrar 

todas as diferenças, como, religiosas, étnicas, ideológicas e raciais, pois como afirma 

Michel Montaigne, “a característica mais universal de todas é a diversidade”. 
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Título: Criança Saudável, Futuro Brilhante. 

Duração: 12 minutos e 3 segundos. 

Autores: Gustavo Chaves, Juliano Seixas, Wanessa de Oliveira, Camila Alves Costa, 

Ana Flávia Manzam e Raisa Rodrigues. 

Sinopse: “Criança saudável, futuro brilhante" é um documentário que apresenta a 

questão da saúde na vida das crianças. Relata quais as definições das mesmas para o 

assunto e propõe ensiná-las, de maneira adequada à idade, o conceito de saúde da OMS 

(Organização Mundial de Saúde), que é "Saúde é um estado dinâmico de completo 

bem-estar físico, mental, espiritual e social e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade”. O vídeo foi gravado na Creche da Igreja São Pio X, no Setor Santa 

Helena, da cidade de Goiânia, no dia 28 de outubro de 2009, no período de 13h30min as 

17h30min e mostra atividades feitas com crianças de 3 a 4 anos, abordando os 

principais pontos da saúde descritos pela OMS. A respeito do aspecto social tem-se uma 

apresentação de fantoche sobre a relação com o próximo na infância na tentativa de 

despertar nas crianças a atenção para como deve ser uma boa conduta para obter-se uma 

melhor inserção social na comunidade. Sobre o aspecto psicológico utilizou-se a 

brincadeira "amarelinha" personalizada ao tema. No aspecto físico abordaram-se dois 

pontos principais do referido assunto: o de alimentação saudável em que houve um 

lanche com salada de frutas; e o de saúde bucal, também com o uso de fantoches, afim 

de ensinar as crianças a escovar sozinhas os seus dentes. O futuro está nas mãos dos 

pequeninos, portanto, a consciência sobre a importância de uma boa saúde deve 

começar desde a infância para que elas futuramente dêem ao mundo uma aparência 

mais saudável. 

 

Título: Grupo Saúde do Idoso. 

Duração: 19 minutos e 56 segundos. 

Autores: Alcione Cruz, Andreia Rodrigues, Bruno Rocha, Caroline Magalhães, Lucas 

Emanuel. 

Sinopse: Durante um semestre os acadêmicos de Odontologia da Universidade Federal 

de Goiás, visando a melhoria da qualidade de vida dos idosos na Vila Concórdia, 

localizada no Distrito Sanitário Leste, no município de Goiânia. A fim de buscar um 

entrosamento dos acadêmicos com a população e profissonais da saúde local foi  

realizado um lanche da tarde, em que foi feita uma avaliação inicial e projeção de dois 

filmes motivacionais os quais explicavam  a proposta do projeto proposto. Também 

foram realizados dinâmicas em grupo, apresentação de slides sobre as principais 
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doenças sistêmicas e manifestações clínicas bucais que acometem essa faixa etária. 

Posteriormente fez-se roda de convrsa sobre o assunto, confecção de cartazes e 

apresentação dos mesmos, prática de alongamento e dança, palestra sobre técnica de 

higiene bucal e de próteses, passeio para o parque Flamboyant e encerramento com 

lanche da tade. O presente trabalho, proposto pela disciplina de Odontologia Coletiva II 

possibilitou um grande aprendizado para o grupo. Inicialmente, nossa percepção da 

odontologia estava muito voltada para a boca, restrita a dentes e mucosa. Com o 

desenvolver do projeto, as atividades práticas e a leitura das Cartilhas do Humaniza 

SUS ampliamos nossa visão e trabalhamos o ser humano como um todo, ou seja, 

aspectos biopsicossociais. Esse trabalho foi de extrema importância para a nossa vida 

profissional futura. Nesse vídeo procuramos demonstrar as atividades realizadas 

valorizando a fotografia, que é um recurso onde conseguimos registrar todos os 

momentos do nosso projeto. 

Título: Humanização em saúde: vozes e imagens. 

Duração: 3 minutos e 10 segundos. 

Autores: Elaine Nayara Gomes Santana, Ítalo Rodrigues Guedes, Sarah de Souza 

Abadia, Lidia Arantes Barbosa, Mércia Braulio Gonçalves e Wallace Antoniany Vital e 

Silva. 

Sinopse: O filme fala em humanização como uma atitude, abordando o que tem sido 

feito e o que podemos fazer. Ressaltando os 8 jeitos de mudar o mundo proposto pela 

ONU que abordam a educação, saúde, alimentação, respeito a mulher, igualdade, 

unidade. 

Título: Humanização na Saúde. 

Duração: 11 minutos e 23 segundos. 

Autores: Karlla Martins Trindade, Vinícius José Pereira Silva, Patrícia Mourão 

Diamantino, Murillo Castro Quirino e Rafaella de Castro Pessoa. 

Sinopse: Na busca pela humanização na saúde, o vídeo faz uma releitura dos 

“Princípios do SUS”, que têm como objetivo principal a melhoria do atendimento 

público. O vídeo mostra ainda os pontos deficitários (do SUS) não só com relação ao 

atendimento do paciente, mas também sobre as condições precárias que os profissionais 

da saúde têm que se submeter no oficio de sua profissão. Com uma intenção reflexiva 

nos conceitos de humanização e sua aplicação social, somos convidados a participar 

desta renovação de pensamentos tanto sobre humanização, quanto do nosso papel na 

sociedade com atitudes de mudanças, tanto no âmbito da saúde quanto no cotidiano, 

indagando-nos não somente sobre o que o sistema único de saúde tem de precário, mas 

também de quais as circunstancias o levaram a este estado de “Caos”. 
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Título: Marias Júlias e Anas: as Guerreiras da Baixada. 

Duração: 11 minutos e 35 segundos. 

Autores: Centro Popular da Mulher de Goiás (CPM). 

Sinopse: Relato  do Grupo de mulheres do Mar del Plata e Grande Retiro,grupo 

formado na área de abrangência  da Equipe de Saúde da Família 511, Unidade de 

Atenção Básica- Vila Pedroso, região leste de Goiânia.Trata-se de valorizar a Promoção 

da Saúde na Estratégia de Saúde da Família e do fortalecimento dos vínculos com a 

comunidade.  

Título: O SUS é um bom camarada. 

Duração: 9 minutos e 46 segundos. 

Autores: Mariana Fanstone Ferraresi, Fernanda Salerno Carneiro, Danilo Nunes Mello, 

Deyse Maria Alves Rodrigues, Lorena Pereira de Souza, André Siade de Souza e André 

Ricardo Sakai Passos. 

Sinopse: O curta metragem: “O SUS é um bom camarada”, traz como tema principal o 

Sistema Único de Saúde, mostrando suas diversas formas de atuação, bem como um 

breve histórico do mesmo e os princípios que o regem. Apesar dos problemas 

enfrentados por este Sistema, este caminha para melhorar a assistência à população. 

Com uma linguagem acessível ao público em geral, o curta apresenta: animação, 

fotografias e participação de pessoas que são usuárias do SUS. Tal vídeo traz uma 

reflexão do que é o SUS e nos convida para uma construção de um SUS melhor. 

 

Título: Prescrevendo sorrisos na sociedade contemporânea. 

Duração: 5 minutos. 

Autores: Camilla Rodrigues dos Santos, Karlla Martins Trindade, Flávia Ponce 

Guimarães, Beatriz Teles Ferreira e Caroline Cristina Borges. 

Sinopse: Diante do cotidiano frenético, monótono e até mesmo opressor, muitas vezes 

bloqueamos a nossa prosperidade emocional, esquecendo-nos de olharmos internamente 

e buscar singelas atitudes que fazem bem para a saúde como o ato de sorrir. O sorriso é 

relacionado com o fato de a glândula hipófise liberar endorfinas, que produz efeito 

analgésico similar a morfina, portanto há inúmeros estudos sobre a prevenção e até 

mesmo a cura de doenças através da terapia do riso. O vídeo é uma sátira ao cotidiano, 

usando por meio da tentativa de um estabelecimento de vínculo e contato, buscando que 

os participantes do vídeo sorrissem melhorando seu bem estar físico e emocional. 

Convida-nos a uma reflexão sobre uma realidade individualista em que notamos a 
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indiferença aos outros, mesmo quando estes tentam se espelhar no indivíduo. É uma 

tentativa maluca de agir com a cara e coragem proporcionando uma humanização bem 

humorada sobre a importância do sorriso no dia-a-dia, seja para melhora da saúde ou na 

busca de relações sociais recíprocas e leais. 

  

Título: A etnomatemática e a deficiência visual: um caminho para a inclusão 

cultural. 

Duração: 13 minutos e 20 segundos. 

Autores: Daniele Moreira dos Santos, Manuella Eloisa de Souza Carrijo e Wanessa. 

Sinopse: O documentário apresenta cenas que nos mostra uma verdadeira lição de vida. 

Um aluno com deficiência visual que é estudante do curso de Jornalismo na 

Universidade Federal de Goiás, que venceu todos os preconceitos e hoje é um dos 

melhores alunos da sala. Entrevistaremos também alguns de seus professores que nos 

falará sobre a dificuldade encontrada em recebê-lo na universidade e como estão 

lidando com essa nova experiência. 

Título: HIV – Quando um médico se torna paciente. 

Duração: 18 minutos e 59 segundos. 

Autores: Taynara Lemes Garcia Neves, Taysa Borges Cardoso Macedo, Bárbara 

Cristina Gomes, Amanda Paiva Sanches, Hariane Ferreira Goulart e Hugo Marciano 

Melo. 

Sinopse: Relato de um médico sobre o processo de aceitação pessoal e profissional, os 

tratamentos utilizados e as mudanças de hábitos advindos após se tornar portador do 

vírus HIV. Enfatiza, também, as medidas tomadas mediante o resultado positivo, o 

início do tratamento, quais os medicamentos utilizados durante o tratamento, a 

disciplina na periodicidade da ingestão deles, sua forma de aquisição, seus efeitos 

colaterais, a melhora na qualidade de vida, o que mudou em sua vida profissional e uma 

mensagem especial para os profissionais da área da saúde sobre humanização no 

atendimento das pessoas. 

 

Título: O cigarro de boca em boca. 

Duração: 10 minutos e 43 segundos. 

Autores: André Luiz de Melo Drumond, Fernanda Ferreira Oliveira, Priscilla Naves de 

Oliveira e Suzette de Oliveira Brandão. 
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Sinopse: O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

principal causa de morte evitável em todo o mundo. No Brasil, segundo a Organização 

Panamericana de Saúde, estima-se que cerca de 200.000 mortes/ano são decorrentes do 

tabagismo. Seguindo o Plano para Implantação da Abordagem e Tratamento do 

Tabagismo no SUS, as Unidades de Atenção a Saúde são orientadas a organizar grupos 

de combate ao tabagismo. Os grupos são coordenados por equipes multiprofissionais de 

atendimento ambulatorial, com metodologia de reuniões em grupo, encaminhamento 

para a execução de exames complementares, apoio medicamentoso, e utilização de 

materiais de apoio. Este vídeo apresenta relatos de experiência de vida com o uso de 

cigarro de quatro pessoas integrantes do grupo de tabagismo da Unidade de Atenção 

Básica da Saúde da Família – Leste Universitário no ano de 2009. Estes relatos 

abrangem aspectos como o início do hábito, as sensações com o cigarro e sem ele, o 

motivo de parar de fumar e as mudanças alcançadas com a participação no grupo. O 

vídeo apresenta ainda, de forma sucinta, a estrutura, a estratégia e o funcionamento do 

grupo. 

 

Título: AtivaIdade – Promotores de Saúde dos idosos. 

Duração: 4 minutos e 30 segundos. 

Autores: Ana Carolina Rosa, Daniela Melo, Larissa Souza, Mariana Teixeira e Patrícia 

Carvalho. 

Sinopse: A população idosa cresce a cada dia no país, em 2020 serão aproximadamente 

15% da população brasileira, sendo um importante grupo a ser assistido pela saúde 

pública.Um exemplo de valorização da pessoa idosa é estimular a promoção da saúde a 

esses usuários. Em tal âmbito é realizado na região leste de Goiânia grupos de atenção 

integral a essa população. Um se realiza na Vila Pedroso e se intitula ´´Ação e 

Participação``, o outro que acontece no St, Leste Universitário e se intitula ´´Nunca é 

tarde para começar``. Ambos são coordenados por Agentes Comunitários de Saúde que 

agem como verdadeiros Promotores de Qualidade de Vida na comunidade idosa daquela 

região. Enfocam medidas para controle de doenças crônicas como orientações sobre 

alimentação saudável e prática de atividades físicas, integração entre os outros idosos, a 

equipe de saúde e a sociedade. Promovendo a saúde física e mental dos mesmos de 

forma humanizada e integrada. A integração do grupo se mostra de forma ampla em 

várias reuniões realizadas pelos mesmos. É notória a união e o lazer que promove uma 

melhora na qualidade de vida e na sua expectativa. O grupo conta com parceiros como 

as Faculdades de Nutrição e Enfermagem que desenvolvem ações intersetoriais nos 

grupos que valorizam e estimulam a qualidade de vida dos mesmos. Ações como o 

resgate da infância também foi enfocado pelos grupos. 
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Título: Dia a dia das famílias hipertensas e diabéticas. 

Duração: 8 minutos. 

Autores: Giovana Galvão Tavares, Lila Louise Moreira Martins Franco, Louise Leite 

Laurentino Reis Fernandes, Rosana Ferreira de Morais, Deivid Ralph Brito, Humberto 

Leal, Ana Lúcia Fernandes da Silva, Letícia de Almeida Nogueira e Luiz Otávio Costa 

Bringel. 

Sinopse: O Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde (PIPPS) é 

desenvolvido do primeiro ao oitavo período na Faculdade de Odontologia de Anápolis, 

para aproximar o acadêmico de odontologia com a realidade da saúde geral da 

população residente na periferia da cidade. O PIPPS V (quinto período) corresponde à 

elaboração e aplicação de projetos com propostas de atividades educativas para famílias 

priorizadas com base em temas emergentes na área adstrita. Sendo assim, os temas 

hipertensão/diabetes foram definidos por uma preceptora, duas orientadoras e sete 

acadêmicos, responsáveis por sete famílias residentes no bairro Morada Nova, no 

município de Anápolis-GO. O objetivo desta produção audiovisual é relatar a 

experiência vivenciada tanto pelas famílias, quanto pelos acadêmicos no projeto “Dia a 

dia das famílias hipertensas e diabéticas”. Foram desenvolvidas atividades relacionadas 

com a hipertensão e diabetes, como: alimentação, conseqüências do diabetes e 

hipertensão e prática de exercícios físicos. Os recursos educativos aplicados nas 

atividades buscaram confrontar o saber popular com o saber científico e foram baseados 

no Manual Técnico de Educação em Saúde Bucal, desenvolvido pelo SESC-RJ e no 

Jogo do Saber construído pelos professores do Instituto de Biologia da UNICAMP e 

profissionais do Distrito de Saúde Norte da Secretaria Municipal de Saúde de 

Campinas/SP. A visão da comunidade demonstra que as famílias foram sensibilizadas 

para um papel mais ativo e crítico na busca pela sua saúde. Na visão dos acadêmicos 

este projeto possibilitou o desenvolvimento de habilidades interpessoais e o 

comportamento ético, atitude crítica e criativa com relação a atuação profissional na 

área da saúde. Entende-se que essas sete famílias visitadas em seus domicílios 

representaram a população de hipertensos e/ou diabéticos na área adstrita por serem 

multiplicadores de saúde. Considera-se que iniciativas de projetos de educação em 

saúde contribuem para o crescimento mútuo de todos os envolvidos no projeto.  

 

Título: Projeto Vida Saudável: uma parceria em prol do bem. 

Duração: 9 minutos e 11 segundos. 

Autores: Marco Aurélio de Carvalho, Mayara Viandelli e Rafael Evaristo. 

Sinopse: Esta é uma produção que relata a experiência vivida por jovens estagiários da 

disciplina de Estágio em Odontologia Coletiva II, cursada no 8º período da graduação 



35 
  

 

do curso de Odontologia da Universidade Federal de Goiás. Através da parceria entre a 

Faculdade de Odontologia e a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, possibilitou-se 

aos estagiários junto a uma equipe da Estratégia de Saúde da Família do Parque 

Atheneu, selecionar após diagnóstico da realidade utilizando a Técnica da Estimativa 

Rápida, um aparelho social para atuação. Foi escolhida a Unidade Municipal de 

Assistência Social (UMAS) para desenvolvimento de ações promotoras de saúde com 

os temas de saúde bucal, traumatismo dentário, prevenção ao uso de drogas e a 

violência, alimentação saudável e prática de atividade física buscando atuar no estilo de 

vida tanto dos alunos da unidade bem como nas suas famílias. Este trabalho aspirou, 

trabalhando junto a uma equipe de Saúde da Família, conhecer a realidade de atuação 

dos profissionais, bem como a interrelação da equipe e participar ativamente no 

diagnóstico da realidade da área de abrangência e intervir com atividades que pudessem 

contribuir na qualidade tanto da saúde dos indivíduos quanto na qualidade de vida geral 

da população. A participação junto à equipe de Saúde de Bucal foi de importância ímpar 

para uma maior aproximação dos acadêmicos envolvidos no trabalho com sua atuação 

profissional de clínica odontológica bem como ampliar o leque de atuação dos mesmos 

após período acadêmico. 

 

Título: S.O.S Saúde - Cárie Zero. 

Duração: 7 minutos e 26 segundos. 

Autores: Bárbara M. Arantes, Denise F. Vieira, Lívia G. Rodrigues, Whaine M. 

Arantes, Daniel P. de Oliveira e Rafael Evaristo F. Santos. 

Sinopse: O Projeto SOS Saúde-Cárie Zero foi desenvolvido com o objetivo de criar 

novas práticas de educação, prevenção e assistência em saúde bucal. Inicialmente, foi 

firmada uma parceria entre a Prefeitura de Goiânia, através das Secretarias Municipais 

de Saúde e Educação e a Universidade Federal de Goiás, através da Faculdade de 

Odontologia. Foi um encontro entre o Ensino e a Comunidade que rendeu boas 

experiências a ambos. O projeto foi realizado no período de novembro de 2008 a março 

de 2009, por acadêmicos de diferentes períodos do curso de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás, sob orientação do professor Raulino Naves Borges. Um 

total de 112 alunos da Escola Municipal Dona Rosa Martins Perim, com faixa etária 

entre 6 e 12 anos, receberam atendimento. No Centro de Saúde do Setor Perim, foram 

realizadas atividades educativas como palestras e teatros sobre a importância da saúde 

bucal, alimentação saudável, higiene bucal, além da doação de escovas e realização de 

escovação supervisionada, com pequenos grupos de alunos. Já as atividades clínicas 

consistiram em exame clínico, diagnóstico, tratamento e acompanhamento das 

restaurações. No encerramento do Cárie Zero, foi feita uma atividade na escola com 

palestras e brincadeiras sobre o tema, com a finalidade de fixar o aprendizado e ratificar 

a importância da manutenção da saúde bucal. Além disso, os pais dos alunos e 

professores da escola foram instruídos sobre sua responsabilidade na continuidade do 
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trabalho desenvolvido, o que também é importante para a aquisição de sua autonomia 

em relação à saúde bucal de sua família.   A experiência foi bastante gratificante para os 

acadêmicos participantes e professores, pois eles tiveram contato direto com as crianças, 

levando até elas educação, atendimento, atenção. Também viram de perto a realidade e 

as necessidades daquela população. A intenção dos realizadores é a de promover outros 

projetos como este, abordando outros assuntos a respeito de saúde bucal e aumentando 

seu alcance social. 
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Lista de Trabalhos do PET - Saúde  

 

Local de apresentação: Faculdade de Educação, nos dias 24 e 25 de novembro.  

 "PET-Saúde Contribuições para o planejamento da parceria Ensino-Serviço-

Comunidade. 

 Propagandas de alimentos - estratégia de educação em saúde em escola 

municipal de Goiânia: relato de experiência. 

 Relato de experiência sobre atividade realizada com o grupo PPCO e hiperdia: 

CAIS Amendoeiras. 

 PET - saúde: vivência em equipe multiprofissional. 

 Rede amamenta Brasil – uma experiência do Pet-Saúde. 

 Implementação do Pet-Saúde em uma UABSF – avanços e desafios. 

 Acolhimento integrado aos acadêmicos: uma parceria ensino-serviço que deu 

certo. 

através da educação       

     em saúde 

 Monitoria no serviço: possibilidades e limitações a partir do Pet-Saúde 

 PET-Saúde 2009: vivências dos acadêmicos de odontologia na estratégia saúde 

da família. 

 O risco para doenças cardiovasculares em indivíduos hipertensos e diabéticos 

assistidos pelo programa de atenção farmacêutica na estratégia saúde da família. 

 Parceria projeto viver saudável e pet-saúde: fortalecimento dos serviços e 

melhoria da formação. 

 Aleitamento materno como tema de capacitação para profissionais de saúde: 

experiência da UABSF recanto das Minas Gerais, Goiânia, Goiás. 

 Pet-Saúde: detectando e atendendo demandas comunitárias 

 Interação fármaco versus nutriente/saúde bucal de agentes hipoglicemiantes e 

anti-hipertensivos. 

 Vila pedroso: banner construído por toda a equipe de preceptores. 

 Oficinas locais de integração ensino-serviço-comunidade como estratégia de 

planejamento no distrito sanitário norte 

 Avaliação do impacto da vivência em uma roda de Terapia Comunitária no 

processo de humanização entre acadêmicos de medicina na Universidade 
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Federal de Goiás, 2009. 

 Identificação do traço esquizóide em um paciene de um Pronto Socorro 

Pediátrico. 

 Prevalência de traços de personalidade entre os estudantes de medicina na 

percepção subjetiva de seus pares. 

 Atividade integradora da Pediatria com a Saúde Coletiva: uma conquista do 

Pet-Saúde. 

 Planejamento estratégico de uma unidade saúde da família em Goiânia. 

 Avaliação das condições de saúde dos adolescentes: parceria estratégia de 

saúde da família e Pet-Saúde enfermagem. 

 Atuação dos acadêmicos de enfermagem na saúde do escolar em uma escola da 

região leste de Goiânia. 

 Trabalho educativo sobre sexualidade: relato de experiência em uma instituição 

de ensino do distrito leste de Goiânia. 

 Participação social no SUS: aprender para atuar. 

 Incentivo ao aleitamento materno, em unidade básica de saúde do Distrito 

Sanitário Norte, em Goiânia: relato de experiência. 

 Incentivo às práticas alimentares saudáveis: desenvolvimento de grupo de 

apoio nutricional a adolescentes. 

 Programa de educação pelo trabalho para a saúde , 6 meses de implantação no 

município de Goiânia. 

 Dificuldades de implantação da atenção farmacêutica no cais amendoeiras 

Goiânia-Goiás. 

 Acesso aos medicamentos essenciais no Sistema Único de Saúde em Goiânia. 
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RESUMOS DOS TRABALHOS APROVADOS NA MOPESCO 

 

Nome do Apresentador (instituição): Suzette de Oliveira BRANDÃO (cirurgiã-dentista da 

UABSF Leste Universitário) 

Orientador(a):-----------                        

Tutor(a):----------        

Co-autores (instituição): Ubirone FÁTIMA (médica da UABSF Leste Universitário); 

                                        Ménicia ROSA ( TSB da UABSF Leste Universitário) 

Endereço: Rua 218 Qd. 45 Lt.01 Setor Leste universitário 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s) 39428335 – 35654824 - 78122008 

E-mail: suzette2006@gmail.com 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: TABAGISMO É ASSUNTO DE DENTISTA: A ABORDAGEM E 

TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Este trabalho apresenta o cirurgião-dentista (CD) inserido na Estratégia Saúde da Família 

atuando em equipes multidisciplinares no programa de Cessação do Tabagismo que é 

atualmente um assunto discutido por toda a sociedade. No Brasil, o tabagismo é 

responsável por mais de 200 mil mortes, por ano, embora sua prevalência entre adultos 

tenha diminuído de 32% em 1989 para 19% em 2001. Dados nacionais mostram que em 

torno de 80% dos fumantes querem parar de fumar; no entanto, apenas 3% destes o 

conseguem sem qualquer tipo de apoio formal. O Ministério da Saúde assumiu através do 

Instituto Nacional de Câncer em 1989, o papel de organizar o Programa Nacional de 

Controle do Tabagismo. O CD desenvolve o seu papel de agente transformador de saúde, 

fora da clínica odontológica, por meio de abordagem terapêutica farmacológica do 
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tabagismo em diferentes aspectos. Desde Fevereiro de 2007, foram formados quatro grupos 

de controle do tabagismo, com duração de sete meses cada um, na unidade de atenção 

básica saúde da família Leste Universitário em Goiânia, coordenados por uma CD e uma 

médica atendendo por volta de 90 usuários dependentes químicos da nicotina. O trabalho 

nos grupos se desenvolve por meio de terapia cognitiva comportamental. O objetivo das 

coordenadoras é motivar os fumantes a deixarem de fumar e aumentar o acesso dos mesmos 

aos métodos eficazes para tratamento da dependência da nicotina. a percentagem de êxito 

na cessação do tabagismo tem superado a média nacional ficando em torno de 50% após 

um ano. Os Resultados desde trabalho servirão para incentivar mais CDs a buscar o 

conhecimento e a capacitação para atuarem nos programas de cessação do tabagismo na 

atenção básica atuando na abordagem ampla do cuidado à saúde do indivíduo. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): tabagismo; cirurgião-dentista; Saúde da Família 

 

Nome do Apresentador (instituição): Ana Claudia Nascimento de SOUSA (Aluna de 

graduação da FEN/UFG)  

Orientador(a): Ana Cláudia Afonso VALLADARES (Arteterapeuta e Enfermeira Psiquiatra 

Prof
a
 Dr

a
 da FEN/UFG) 

 Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Mariana Teixeira da SILVA (Aluna de graduação da FEN/UFG)                        

Luma Fonseca Apolinário COELHO
 
(Aluna de graduação da FEN/UFG)  

 Endereço: Rua C-152, n.201, ed. Res. Neblina, apt. 903, st. Jd. América 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 39427861- 85371358 

E-mail: ananack5@hotmail.com 

 

Modalidade: (  )  Relato de experiência                      ( X ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  X) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 
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OS SÍMBOLOS RECORRENTES NOS TRABALHOS DE ARTETERAPIA COM 

JOVENS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
1
 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A Arteterapia pode ser uma ferramenta no cuidar em saúde e em enfermagem, um processo 

terapêutico que utiliza a Arteterapia como espaço de criatividade, experimentação, 

transformação e facilitação da experiência simbólica de dependentes químicos 

hospitalizados e em fase de recuperação. O nosso objetivo foi fazer uma análise 

compreensiva dos símbolos recorrentes ao longo das sessões de Arteterapia com 

dependentes químicos internados, à luz da Psicologia Analítica, estabelecendo a parceria 

entre ensino e serviço. O estudo é do tipo descritivo com abordagem qualitativa, 

fundamentado na análise compreensiva dos símbolos recorrentes nas sessões da 

Arteterapia. Foi realizado na ala de dependência química de um Hospital Psiquiátrico de 

Goiânia/GO/Brasil. Este estudo faz parte do projeto de pesquisa, sob o título de 

“Arteterapia e dependência química”, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

(CEPMHA/HC/UFG) sob protocolo nº 024/2009. A população constituiu-se de vinte 

adultos jovens adictos hospitalizados, de ambos os gêneros, em acompanhamento coletivo. 

Trabalhou-se a confecção de um painel integrando os símbolos recorrentes ao longo das 

sessões de Arteterapia de jovens adictos e fez-se uma reflexão dos símbolos recorrentes. A 

sessão de Arteterapia objetivou acolher as imagens simbólicas e facilitar o 

autoconhecimento e as transformações pessoais. Este trabalho permitiu amplificar os 

símbolos recorrentes, o autoconhecimento e a reflexão do processo pessoal dos seus 

participantes. Os símbolos recorrentes foram: a flor, o sol, o pássaro, e o número dois. A 

“flor” é o símbolo da natureza efêmera da vida e da beleza, e da eterna renovação da vida. 

O “sol” é representado freqüentemente como personificação da luz e, por conseguinte, ao 

mesmo tempo, da inteligência cósmica suprema, do calor, do fogo e do princípio vital. 

Imagem simbólica da ressurreição e, de modo geral, de cada novo começo. Os “pássaros” 

são símbolos antigos da alma humana, do elemento ar e do processo de transformação. O 

“dois” indica tensão, separação e conflito. A ponte entre ensino e serviço foi efetiva, e 

conclui-se então que o trabalho permitiu iluminar áreas sombrias da psique, e que a 

                                                           
1
 Pesquisa inserida no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde Integral (NEPATA) da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN-UFG) e no Projeto de Extensão da FEN/UFG-97, 

intitulado “Atendimento arteterapêutico os dependentes químicos hospitalizados” 
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Arteterapia é um processo alquímico e não é só uma catarse de emoções e sentimentos. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  Arteterapia, Dependência Química, Símbolos Recorrentes 

 

Nome do Apresentador (instituição): Jéssica Pereira Rodrigues SANTOS (Aluna de 

graduação da FEN/UFG) 

Orientador(a): Ana Cláudia Afonso VALLADARES (Professora da FEN/UFG) 

                        

Tutor(a):  Flora Elisa de Carvalho FUSSI (Arteterapeuta da SMS/Goiânia)  

Co-autores (instituição): 

Larissa Gomes de Andrade BARBOSA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

 Thays de Freitas RAMOS  (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

 

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva,nº214,Vila Santa Helena 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s):(62)81265773;(62)32335198 

E-mail: bunnyjess1983@hotmail.com 

 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      ( x ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

( x ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: 

TRABALHANDO O ANIMAL DO SONHO EM ARTETERAPIA COM USUÁRIOS 

DE DROGAS PSICOATIVAS HOSPITALIZADOS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: a Arteterapia é uma das ferramentas no cuidado em saúde mental com o fim 

de propiciar a produção de imagens, desenvolvimento da comunicação, a valorização da 

subjetividade, a liberdade de expressão e ajudar a evocar sentimentos contidos no 

inconsciente. Objetivos: apresentar subsídios teórico-práticos para o trabalho de confecção 

em modelagem do animal do sonho junto a dependentes de substâncias psicoativas 
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hospitalizados; e de ilustrar e discutir casos trabalhando a Arteterapia e o animal do sonho 

com grupo de jovens adictos internados à luz da Psicologia Analítica. Metodologia: estudo 

do tipo descritivo com abordagem qualitativa, baseado na Psicologia Analítica, realizado na 

ala de dependência química de um Hospital Psiquiátrico de Goiânia/GO. As análises das 

imagens foram baseadas no referencial teórico da Psicologia Analítica. A população 

constituiu-se de doze adultos jovens adictos hospitalizados, de ambos os gêneros. Este 

estudo faz parte do projeto de pesquisa, sob o título de “Arteterapia e dependência 

química”, que foi aprovado em Reunião do Conselho Diretor da Faculdade de Enfermagem 

da Universidade Federal de Goiás, e posteriormente pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

(CEPMHA/HC/UFG) sob protocolo nº 024/2009. Trabalhou-se a modelagem da serpente, 

criação de um cenário e história sobre o trabalho. O objetivo das sessões de Arteterapia foi 

permitir integrar as características do animal do sonho à sua identidade. Resultados e 

Discussão: permitiu-se trabalhar a flexibilidade e a sensação, bem como se possibilitou 

trabalhar um “silêncio integrador da reflexão e crescimento”.Por meio da confecção do 

animal que aparece nos sonhos permitiu valorizar as experiências subjetivas de cada 

usuário, possibilitando que as imagens do inconsciente pudessem ser expressas e integradas 

à consciência. A Arteterapia permite o expandir da consciência e os sentimentos escuros 

vão sendo iluminados. Conclusão: concluiu-se que a utilização da técnica da modelagem 

com a confecção do animal do sonho pode ser bastante explorada no trabalho com 

dependentes de substâncias psicoativas e ser utilizada como uma ferramenta de cuidar em 

saúde mental.   

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Arteterapia, Enfermagem Psiquiátrica, Adolescência, 

Dependência de substâncias psicoativas 

 

Nome do Apresentador (instituição): Fabiane da Silva Coelho Azeredo WILLE (Aluna de 

graduação da FEN/UFG) 

Orientador(a): Flaviana VIEIRA (Professora FEN/UFG) 

                        

Co-autores (instituição):  Loanny Moreira BARBOSA (Aluna Graduação FEN/UFG) 

Janaína Valadares GUIMARÃES (Professora FEN/UFG) 

Nilza Alves Marques de ALMEIDA (Professora FEN/UFG) 

Cleusa Alves MARTINS (Professora FEN/UFG) 
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Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

( x ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

Categoria: Pôster dialogado 

O USO DE MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS PARA ALÍVIO DA DOR EM 

UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA 

RESUMO 

A gravidez e o parto são para a mulher eventos que trazem sentimentos ambíguos, dúvidas 

e anseios, fatores que se agravam com a falta de informação devida, por parte da equipe de 

saúde. Desde a década de 50 já se falava na orientação das gestantes como forma de se 

intervir na tríade “medo-tensão-dor”, o chamado método psicossomático de preparo para o 

parto. A utilização deste método reduz o medo, a tensão e a dor, melhorando o tônus 

muscular e aumentando o relaxamento, o que favorece a evolução do trabalho de parto (TP) 

e do parto (P). A Organização Mundial de Saúde recomenda que a parturiente mantenha-se 

ativa e que sejam utilizados métodos alternativos para o controle da dor. Condutas, 

intervenções e medicações invasivas e/ou desnecessárias devem ser evitadas. Sugerindo 

assim à equipe obstétrica uma postura expectante e auxiliadora. Para um melhor resultado 

do TP e P é necessário que estas técnicas sejam previamente apresentadas e treinadas pelas 

gestantes. Neste processo de orientação e treinamento os enfermeiros têm importante papel, 

considerando que são responsáveis pela realização dos grupos de gestantes e do pré-natal 

junto à equipe. A Enfermagem está pautada no cuidado integral ao indivíduo, desde 

aspectos físicos, a emocionais e psicológicos, diante disso cabe preparar a gestante para que 

ela seja realmente a protagonista de seu parto. O objetivo é relatar a experiência com o uso 

de técnicas não-farmacológicas para controle da dor e estímulo as mulheres na participação 

ativa no TP e P. Durante aulas práticas da disciplina de Enfermagem Ginecológica e 

Obstétrica II, realizado no período de 21 a 25 de setembro de 2009 na Maternidade Nossa 

Senhora de Lourdes, realizamos uma assistência centrada nas necessidades da parturiente a 

fim de se incentivar o parto normal. As gestantes foram estimuladas a deambular e 
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manterem-se ativas durante todo o TP e lhes foi propiciado o uso de diversos métodos não-

farmacológicos para controle da dor, tais como: exercícios respiratórios, relaxamento 

muscular, massagens, banho de chuveiro, deambulação, balanço pélvico, exercícios com e 

sem bola e liberdade para assumirem as posições que lhe fossem mais confortáveis. A 

analgesia, para alívio da dor, não foi utilizado durante o período das aulas, pois não se trata 

de uma prática freqüente nesta instituição. Percebemos por parte de algumas mulheres certa 

resistência em permanecerem ativas e participantes, já que não haviam sido preparadas e 

orientadas em relação a tais práticas. Por outro lado aquelas que se dispuseram a participar 

ativamente relataram maior controle da dor, melhor evolução do TP e maior satisfação em 

relação ao processo de parturição. Esta ação demonstra ser possível o ensino estimular e 

colaborar na implantação de métodos não farmacológicos, como alívio da dor, nesta 

maternidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho de Parto; Enfermagem; Métodos não-farmacológicos; 

Dor. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Claudia Beatriz de Oliveira CORREIA (Psicóloga da 

/SMS-Goiânia da DGTES/SMS-Goiânia) e Maria Eleusa Honorato de JESUS (Assistente 

Social da DGTES/SMS-Goiânia). 

Orientador(a):  

 Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Aparecida Crisostomo de Castro PÁDUA (Enfermeira da SMS-

Goiânia), Claudia Beatriz de Oliveira CORREIA (Psicóloga da /SMS-Goiânia da 

DGTES/SMS-Goiânia) e Maria Eleusa Honorato de JESUS (Assistente Social da 

DGTES/SMS-Goiânia). 

Endereço: Rua 142 N87 Setor Marista 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s) (62) 3524 8268 e (62) 9902 2293 

E-mail: eleusahonorato@hotmail.com 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 
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(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

SEMINÁRIO: ESTÁGIO NO ESPAÇO DO SUS 

 

Este seminário foi realizado em parceria com as Instituições de Ensino Superior e Escolas 

Técnicas de Goiânia nos dias 19 e 20 de novembro de 2008. Foram utilizados recursos da 

UNESCO através dos projetos PROFAI/PRODOC. Anualmente as unidades da Secretaria 

Municipal de Saúde recebem alunos de nível superior e médio para desenvolver estágios, 

sendo observado na prática elementos desafiadores para a execução dos mesmos. Diante 

desse contexto foi realizado o Seminário com vista a analisar a prática e as políticas de 

estágio na SMS de Goiânia, pactuar e estabelecer negociação quanto ao desenvolvimento 

das ações de estágios, estimulando a transformação das práticas de educação e assistência 

na saúde. Utilizou-se da metodologia participativa e reflexiva, partindo da experiência de 

estágio de cada segmento (instituições formadoras e serviços). Estratégias metetodológicas: 

conferência, mesa redonda, oficinas de vivência e plenária. O produto final do seminário foi 

uma proposta pactuada entre os diversos segmentos, visando uma formação que tenha 

interface com as necessidades da população, com as políticas de saúde do SUS e uma co-

responsabilização dos diversos segmentos com a realidade local. Os participantes do evento 

apresentaram as seguintes propostas: Envolver todos os atores nas atividades de 

planejamento com vistas a integração de ações multiprofissionais; Sistematização e 

divulgação do planejamento das ações de estágios, apresentados pelo serviço e instituições 

formadoras; Apresentação e divulgação dos fluxos e normas referentes a estágios e 

pesquisas na SMS / Goiânia; Capacitação para os profissionais da rede envolvidos com a 

área de estágio; Realizar reuniões, oficinas e seminários com todos os envolvidos, inclusive 

população usuária sobre as ações do SUS; Estender e ampliar os campos de estágio, usando 

toda a rede, como também os equipamentos sociais da região. Através das avaliações, 

relatos e observações, concluiu-se que os objetivos propostos para o seminário foram 

atingidos, ficando assegurado espaço permanente para as negociações e pactuações sobre a 

realização de estágio nas unidades de saúde do Município de Goiânia de forma integrada 

entre serviço e ensino. Faz-se necessária a inserção de representantes da comunidade neste 

processo. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  Estágios, Ensino e Pesquisa, sistematização 
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Nome da Apresentadora (instituição): Ana Cléia Margarida TONHÁ (Faculdade de 

Enfermagem/UFG) 

 

Orientador(a): Profª Ms.  Karina Machado SIQUEIRA (Faculdade de Enfermagem/UFG) 

                        

Co-autores (instituição):  

Dayse Edwiges CARVALHO (Faculdade de Enfermagem/UFG);  

Déborah Ferreira Noronha de CASTRO (Faculdade de Enfermagem/UFG);  

Layz Alves Ferreira SOUZA (Faculdade de Enfermagem/UFG). 

Endereço: Rua 233, Qd 52, Lt.21, Setor Leste Universitário 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 9111-7532 

E-mail: anacleiatonha@gmail.com; karinams@fen.ufg.br  

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

( x) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS CUIDADOS A 

UM LACTENTE PORTADOR DE COLESTASE NEONATAL EM UMA UNIDADE 

DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 

RESUMO 

Entende-se por colestase como sendo a presença de secreção biliar nas células hepáticas e 

acúmulo de substâncias que normalmente são excretadas pela bile para o duodeno nos 

tecidos extra-hepáticos e ocorre por obstrução ou estase do fluxo biliar. Entre os fatores de 

risco estão associadas à sepse, nutrição parenteral total, acidose e medicamentos. De acordo 

com a Lei 7498/86, em seu artigo 8º: “(...) ao enfermeiro incube a participação na 

elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde (...)”. A Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE) eleva a qualidade da assistência prestada pelo 

enfermeiro, trazendo vantagens tanto ao paciente como também para o profissional, 

valorizando o atendimento individualizado e integral. A SAE pode ser implementada por 

mailto:anacleiatonha@gmail.com
mailto:karinams@fen.ufg.br
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meio do Processo de Enfermagem (PE), que consiste no método que proporciona a 

sistematização dos cuidados de forma mais adequada, adotando o histórico, exame físico, 

diagnósticos, prescrição e evolução de enfermagem como fases do PE. Objetivo: Relatar a 

experiência de utilização do Processo de Enfermagem como forma de implementação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem nos cuidados a um lactente com colestase 

neonatal internado na Unidade de Internação Pediátrica do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiânia. Desenvolvimento: D.P.A.F.,1 mês e 18 dias, internado 

na Clínica Pediátrica do HC, leito 705C. Criança natural de Rio Verde-GO, nasceu dia 

28/07/09, com 36 semanas. Acompanhado pela mãe D.A.F, 22 anos, que relata que a 

criança nasceu com insuficiência respiratória, cianótico, edemaciado. Mãe refere que 

apresentou hipertensão gestacional, poliâmnio, nega etilismo e fez 8 consultas de pré- natal, 

sem alterações em testes sorológicos realizados. Mãe relata histórico de diabetes e 

hipertensão na família. Dados do nascimento: P=3.940g; Estatura=48cm; PC=36cm; 

PT=35cm; Apgar=7 e 8, no primeiro e quinto minuto, respectivamente. Diagnóstico médico 

de colestase neonatal ao nascer. Após realização do histórico completo da criança, foram 

levantados os seguintes Diagnósticos de Enfermagem (DE): Risco de Tensão de Papel do 

Cuidador, Integridade da Pele Prejudicada, Risco de Infecção, Amamentação Interrompida, 

Comportamento desorganizado do bebê, Conflito no desempenho do Papel de mãe e Dor 

aguda. Os DE foram estabelecidos utilizando a North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA) e o planejamento da assistência foi feito com base na Nursing 

Intervention Classification (NIC). No período entre os dias 15/09/2009 e 17/09/2009, 

conduziu-se a implementação de todas as etapas do PE nos cuidados com o referido lactente 

portador de colestase neonatal. Conclusão: A doença neonatal seguida da necessidade de 

internação pode levar a interrupção de atividades corriqueiras da vida da criança e sua 

família, podendo interferir em toda a dinâmica familiar, assim como no desenvolvimento e 

crescimento da criança. Ao auxiliar a mãe nos cuidados com o lactente portador de 

colestase, percebemos um aumento no vínculo mãe-filho, uma maior confiança por parte da 

mãe, uma melhora na integridade da pele da criança, além da prevenção de infecção e seus 

agravos. 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem Pediátrica; Cuidados de Enfermagem; Colestase; 

Lactente. 
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PARTICIPAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM 

NO TRATAMENTO DE FERIDA COMPLEXA COM AUXÍLIO DIGITAL:  

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

MODALIDADE: Relato de experiência 

CATEGORIA: Pôster dialogado  

EIXO TEMÁTICO: Atenção à alta e média complexidade 

 

Apresentador(a) : Lígia Vanessa Silva Cruz( Aluna de graduação FEN/UFG) 

Orientador(a): Marcos André Matos (Professor da FEN/UFG) 

Orientador(a): Lilian Varanda Pereira(Professora FEN/UFG) 

Co-auto(es): Danyelle Lorrane Carneiro(Aluna de graduação FEN/UFG) 

Laurena Moreira Pires(Aluna de graduação FEN/UFG) 

Thays Freitas Ramos(Aluna de graduação FEN/UFG) 

INTRODUÇÃO: Atualmente, há necessidade crescente de aprimoramento nos meios 

de comunicação e elaboração de novos protocolos de atenção em saúde. As 

intervenções de enfermagem podem estar inseridas nesse contexto, visando a educação, 

prevenção e preservação da saúde.Nesse sentido concordamos com alguns estudiosos 

que referem que a intervenção da tecnologia digital pode ser útil na monitorização da 

evolução de feridas.OBJETIVO: Este relatar a experiência de acadêmicas de 

Enfermagem no tratamento de ferida complexa, prestado em ambiente intra e extra-

hospitalar, com auxilio de tecnologia digital. METODOLOGIA :O trabalho consiste 

em um estudo descritivo de análise situacional. Descrição de caso de uma cliente 

internada com neoplasia maligna, em quimioterapia, com ferida na região perianal e 

vulvar, que não respondia ao tratamento instituído. RESULTADOS:Quanto à 

localização da ferida  (amostrada), observamos que a lesão estava entre o ânus e a 

uretra, impedindo a preservação do leito da ferida . Ao assumir o caso, as acadêmicas 

propuseram novo tratamento, que resultou em boa evolução do processo de 

cicatrização e alta hospitalar. A alta gerou a necessidade de acompanhamento 

domiciliar, porém, em sua cidade não havia os recursos necessários ao 

acompanhamento adequado da lesão. Este fato levou-as a utilizarem a tecnologia 

digital para vencer as barreiras geográficas e após orientação quanto à realização dos 

curativos, cliente e familiares passaram a ser acompanhados no ambiente domiciliar, 

por meio de tecnologia digital. A cliente vem sendo acompanhada há três meses em 
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ambiente extra-hospitalar através de fotos mandadas pela própria cliente por meio 

digital. Após receber tratamento quimioterápico do tipo r-chop ,VLMR, 52 anos, 

natural de Minaçu-GO, com linfoma não Hodgkin,, desenvolveu lesão na região anal, 

perineal e vulvar. Além do acompanhamento virtual, as alunas participavam das 

consultas médicas e realizavam a consulta de enfermagem, e puderam avaliar a 

melhora da paciente dia após dia, percebendo a evolução da ferida e evitando assim a 

possibilidade do agravamento da mesma no ambiente domiciliar. Os resultados foram 

extremamente positivos, pois a lesão da cliente diminuiu consideravelmente. Além 

disso as mesmas conseguiram desenvolver uma relação de confiança com a cliente. 

CONCLUSÃO: O acompanhamento da ferida em momento crítico para sua 

cicatrização foi vital para o sucesso do tratamento. A tecnologia virtual proporcionou 

segurança à cliente e aos seus familiares, permitindo resultados positivos na 

cicatrização. Assim, concluímos que é possível reduzir o tempo de internação dos 

portadores de feridas complexas, expondo-os a menor risco de infecções e ainda assim 

manter a qualidade do tratamento. 

Descritores: Continuidade da assistência, Humanização, Orientação, Saúde.  

 

Nome do Apresentador (instituição): Luana Pequeno Vasconcelos MACHADO (Aluna de 

graduação da FEN/UFG) 

 

Orientador (a): Ana Claudia Afonso VALADARES (Professora da FEN/UFG) 

                        

Tutor (a):  Flora Elisa de Carvalho FUSSI (Arteterapeuta da SMS/Goiânia)            

Co-autores (instituição): Lígia Vanessa Silva CRUZ (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                                      Renata Gonçalves PAULINO (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                                      Ludmila Vieira ESTEVES (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                                      Ana Maria Pimenta CARVALHO (Professora da EERP/USP) 

 

Endereço: Rua Angélica Qd. 02 Lt. 11. Setor Santa Genoveva 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s) (62) 36091814/ 85798375/ 92729100 

E-mail: lu_anamachado@hotmail.com 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      ( X ) Pesquisa 



51 
  

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(X)Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

TRABALHANDO A MODELAGEM EM ARTETERAPIA NA INTERNAÇÃO 

PEDIÁTRICA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A Arteterapia é um processo que favorece a expressão da criatividade e pode influenciar no 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor e social. O objetivo deste trabalho foi 

comparar a produção de modelagem de crianças internadas, antes e após uma intervenção 

em Arteterapia colaborando com a parceria entre o ensino, pesquisa e extensão da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN-UFG) com o hospital. 

Foram avaliados dois grupos de crianças, um submetido à intervenção e o outro não, num 

esquema quasi-experimental (n=10 em cada grupo). Este estudo faz parte do projeto de 

pesquisa, sob o título de “Arteterapia com crianças hospitalizadas”, que foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Anuar Auad-HDT sob protocolo nº 023/2002 e 

inserido no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde Integral (NEPATA) da FEN-UFG. Os 

resultados mostraram que as produções após a intervenção foram qualitativamente 

melhores. A avaliação da seqüência de fases da modelagem mostrou que as crianças do 

grupo experimental atingiram níveis mais altos na avaliação final do que na avaliação 

inicial, apresentando, conseqüentemente, progresso, enquanto as do grupo controle 

obtiveram escores semelhantes aos da avaliação inicial. O grupo experimental mostrou 

progresso porque seus integrantes, na avaliação final, melhoraram em relação à avaliação 

inicial, sobretudo ao oscilarem do nível de amassar, apertar, jogar e mexer com a massa 

(abaixo do esperado para a idade) para o nível de formar figuras e objetos reconhecíveis. 

Além disso, a maioria das crianças do grupo experimental, na avaliação final, deu atenção 

ao acabamento. No que se refere à avaliação da modelagem, o grupo experimental 

apresentou progresso, uma vez que sua avaliação final foi superior à inicial, sobretudo nos 

aspectos relacionados à variedade da produção, policromia, criatividade e complexidade 

dos trabalhos. Já o grupo controle não mostrou modificação significativa nas duas 
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avaliações, especialmente pela estabilidade apresentada nos aspectos de configuração das 

imagens, simetria, atividade, exatidão das imagens e profundidade. Concluiu-se que a 

Arteterapia pode ser uma intervenção útil em promover habilidades em crianças 

hospitalizadas, o que contribuiu com a efetivação da parceria do ensino, pesquisa e 

extensão da FEN-UFG com o hospital psiquiátrico. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Arteterapia, Saúde Mental, Enfermagem Pediátrica, 

Psicologia hospitalar, Cuidar em saúde e enfermagem. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Ana Gabriela Estevam BRITO (Aluna de graduação 

da FANUT/UFG) 

Orientador(a): Érika Aparecida da SILVEIRA (Professora da FANUT/UFG) 

                   

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Ana Paula dos Santos RODRIGUES (Mestranda da FANUT/UFG) 

          Aline Leite Gomes NOGUEIRA (Professora substituta da FEN/UFG) 

Endereço: Rua S-3, nº 80, Ed. Bela Vista Hills, Ap. 1703, St. Bela Vista 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 81856610 

E-mail: anagabrielax@hotmail.com 

 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(X) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: 

GRUPO DE APOIO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA TRATAMENTO DE 

PACIENTES COM OBESIDADE GRAVE DO AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO E 

OBESIDADE DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS/UFG 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 
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Introdução: o tratamento da obesidade compreende medidas não-medicamentosas, 

medicamentosas e, como último recurso, a cirurgia. Um recurso terapêutico eficaz no 

tratamento da obesidade amplamente utilizado é a terapia em grupo, podendo esta, 

favorecer uma reorganização do mundo afetivo e relacional do paciente. Objetivos: relatar 

as ações de intervenção através das reuniões do „Grupo de apoio e educação em saúde‟ para 

pacientes com obesidade grave atendidos no ambulatório de Nutrição e Obesidade do 

Hospital das Clínicas da UFG, e as mudanças proporcionadas por essa intervenção. 

Desenvolvimento: o ambulatório de Nutrição e Obesidade desenvolve reuniões mensais que 

possuem duração de aproximadamente uma hora e meia e número flutuante de 

participantes. Os encontros são estruturados a partir de temas previamente definidos pela 

equipe, considerando as sugestões e interesses dos pacientes. Cada reunião é ministrada por 

um profissional de saúde que aborda temas relacionados às dificuldades e limitações que os 

pacientes enfrentam e também temas educativos, que ajudam na melhoria da qualidade de 

vida e no esclarecimento de dúvidas sobre saúde, nutrição e a cirurgia. Os pacientes, em 

geral, demonstram bastante interesse nas reuniões, revelado através da assiduidade dos 

mesmos, colaboração e participação ativa opinando sobre os temas discutidos e relatando 

acontecimentos do dia-a-dia. Os encontros proporcionam um efeito positivo nos pacientes, 

pois, através dos seus depoimentos, pode-se perceber que eles se sentem à vontade para 

contar suas angústias, tristezas e também as conquistas e modificações conseguidas com o 

tratamento. As atividades grupais contribuem ainda, para a solução de problemas 

característicos de pessoas com perfil de obesidade, como é o exemplo da motivação para 

seguir o plano alimentar adequadamente, o apoio para que consigam conviver em grupo, 

sem possuírem vergonha de seu próprio corpo e ajuda para tentarem controlar a ansiedade e 

os impulsos relacionados à alimentação. No grupo de obesos acompanhado já se pode notar 

algum retorno esperado entre os participantes que freqüentam há mais tempo, pois muitos 

deles falam de si mesmos como uma pessoa que conseguiu superar vários obstáculos, mas 

ainda há muitos objetivos a serem alcançados. Conclusões: o trabalho em grupo é capaz de 

promover um aumento na auto-estima dos pacientes, tornando-os pessoas mais 

descontraídas e felizes. Os participantes estão se conscientizando da importância de seguir 

as práticas de alimentação saudável e uma vida mais ativa fisicamente, para que possam 

evitar complicações de obesidade. A tecnologia de grupo pode ser considerada adequada 

para o enfrentamento da obesidade, pois oferece apoio para que o indivíduo tenha um 
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crescimento pessoal e possa até reestruturar seus planos de vida. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): educação em saúde, grupo, obesidade. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Mariana Diniz COSTA (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG) 

Orientador(a): Maria Claret Costa Monteiro HADLER (Professora da FANUT/UFG) 

                       Tutor(a):  Renata Félix HONÓRIO (Nutricionista da SMS/Goiânia) 

  Co-autores (instituição): Simoni Urbano da SILVA (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG) 

Endereço: Rua 11A, Qd. 50, Lt. 20/21, Bairro Maracanã 

Cidade: Anápolis 

Telefone(s): 3315 26 05 

E-mail: maridiniz_costa@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

( x ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

CONSULTAS DE NUTRIÇÃO AGENDADAS EM UM CAIS DA REGIÃO LESTE 

DE GOIÂNIA: COMO LIDAR COM O EXCESSO DE PACIENTES NA UNIDADE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: Na reorganização da prestação dos serviços de saúde, a atenção básica ou 

primária está na base de uma pirâmide hierarquizada no Sistema Único de Saúde. Por esta 

porta de entrada do sistema deve passar todos os usuários, para que recebam a atenção 

necessária para prevenir doenças e evitar outros cuidados mais complexos e dispendiosos 

em saúde. Um exemplo é o trabalho do nutricionista, que, entre outras práticas, se dedica à 

promoção de uma alimentação saudável. Esta prática busca evitar agravamentos de doenças 

crônicas não-transmissíveis que estão entre as causas da maioria dos óbitos. Objetivo: 

Otimizar o tempo destinado aos atendimentos ambulatoriais de nutrição no CAIS 

Amendoeiras. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência sistematizado a partir da 
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prática no CAIS Amendoeiras, durante o ciclo de Nutrição em Saúde Pública, do Estágio 

Integrado IV da FANUT-UFG. Durante a realização do estágio foi detectada alta demanda 

de atendimentos, diariamente oito consultas de nutrição eram agendadas no CAIS, sendo 

três consultas de primeira vez e cinco consultas de retorno. Considerando que muitas 

consultas ultrapassam o tempo estimado, e que o nutricionista necessita de tempo adicional 

para evoluir os prontuários dos pacientes, discutir os casos clínicos com os estagiários, 

preencher as planilhas de controle da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e resolver eventuais situações pendentes, 

percebeu-se que o alto número de consultas agendadas pode acarretar em sobrecarga do 

profissional. Resultados: Como o número de consultas agendadas é determinado pela SMS 

a solução encontrada foi otimizar o tempo destinado à cada consulta. Para as consultas de 

primeira vez a solução foi priorizar a anamnese alimentar, pontuando os itens mais 

relevantes da consulta, e deixar algumas orientações para serem discutidas nas consultas 

subsequentes. Outra solução encontrada foi a divisão dos estagiários em duas salas, quando 

estes estiverem seguros para realizarem o atendimento e a nutricionista preceptora estiver 

disponível para transitar entre as duas salas e fazer a orientação necessária. Nos dias de 

atendimento que a professora da nutrição está presente, um estagiário é supervisionado pela 

nutricionista e o outro pelo docente.  Conclusão: as estratégias adotadas permitiram 

otimizar o tempo destinado aos atendimentos ambulatoriais no CAIS Amendoeiras. O 

desafio de garantir um atendimento de qualidade em um período de tempo aparentemente 

insuficiente serviu de estímulo para a melhoria do serviço oferecido. Percebeu-se que 

trabalhar estipulando metas a curto prazo e realizar encontros freqüentes (no máximo uma 

vez por mês) são estratégias para tornar as consultas mais rápidas, porém com qualidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): SUS; nutricionista; alimentação saudável 

 

Nome do Apresentador (instituição): Èrica dos Santos QUEIROZ (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

Orientador (a): Ana Lúcia Queiroz BEZERRA (Professora da FEN/UFG) 

Tutor (a): Ana Carolina de Castro MENDONÇA (Enfermeira residente do Hospital Araújo 

Jorge/ACCG)     

Co-autores (instituição): Angelita Campos BANDEIRA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

Endereço: Rua Augusto Gontijo Qd 43 Lt 14 Cidade Jardim 
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Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 85944938/ 32713481 

E-mail: ericasq@hotmail.com 

 

Modalidade: (x) Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

( x ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM AO PACIENTE EM RADIOIODOTERAPIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: Os nódulos na tireóide são bastante freqüentes, principalmente em mulheres 

com idade avançada. Objetivando um consenso para determinar a melhor evolução para o 

paciente, é utilizada a cirurgia, a radioterapia e a radioiodoterapia para tumores captantes de 

iodo como complementação terapêutica. Este é muito utilizado para eliminar os 

remanescentes tireoidianos após a cirurgia. A enfermagem possui papel primordial nas 

orientações para ações de autocuidado, na observação do paciente durante a internação além 

de medidas radioprotetoras ao paciente e equipe multiprofissional. A consulta de 

enfermagem é um momento no qual o enfermeiro exerce o papel de orientador, além de 

possuir caráter multiplicador dos conhecimentos para a equipe, sendo necessária a educação 

continuada desses profissionais. Considerando a necessidade da participação da enfermagem 

no processo de orientação e intervenção e no acompanhamento dos clientes em tratamento, 

vimos a importância de desenvolver este trabalho. Objetivo: Implementar a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE) no atendimento ao paciente em radioiodoterapia nos 

períodos pré, intra e pós-tratamento na clínica cirúrgica de um hospital especializado em 

oncologia. Metodologia:A SAE foi implementada na clínica cirúrgica do Hospital Araújo 

Jorge/ACCG ao paciente em tratamento de radioiodoterapia, utilizando roteiro de coleta de 

dados. O processo de implementação foi baseado na teoria de Orem que contempla as 

necessidades de autocuidado destes clientes, foi realizado por meio de consulta pré-
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tratamento com roteiro validado por profissionais habilitados na área de radioiodoterapia e 

processo de enfermagem. Após consulta foram levantados os principais diagnósticos de 

enfermagem de acordo com um check list presente no próprio instrumento de coleta. 

Resultados: Não foi possível aplicar por completo o processo de enfermagem. Todos os 

clientes atendidos eram do sexo feminino o que condiz com as estatísticas a respeito da 

incidência do câncer de tireóide. Os principais diagnósticos encontrados foram: 

conhecimento deficiente, ansiedade e nutrição desequilibrada mais que as necessidades 

corporais. Com relação aos efeitos colaterais, foi percebido em duas clientes a sialodenite, 

que é complicação comum nestes casos e pode ser evitada quando são estabelecidas medidas 

preventivas. Conclusão: A implementação da SAE foi de grande importância no processo de 

tratamento do paciente em radioiodoterapia, pois observamos sua satisfação após 

esclarecimentos pertinentes ao tratamento o que resultou na diminuição do estresse advindo 

da falta de conhecimento, medos e anseios relacionados ao fato de estar em contato com um 

elemento radioativo e devido ao estigma presente na população quando se diz respeito a este 

assunto. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Sistematização da Assistência de Enfermagem; 

Radioiodoterapia; Carcinoma diferenciado da tireóide 

 

 

Nome do Apresentador (instituição): Amanda Martins Campos (Acadêmica de Fisioterapia 

– ESEFFEGO/UEG). 

Orientador(a): Profª. Dra. Cibelle Kayenne M. R. Formiga (Docente do curso de 

Fisioterapia – ESEFFEGO/UEG). 

                       Tutor(a):              

Co-autores (instituição):  

 

Endereço: Rua 611 quadra 526 lote 06 Setor São José. 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s) 8173-4686/ 3576-1001. 

E-mail: amandamc_fisio@hotmail.com 

 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      ( X ) Pesquisa 

Eixo temático:     (    ) Atenção Básica 
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( X ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

EVOLUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROCOMPORTAMENTAL DE 

BEBÊS PREMATUROS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O nascimento prematuro e o baixo peso ao nascer são considerados fatores de risco para 

atrasos no desenvolvimento dos neonatos. Devido a imaturidade do sistema nervoso central, 

os recém-nascidos pré-termo (RNPT) podem apresentar distúrbios no seu desenvolvimento 

neurocomportamental, o que dificulta ainda mais a adaptação da criança ao ambiente extra-

uterino. O objetivo do presente estudo foi verificar a evolução do desenvolvimento 

neurocomportamental de bebês prematuros acompanhados no período de internação 

hospitalar. A amostra foi composta por 25 RNPT e de baixo peso ao nascimento oriundos 

do Hospital Materno Infantil de Goiânia. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Geral de Goiânia (HGG). Os neonatos foram avaliados por meio do 

teste Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant (NAPI) na idade pós-concepcional 

entre 33 e 37 semanas, em duas avaliações, com intervalo de duas semanas entre elas. As 

avaliações foram filmadas e, posteriormente, analisadas e pontuadas. O desempenho dos 

bebês no NAPI nas duas avaliações foi comparado. Observou-se que pequena parte dos 

neonatos com idade pós-concepcional entre 33-35 semanas recebeu a classificação de atraso 

no desenvolvimento neurocomportamental (8%), segundo o escore normativo do NAPI. Na 

idade entre 35-37 semanas pós-concepcional houve um aumento do número de neonatos 

classificados como atrasados em relação ao desenvolvimento neurocomportamental (16%). 

Esse aumento pode ser explicado pelo fato de que esses bebês permaneceram por mais 

tempo internados, e por esse motivo, ficaram mais expostos aos estímulos do ambiente 

hospitalar, contribuindo para que ficassem por menos tempo em estado de alerta e 

reagissem menos com o ambiente. Os bebês internados em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal estão mais expostos a luz branca, ao barulho, aos inúmeros estímulos dolorosos e, 

ainda, permanecem por mais tempo longe do aconchego materno. Diante desses resultados, 

torna-se importante a continuidade desse tipo de pesquisa após a alta hospitalar para 
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detectar as crianças que continuarão a apresentar atrasos no seu desenvolvimento 

neurocomportamental, a fim de encaminhá-las precocemente para centros específicos de 

reabilitação. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): bebês prematuros; risco neonatal; desenvolvimento 

neurocomportamental. 

 

 

Nome do Apresentador (instituição): Laura Ferreira OLIVEIRA (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

                       

Orientador(a): Ana Cláudia Afonso VALLADARES (Professora da FEN/UFG) 

               

Tutor(a):  Flora Elisa de Carvalho FUSSI (Arteterapeuta da SMS/Goiânia) 

Co-autores (instituição): Joyce Santiago FERREIRA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                                       Pollyanne Santos MARTINS (Aluna de graduação da FEN/UFG)    

                                       Hérica da Silva PEDROSO (Aluna de graduação da FEN/UFG)     

Endereço: Rua Professora Gabriela Neves Qd.16 Lt.16 Conjunto Caiçara 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s):(62) 81862103 

E-mail: superlaullita@hotmail.com 

 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(x) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

 ENCONTRO DE POLARIDADES ENTRE CAPS E HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

POR MEIO DA LEITURA GRÁFICA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os Hospitais Psiquiátricos são 
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considerados locais de atendimento em níveis de alta complexidade em saúde mental e 

objetivam reduzir a gravidade do transtorno mental, responsáveis em estabelecer um 

programa de reabilitação psicossocial, com a possibilidade de acolhimento, de cuidado, de 

construção de vínculos e de sociabilidade ao sujeito em sofrimento psíquico.Objetivos: 

realizar uma análise compreensiva e comparativa das produções gráficas – desenhos 

representando os Centros de Atendimento em saúde mental (CAPS X Hospital Psiquiátrico) 

pelos alunos de enfermagem, à luz da Psicologia Analítica. Metodologia: escolheu-se como 

percurso metodológico a pesquisa qualitativa, que privilegiou analisar o conteúdo e a 

comparação das produções gráficas envolvendo os locais de cuidado em Saúde Mental sob 

a visão de alunos de enfermagem. Este projeto possibilitou a representação gráfica e 

temática – desenho projetivo dos ambientes de tratamento terapêutico em Saúde Mental: 

CAPS e Hospital Psiquiátrico privado, ambos em Goiânia/GO, desenvolvidos por alunos do 

curso de enfermagem de uma instituição pública de Goiânia/GO que cumpriram as aulas-

práticas de enfermagem psiquiátrica e visualizaram as duas realidades. A representação 

gráfica foi desenvolvida por meio de estratégias vivenciais em grupos rotativos e 

compreendendo um total 45 desenhos projetivos. Resultados e Discussão: quanto aos 

desenhos do Hospital Psiquiátrico: os aspectos dos desenhos, de modo geral, reforçam a 

discriminação, a segregação e a ênfase nas atividades estereotipadas: estigma – preconceito 

– rótulos. Na visão dos alunos a leitura dos desenhos sugere que o serviço do Hospital 

Psiquiátrico apresenta-se pouco reabilitador, impossibilitado de estabelecer trocas com os 

usuários. Os aspectos encontrados nos desenhos do CAPS enfatizam o vínculo, os afetos e 

as relações sociais, possivelmente porque, na visão dos alunos, é o CAPS que melhor 

acolhe os usuários em diversos momentos de sua vida e nas peculiares expressões de seu 

sofrimento psíquico. Conclusões: o estudo reforça a necessidade de reestruturação da 

assistência psiquiátrica goiana com a substituição progressiva dos Hospitais Psiquiátricos 

por novos dispositivos de tratamento e acolhimento ao sofrimento mental como os CAPS, 

que atendem aos postulados da reforma psiquiátrica oferecendo serviços de melhor 

qualidade de atendimento aos seus usuários e um local mais propício ao desenvolvimento 

saudável do doente mental. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Arteterapia; Enfermagem Psiquiátrica; Desenho projetivo;  

 

 

Nome do Apresentador (instituição): Cristiane Coimbra SILVA (Aluna de graduação da 
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FEN/UFG) 

Orientador(a): Nilza Alves Marques de ALMEIDA (Professora da FEN/UFG) 

                       Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Amanda Santos Fernandes COELHO (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

Danilo Nunes MELO (Aluno de graduação da FEN/UFG) 

Janaina Valadares GUIMARÃES (Professora da FEN/UFG) 

Cleusa Alves MARTINS (Professora da FEN/UFG) 

Flaviana VIEIRA (Professora da FEN/UFG) 

Endereço: Rua SB12, Qd. 20, Lt. 27 Condomínio Portal do Sol I 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 81405124 

E-mail: coimbra_cris@hotmail.com  

 

Modalidade:   (X  )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  X) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

INTERAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NA PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA 

OBSTÉTRICA DE ENFERMAGEM À MULHER DURANTE OS PERÍODOS DO 

PARTO E PUERPÉRIO EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA DE GOIÂNIA 

A atenção qualificada e humanizada à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal é 

indispensável para a promoção e preservação da saúde e garantia de segurança e bem-estar 

no exercício da maternidade. A equipe de saúde deve iniciar a vigilância da gravidez no 

período pré-natal, por meio de um conjunto de procedimentos clínicos e educativos, para 

manutenção da saúde gestante e do feto. O acompanhamento do trabalho de parto e parto 

também é indispensável, para a garantia de um parto saudável e satisfatório que favoreça a 

recuperação da mulher no pós-parto e a sua adaptação às necessidades de aleitamento 

materno e de cuidados com o recém-nascido. Para tanto, o acompanhamento no ciclo 

grávido-puerperal deve ser iniciado precocemente no pré-natal e concluído após a consulta 

mailto:coimbra_cris@hotmail.com
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de puerpério no 42º dia. O objetivo deste relato é apresentar a experiência de acadêmicas de 

Enfermagem na promoção de assistência obstétrica à mulher durante os períodos do parto e 

no puerpério, em uma maternidade pública de Goiânia-GO. A assistência obstétrica foi 

promovida por acadêmicas de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, com 

supervisão de docentes da disciplina de Enfermagem Ginecológica e Obstétrica II. Durante 

o cuidado promovido à mulher, nos períodos de parto e puerpério, foi aplicada a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem para garantia do planejamento, implantação 

e avaliação da assistência. A gestante era solteira, primigesta, tinha iniciado o pré-natal 

tardiamente e apresentava déficit de conhecimento em relação ao processo parturitivo. 

Durante o acompanhamento do trabalho de parto, ela foi orientada sobre o processo natural 

do parto, a importância de sua participação ativa e medidas de alívio à dor. O trabalho de 

parto transcorreu naturalmente frente à sua postura ativa e tranqüila e o vínculo 

estabelecido com a equipe durante a implementação do cuidado. No período puerperal ela 

também foi acompanhada e orientada sobre o aleitamento materno, o cuidado com o recém-

nascido e o autocuidado (alimentação, hidratação, repouso, eliminações, higiene corporal e 

cuidado com as mamas e o períneo). A partir da avaliação clínica e das informações 

oferecidas pela mulher foram estabelecidos os diagnósticos de enfermagem, seguidos de 

planejamentos e condutas específicas, como orientação quanto ao planejamento familiar. 

Estas ações favoreceram a interação entre o ensino e o serviço para garantia de qualidade e 

humanização da assistência obstétrica à mulher desde a admissão até a alta hospitalar. Essa 

experiência acadêmica oportunizou a compreensão do processo natural do ciclo gravídico-

puerperal e da relevância da Sistematização da Assistência de Enfermagem para promoção 

do cuidado, além de garantia da integração e o aprimoramento dos conhecimentos 

científicos. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Assistência de enfermagem. Parto. Puerpério 

 

Nome do Apresentador (instituição):  Cynthia Ferreira de MELO (Aluna de graduação - 

FEN/UFG)  

Orientador(a): Virgínia Visconde BRASIL (Docente FEN/UFG) 

                       Tutor(a):              

Co-autores (instituição):  Ludmila Vieira ESTEVES (Aluna de graduação - FEN/UFG) 

Endereço: Rua R8, número 70, setor Oeste. 

Cidade: Goiânia 
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Telefone(s) (62) 81546649 

E-mail: cynthia.ferreira1@gmail.com  

Modalidade:   ( * )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

( * ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM EQUIPE PARA MINIMIZAR 

ESTRESSORES EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é vista pelos profissionais que nela atuam, assim 

como por pacientes e familiares, como um dos ambientes mais desgastantes, tensos e 

traumatizantes do hospital. Os fatores que geram estresse nos trabalhadores dessa área 

identificados na literatura são o preparo insuficiente para lidar com a constante presença da 

morte, as frequentes situações de emergência, a falta de recursos humanos e materiais, o 

barulho excessivo e constante das aparelhagens, o despreparo para lidar com a frequente 

evolução tecnológica e científica, o sofrimento dos familiares, o conflito no relacionamento 

interpessoal; dentre outros. Ao realizar as atividades práticas da disciplina “Assistência de 

Enfermagem ao Paciente Crítico” em uma UTI, tínhamos a idéia preconcebida e negativa 

de que essa seria a realidade que enfrentaríamos. O objetivo deste trabalho foi relatar a 

experiência de duas semanas de acadêmicas de Enfermagem da Universidade Federal de 

Goiás, na UTI de um hospital escola de Goiânia. Durante o período de observação, 

constatamos que apesar dos problemas enfrentados, como escassez de recursos materiais, 

número insuficiente de profissionais e o desgaste emocional dos trabalhadores devido ao 

ritmo intenso dos procedimentos, a equipe mostrou satisfação em cuidar de pacientes em 

estado crítico, bom relacionamento interpessoal, comprometimento com as escalas de 

trabalho determinadas, respeito ao paciente e boa interação multidisciplinar. Neste contexto 

o trabalho em equipe coeso e comprometido se mostrou um instrumento estratégico para 

reduzir o estresse, promovendo transformação da situação em momentos de colaboração, 

mailto:cynthia.ferreira1@gmail.com
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companheirismo, solicitude. Isto se justifica, visto que nesta unidade as ações de cuidado 

são dependentes do planejamento no tempo adequado e da pressão na realização das 

atividades que estão relacionadas à alta demanda de trabalho e à corrida em benefício da 

vida. Percebemos neste ambiente de trabalho, que ao trabalhar em equipe a enfermagem 

tem possibilidade de inovação e utilizar seus conhecimentos. Compreendemos que o 

verdadeiro trabalho em equipe é de fundamental importância para estabelecer um ambiente 

de trabalho agradável e favorável à assistência de qualidade aos pacientes críticos, e pode 

contribuir para minimizar a intensidade dos aspectos negativos presentes nas UTIs. Além 

disso, favoreceu nossa aprendizagem, mostrando a importância da vivência prática como 

reforço da teoria e da modificação de idéias preconcebidas. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Trabalho em equipe, Enfermagem, Unidade de Terapia 

Intensiva. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Renata Gonçalves PAULINO (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Ana Cláudia Afonso VALLADARES (Professora da FEN/UFG) 

                        

Tutor(a): Flora Elisa de Carvalho FUSSI (Arteterapeuta da SMS/Goiânia)             

Co-autores (instituição): Lígia Vanessa Silva CRUZ (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                                 Luana Pequeno VASCONCELOS (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                                  Ludmila Vieira ESTEVES (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                                  Ana Maria Pimenta CARVALHO (Professora da EERP/USP) 

Endereço: Rua Rondônia Q. E Residencial Plaza Bloco E2 Apto 403 Setor Urias Magalhães 

Cidade: Goiânia  

Telefone(s) 321056916/91809467 

E-mail: nataliapaulino2@gmail.com 

Modalidade:  (  )  Relato de experiência                      (X) Pesquisa 

Categoria: Pôster dialogado 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(X) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 



65 
  

 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DA PINTURA EM ARTETERAPIA COM 

CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 A hospitalização pode ter efeitos negativos sobre o desenvolvimento infantil. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar as fases da aprendizagem da pintura, antes e após intervenção da 

Arteterapia, de crianças com idade entre sete e dez anos, internadas devido a moléstias 

infecciosas, contribuindo com a parceria e avaliação entre o ensino, pesquisa e extensão da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN-UFG) com o hospital. 

Trabalhou-se com a abordagem quantitativa, com delineamento quasi-experimental, com 

grupo controle (n=09) e um grupo experimental (n=10) submetido a intervenções, tendo 

sido coletado material para avaliação antes e após a intervenção. Este estudo faz parte do 

projeto de pesquisa, sob o título de “Arteterapia com crianças hospitalizadas”, que foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Anuar Auad-HDT sob protocolo nº 

023/2002 e inserido no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde Integral (NEPATA) da 

FEN-UFG. Os resultados mostram que estas foram eficazes em promover a qualidade das 

produções. No que se referem às fases de desenvolvimento da pintura, o grupo A 

(experimental) registrou progresso, demonstrando na avaliação final diferenças 

estatisticamente superiores às apresentadas na avaliação inicial, sobretudo porque, nesta 

última, o desenvolvimento oscilou entre só segurar o pincel corretamente e a mudança de 

cor por iniciativa própria; já na avaliação final, a maior parte dos sujeitos se manteve na 

mudança de cor, nível mais apropriado para a idade. No que se refere à produção qualitativa 

da pintura, o grupo A (experimental) apresentou progresso, uma vez que seus resultados na 

avaliação final foram superiores aos da inicial, sobretudo nos aspectos relacionados à 

policromia, criatividade e atividade dos trabalhos. Portanto a Arteterapia, por meio de suas 

intervenções, poderá prestar uma assistência globalizada à criança providenciando um meio 

ambiente facilitador e propício ao seu comportamento e desenvolvimento, pois a estagnação 

de estímulos poderá prejudicar estruturalmente todo seu processo de desenvolvimento 

normal e colaborando efetivamente com a parceria do ensino, pesquisa e extensão da FEN-

UFG com o campo de estágio.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Arteterapia, Saúde mental, Enfermagem pediátrica, 
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Psicologia hospitalar, Processo de cuidar em saúde. 

 

Data: 23 de novembro de 2009. 

Local: Sala 2 – Faculdade de Odontologia  

Nome do Apresentador (instituição): Danilo Nunes Melo (Aluno de graduação da 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Márcia Maria de Souza ( Professora da FEN/UFG) 

                  

Co-autores (instituição): Amanda Santos Fernandes Coelho (Aluna de graduação da 

FEN/UFG);  

Ana Claudia Andrade Cordeiro ( Aluna de graduação da FEN/UFG);  

Cristiane Coimbra Silva (Aluna de graduação da FEN/UFG);  

Daniella Evangelista Sales (Aluna de graduação da FEN/UFG);  

Juliana Santana de Freitas (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 9611-5764 

E-mail: marcia@fen.ufg.br 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ATUAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ESCOLAR EM 

UMA ESCOLA DA REGIÃO LESTE DE GOIÂNIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O Programa Nacional Saúde do Escolar (PNSE) foi criado em 24 de outubro de 1984, a 

partir da Resolução nº 24, da extinta Fundação de Assistência ao Estudante (FAE). Seu 

objetivo era promover a saúde do escolar do ensino fundamental da rede pública por meio do 

desenvolvimento de ações educativas, preventivas e curativas nas áreas de saúde, 



67 
  

 

odontologia e oftalmologia. A escola, constituindo-se como um espaço seguro e saudável, 

facilita a adoção de comportamentos mais saudáveis, encontrando-se por isso numa posição 

ideal para promover e manter a saúde da comunidade educativa e da comunidade envolvente. 

No contexto da realização de práticas educativas, o enfermeiro tem a oportunidade de 

reforçar seu papel de educador para a saúde, atuando na melhoria da qualidade de vida da 

comunidade escolar e, assim, promovendo saúde. O presente trabalho tem como propósito 

relatar experiências vivenciadas pelos acadêmicos de Enfermagem na saúde do escolar, na 

escola municipal José Décio Filho, na região leste de Goiânia, coberta pela Estratégia Saúde 

da Família (ESF). As atividades foram desenvolvidas por acadêmicos do 8° período que 

cursavam a Disciplina de Enfermagem Hebiátrica, acompanhada por docentes da FEN/UFG 

no período de 13 a 16 de outubro de 2009. Foi realizada a consulta de enfermagem, mediante 

anamnese, utilizando um roteiro para direcionamento (modelo da Organização Panamericana 

de Saúde- OPAS), aparelho de pressão arterial, fita antropométrica, balança digital, bem 

como apresentação da caderneta do adolescente. Foram atendidos 25 alunos, com média de 

faixa etária de 11 anos , sendo 48% do sexo feminino e 52% do sexo masculino. Durante a 

consulta de enfermagem foram evidenciados os seguintes problemas: sobrepeso, problemas 

odontológicos e cefaléia persistente. Os alunos que apresentavam problemas de saúde foram 

referenciados à ESF, constando 20% do total de alunos atendidos. Ao final da consulta foi 

pedido aos alunos que propusessem temas de interesse a serem trabalhados em conjunto com 

a saúde. Entre estes, os principais foram relacionamento (pais e alunos), profissões, doenças 

do coração, meio ambiente, sexualidade, alimentação, diabetes e violência nas ruas. 

Posteriormente, foi realizada uma ação de educação em saúde em duas outras turmas, onde 

foram trabalhados os temas Sexualidade e Métodos Contraceptivos. As experiências 

vivenciadas pelos acadêmicos contribuíram para conhecer e atuar na saúde do escolar, 

identificando possíveis problemas e propondo soluções pertinentes. Além disso, pode-se 

realizar ações educativas e de promoção da saúde, aproximando atividades de ensino com as 

necessidade apresentadas pela comunidade escolar, bem como contribuir para uma 

assistência de qualidade, visando a saúde geral do educando. 

PALAVRAS- CHAVE: Saúde do escolar, assistência de enfermagem, educação 

 

 

Nome do Apresentador (instituição): Daniela Melo Campos BORGES (Acadêmica de 

Enfermagem FEN/UFG e Bolsista PET-Saúde) 
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Orientador(a): Márcia Maria de SOUZA (Professora da FEN/UFG e Tutora PET-Saúde) 

                        

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Elisabeth Cordeiro Vasco GONZAGA (Enfermeira da UBSF 

Santo Hilário/SMS-Goiânia e Preceptora PET-Saúde)  

                                        Stefany Rezende ABRAÃO (Acadêmica de Enfermagem 

FEN/UFG e Bolsista Pet-Saúde) 

                                        Denise Pires ARAÚJO (Acadêmica de Enfermagem FEN/UFG e 

Voluntária PET-Saúde) 

                                        Jackeline Maciel BARBOSA (Enfermeira da UBSF Santo Hilário/ 

SMS-Goiânia) 

Endereço: Rua 229A n.145 Ed. Caiobá  Apt.804  St. Leste Universitário 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): 96785654 

E-mail: daniela_melllo@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

Eixo temático:     (x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO   

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS ADOLESCENTES: PARCERIA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E PET-SAÚDE ENFERMAGEM 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

O Programa Saúde na Escola (PSE) tem como princípio a articulação de ações do Sistema 

Único de Saúde - SUS às ações das redes de educação básica, cujo impacto será a melhoria 

da saúde integral dos estudantes, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e 

recursos disponíveis. A justificativa do trabalho na escola municipal Professor José Décio 

Filho, situada no bairro Santo Hilário – região leste do município de Goiânia, se deu pela 
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seleção e adesão ao PSE por apresentar critérios específicos de cobertura total da ESF 

(Estratégia Saúde da Família) e IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 

compatível  com a realidade local. A ação nesta instituição escolar teve como objetivo 

avaliar as condições de saúde dos adolescentes por meio da integração PET-SAÚDE 

(Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde) e ESF, visando à melhoria da 

qualidade de vida da comunidade estudantil. Trata-se de um relato de experiência de um 

grupo formado por acadêmicas de enfermagem da UFG, bolsistas e voluntários do PET-

SAÚDE e profissionais da ESF referente que participaram dessa ação. A coleta de dados foi 

realizada no período de 17/08 a 16/10 de 2009, com os escolares na faixa etária de 10 - 16 

anos matriculados nos 6º e 7º anos no período matutino na Escola Municipal Professor José 

Décio Filho. Totalizavam 160 alunos, destes, 122 foram atendidos e responderam um 

instrumento recomendado pela Organização Panamericana de Assistência à Saúde (OPAS) 

que contemplava caracterização dos adolescentes, dados gerais de avaliação clínica e 

psicossocial, com perguntas sobre os antecedentes pessoais, antecedentes familiares, 

família, habitação, educação, trabalho, vida social, hábitos, dados referentes à gineco-

urológico, sexualidade, situação psicoemocional e exame físico. Os resultados obtidos 

foram apresentados tanto para coordenação pedagógica quanto à equipe multiprofissional 

da ESF. Os dados dos alunos que apresentaram problemas de saúde foram referenciados à 

equipe da ESF, que dão cobertura à instituição de ensino. Os principais problemas de saúde 

identificados foram: dor (abdominal e lombar - região da coluna); acuidade visual e 

auditiva diminuída; problemas odontológicos: tártaro, dor, halitose e problemas 

ortodônticos e obesidade. Conclui-se que o ambiente escolar é reconhecido como o espaço 

social prioritário para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, intervenção e 

socialização das informações. A parceria entre a educação e a saúde torna-se fundamental, 

no sentido de promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, fortalecendo este 

vínculo e assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes 

potencializando assim assistência integral à saúde do escolar.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): saúde do adolescente, estratégia saúde da família, promoção 

da saúde. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Ludmilla Ferreira EUZÉBIO (Aluna de graduação da 

FO/UFG) 

Orientador(a):  Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da COSTA ( Professora da FO/UFG)                          
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Co-autores (instituição):  Geovanna de Castro Morais MACHADO (Professora da 

FO/UFG) 

E-mail: milinhagyn@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

CLÍNICA INFANTIL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: EXPERIÊNCIA DE 

ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O perfil do profissional de saúde definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) é de 

um indivíduo com formação generalista, técnica, científica e humanista, com capacidade 

crítica e reflexiva, preparado para atuar, pautado por princípios éticos, no processo de 

saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção. Enfoca-se o aprendizado baseado em 

competências, em evidências científicas, na solução de problemas e orientado para a 

comunidade. A diversificação de cenários e ambientes de aprendizagem centra-se na prática 

e na inserção do estudante no sistema público de saúde vigente, já no início da sua 

formação. Neste sentido o objetivo deste estudo é relatar a experiência de estudantes de 

odontologia no desenvolvimento de atividades junto ao SUS como parte da grade curricular 

da UFG. Cada estudante da Disciplina de Clínica Infantil I participou, durante 8 horas, do 

serviço odontológico do CAIS Jardim Guanabara III, em Goiânia, e registrou as atividades 

segundo roteiro pré-estabelecido. Os dados dos relatórios foram categorizados em: tipo de 

envolvimento, atividade desenvolvida, aspectos favoráveis e desfavoráveis, local de 

atuação, atividade multidisciplinar, tipo de ação desenvolvida, programa dentro do qual a 

atividade foi realizada e tema abordado. Realizou-se estatística descritiva. Como resultados 

tivemos que, após a análise de 55 relatórios: os estudantes se envolveram em atividades de 

“somente observação” (63%) ou de “observação e execução (29%). “Observação ao 

atendimento clínico” foi a mais realizada (67%), seguida de “realização de atendimento 

clínico” (22%). A disponibilidade dos profissionais (47%) foi o aspecto mais favorável das 
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visitas e a falta de assistência técnica (43,6%) a mais desfavorável. Cerca de 85% das 

atividades ocorreram no CAIS, no programa Estratégia Saúde da Família (100%) e no 

Programa do Bebê (38%) com ações educativo-preventivas (76%) e curativas (18%). 

Houve visitas domiciliares (7,2%) e atividade multidisciplinar (18%). A saúde bucal foi o 

tema mais abordado  (74%), seguido de atenção básica (5,4%), hipertensão-diabetes (3,6%) 

e maus tratos à criança (3,6%). Portanto, pôde-se concluir que os estudantes participaram de 

diversas atividades junto ao serviço, todas elas coerentes com a proposta das DCN para os 

cursos da área de saúde. A experiência  foi positivamente avaliada e demonstrou a 

viabilidade de integração de outras disciplinas do Curso de Odontologia ao Sistema Único 

de Saúde. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): 

 Odontopediatria, Sistema Único de Saúde, Educação em Odontologia 

 

Nome do Apresentador: Leiliane Alcântara BRITO (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

Orientadora: Claci Fátima Weirch ROSSO (Professora Doutora da FEN/UFG) 

Co-autores: Ana Carolina Gonçalves de FARIA (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

Ana Paula Freitas LIMA (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

Francine Vieira PIRES (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

Kamilla Vêncio Frauzino ALEXANDRE (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

  Endereço: Avenida Rio Branco n°3050 Condomínio Panorama Park Bl. G2 apt°403 Setor 

Urias Magalhães 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s) (62)32102197 / 93071352 

E-mail: leilianeabrito@gmail.com 

Modalidade: (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(X) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PROMOVENDO O ALEITAMENTO MATERNO 
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RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: Atualmente, a prática da amamentação salva a vida de 6 milhões de crianças a 

cada ano, prevenindo diarréia e infecções respiratórias agudas. Com base em evidências 

científicas, a OMS recomenda a prática da amamentação exclusiva por seis meses e a 

manutenção do aleitamento materno acrescido de alimentos complementares até os dois 

anos de vida ou mais. Apesar dos comprovados benefícios do aleitamento, programas 

governamentais no Brasil não conseguiram atingir as recomendações da OMS. Os estudos 

apontam à necessidade de expansão das atividades de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno no Brasil.  

Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem no desenvolvimento de 

atividades de educação em saúde as gestantes e puerperas em relação à importância do 

aleitamento materno durante a Semana Mundial do Aleitamento Materno. 

Desenvolvimento: O trabalho foi desenvolvido durante o estágio supervisionado I no 

Centro de Saúde Dr. Vânio Medeiro de Melo localizado em Firminópolis, no mês de julho 

de 2009 com gestantes e puérperas que residem no município. A atividade foi desenvolvida 

durante a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Nós as convidamos por meio de 

propaganda na rádio local e carro de som que circulava por toda cidade. Foi usado como 

estratégia para abordar o assunto uma oficina denominada “Promovendo o Aleitamento 

Materno” que foi dividida em três momentos. O primeiro, entregávamos as mulheres balões 

que continham perguntas sobre amamentação, às mulheres respondiam com o 

conhecimento que tinham, após isso ministrávamos a apresentação interativa utilizando 

como recurso o datashow além do álbum seriado do Ministério da Saúde que visava 

explicitar e incitar nas mulheres o conhecimento do assunto e sua real importância. Foram 

discutidas as vantagens dessa prática para o bebê e para a mãe, mitos acerca do assunto, 

posicionamento e pega correta para a mamada, cuidados com as mamas, ordenha e 

conservação do leite, problemas no aleitamento e legislação brasileira diante da 

amamentação. E para finalizar as mulheres respondiam as mesmas perguntas após toda a 

abordagem e realizavam uma avaliação sobre a oficina. Conclusão: O contato das 

acadêmicas de enfermagem com as gestantes e puerperas possibilitou a identificação dos 

pontos fracos do conhecimento das mesmas em relação ao aleitamento materno, 

possibilitando atuar mais efetivamente sobre os mesmos. Buscou-se abordar principalmente 

os mitos acerca do aleitamento materno na busca de uma maior adesão das gestantes e 
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puerperas ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses e concomitantemente, com 

alimentação complementar até os dois anos de idade. Sendo assim, percebe-se a 

importância da interação equipe de saúde e comunidade em ações educativas visando 

esclarecimento e melhoria da qualidade de vida.   

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  Aleitamento materno, Amamentação,  Promoção da saúde. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Camila de Oliveira Ribeiro (Aluna de graduação da 

UFG) 

Orientador(a): Vânia Cristina MARCELO (Professora da FO/UFG) 

                       

Tutor(a): Sandra Lúcia Ala MOREIRA (Dentista da UBSF/Goiânia)             

Co-autores (instituição):  Fabiana Marques GUIMARÃES (Aluna de graduação da 

FO/UFG) 

  Flávia Rodrigues de ALENCAR (Aluna de graduação da FO/UFG) 

  Lorena Soares VAZ (Aluna de graduação da FO/UFG) 

  Sarah Macedo Cavalcante do AMARAL (Aluna de graduação da FO/UFG) 

Endereço: Rua 262 nº 45 apt 403 Bl 1C Ed Barão de duas Barras. St Universitário. Cep: 

74615-300 

Cidade: Goiânia  

Telefone(s): 32028249, 96079283 

E-mail: camilinha.o.r@hotmail.com 

Modalidade:   ( x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

CAMINHO DE UM SONHO 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

No Brasil, a porcentagem de adolescentes grávidas entre 15 e 17 anos subiu de 6,9% para 

7,6% em dez anos e a porcentagem de gravidez entre as jovens de 18 a 24 anos de idade 
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caiu de 38% para 34,9%, sendo ainda um número considerável. Outros dados mostram que 

uma em cada quatro mulheres que dão a luz nas maternidades tem menos de 20 anos de 

idade. A gravidez é um período de intensas modificações, adaptações fisiológicas e 

bioquímicas, sendo de grande importância o acompanhamento e as orientações tanto 

médicas como odontológicas nesse período. Essa preocupação deve ser estendida também 

para a saúde do bebê, já que esta depende dos cuidados da mãe que deve ser conscientizada 

para isso. Esse trabalho foi realizado por acadêmicas do 8° período de Odontologia da UFG 

durante as disciplinas de Estágio em Odontologia Coletiva I e II. O trabalho foi executado 

no Residencial Vale dos Sonhos localizado no Distrito Sanitário Norte na cidade de 

Goiânia-GO. Para elaboração desse projeto foi realizado primeiramente um diagnóstico da 

realidade através da técnica de estimativa rápida entre os dias 28 de abril e 12 de maio de 

2009. Esse diagnóstico mostrou que a gravidez na adolescência, assim como no Brasil, é 

um problema significante no Residencial Vale dos Sonhos, sendo portanto o público-alvo 

escolhido para execução do projeto no período de 25 de agosto a 03 de novembro de 2009. 

O trabalho teve como objetivo promover saúde ao grupo de gestantes selecionado. A 

metodologia incluiu visitas domiciliares semanais, construção e distribuição de cartilhas 

informativas sobre aspectos relacionados a saúde geral e bucal da gestante e do bebê e 

reuniões dialogadas com demonstração utilizando macro-modelos e manequins, além disso 

foi feita distribuição de itens de higiene pessoal e preservativos. A avaliação da efetividade 

das ações é feita diariamente no início de cada reunião retomando o tema da anterior e ao 

final será realizado um encontro lúdico com lanche e gincana que comporá a análise das 

ações. Como resultados espera-se, além do aprendizado sobre os temas, a mudança de 

comportamento e um maior interesse em participar dos grupos estruturados na unidade de 

saúde referência. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Vale dos Sonhos, gestantes, atenção básica, promoção de 

saúde. 

 

Nome do Apresentador: Nayla Cecília Silvestre da Silva BRANQUINHO (Aluna de 

Graduação da FEN/UFG)  

Orientador (a): Carmen Luci Rodrigues LOPES (Professora Doutora da FEN/UFG) 

Co-orientador (a): Alyne Leite Gomes Nogueira (Professora da FEN/UFG) 

Tutores: Denise Yoshida BATISTA (Professora do Centro de Formação Humana Ana Néri) 

              Flávio R. MACHADO (Professor do Centro de Formação Humana Ana Néri) 
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              Marcionília Mariana de SOUSA (Professora do Centro de Formação Humana Ana 

Néri) 

              Maria das Neves da Silva XAVIER (Coordenadora da área de Saúde do Centro de 

Formação Humana Ana Néri) 

              Sabrina Zanellato FERNANDES (Professora do Centro de Formação Humana Ana 

Néri) 

                                

Co-autores: Ana Paula Freitas LIMA (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                    Laiz Ayres BRITO (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                    Francine Vieira PIRES (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                    Kamilla Vêncio Frauzino ALEXANDRE (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                    Wilzianne Silva RAMALHO (Aluna da Graduação da FEN/UFG) 

Endereço: Rua 230 n° 54 Ed. Paranoá Apto 2003 Setor Leste Universitário. 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62)  

E-mail: naylacecilia@gmail.com 

 

Modalidade: (X) Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO COMBATE À INFLUENZA A: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: A influenza A tornou-se uma pandemia e desviou os olhares da população 

mundial nestes últimos seis meses. No Brasil, a doença tornou-se um problema de saúde 

pública desde que o vírus começou a circular entre a população, em julho de 2009. A 

influenza A caracteriza-se por ser de fácil transmissibilidade, de início abrupto e que pode 

levar à morte das vítimas. Além disso, um dos fatores que dificultam o diagnóstico da 
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doença é a característica dos sintomas, que podem ser confundidos com o de uma gripe 

comum. A maior preocupação com o combate à doença, relaciona-se com as necessidades 

de educação da população e dos profissionais de saúde, na prevenção da transmissão viral. 

Objetivos: Relatar a experiência das acadêmicas de enfermagem no desenvolvimento de 

atividades de educação em saúde direcionadas aos alunos do curso Técnico e Auxiliar de 

Enfermagem na prevenção da transmissão da influenza A. Desenvolvimento: A oficina de 

educação em saúde sobre a influenza A aconteceu no estágio supervisionado em 

licenciatura III, em parceria com o Centro de Formação Humana Ana Néri. Participaram da 

oficina, docentes, coordenadores e alunos dos módulos I, II e III, do curso Técnico e 

Auxiliar de Enfermagem, dos períodos matutino, vespertino e noturno. Como forma de 

procedimentos de ensino, realizou-se inicialmente uma abordagem teórica sobre o assunto e 

em seguida, os participantes confeccionaram painéis ilustrativos que foram expostos na 

escola. Ao final, os alunos avaliaram a atividade como importante na sua formação 

profissional e na adoção de medidas preventivas. Conclusão: A realização dessa atividade 

contribuiu com o aumento do conhecimento dos alunos sobre a influenza A, capacitando-os 

para que possam participar no controle dessa virose.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Influenza A, Educação em Saúde, Técnico e Auxiliar de 

Enfermagem  

 

Apresentadora: Tatyana Xavier Almeida Matteucci Ferreira (Farmacêutica da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e aluna do Mestrado em Ciências da Saúde - 

UFG) 

Orientadora: Dra Rita Goreti Amaral (professora da Faculdade de Farmácia-UFG) 

Co-orientadora: Dra Janaína Valadares Guimarães (professora da Faculdade de 

Enfermagem-UFG) 

Co-autores:  

Suelene Brito do Nascimento Tavares (Biomédica da Secretaria Municipal 

de Saúde de Goiânia, Biomédica do Laboratório Rômulo Rocha-FF/UFG e 

aluna do Doutorado em Ciências da Saúde-UFG) 

Iraci Rodrigues Rezende (Médica Ginecologista e Sanitarista da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia) 

César Augusto de Rezende (Aluno da Faculdade de Medicina-UFG) 

Luciana Vieira Araújo (Farmacêutica do Laboratório Rômulo Rocha – 
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FF/UFG) 

MODALIDADE: Pesquisa 

CATERGORIA: Pôster dialogado 

EIXO TEMÁTICO: Atenção Básica 

CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA DO EXAME CITOPATOLÓGICO 

DAS MULHERES ATENDIDAS EM UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS A 

SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE GOIANIA-GO 

Introdução: Após 13 anos de implantação do Programa Viva Mulher o Brasil 

permanece com taxas elevadas de morbi-mortalidade por câncer do colo do útero. Urge 

a reorganização das ações de prevenção com vista à maior eficiência do sistema de 

rastreamento. Para tanto é necessário o conhecimento das variáveis determinantes da 

realização do exame citopatológico e a avaliação da periodicidade de sua realização a 

fim de verificar se as metas recomendadas pelo Ministério da Saúde estão sendo 

alcançadas. Objetivo: Analisar o conhecimento, atitude e prática do exame 

citopatológico das mulheres atendidas em Unidades de Atenção Básica a Saúde da 

Família (UABSF) do Distrito Sanitário Leste do município de Goiânia-GO. 

Metodologia: Este estudo foi realizado pela Universidade Federal de Goiás em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, no período de agosto a 

setembro de 2009. Foram aplicados questionários pelos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), durante suas visitas domiciliares de rotina, totalizando 342 mulheres. Os 

questionários continham perguntas direcionadas à análise do conhecimento, atitude e 

prática do exame citopatológico (A senhora já ouviu falar sobre o exame 

citopatológico? Qual a sua finalidade? A senhora já o realizou? De quanto em quanto 

tempo a senhora realiza este exame? Qual a preparação necessária para realização do 

exame?). Após a aplicação dos questionários as mulheres foram informadas pelos ACS 

sobre a importância da realização do exame citopatológico e suas dúvidas foram 

respondidas. Resultados: Dentre as entrevistadas, 99,7% já haviam ouvido falar sobre 

o exame, 95,6% tinham conhecimento sobre a sua finalidade, 96,8% já haviam feito o 

exame e 66,5% realizavam o exame com freqüência anual. No entanto, 3,2% das 

mulheres nunca o tinham realizado, 16,0%  estavam com o exame em atraso, isto é,  

haviam realizado o último exame há 3 anos ou mais, e apenas 54,7% das mulheres 

tinham conhecimento suficiente sobre a preparação necessária para sua realização. 

Conclusão: Observou-se que uma grande parte das mulheres já havia realizado o 
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exame citopatológico ao menos uma vez. No entanto, ainda é alta a proporção de 

mulheres que realizam-no com freqüência inadequada, o que impede a eficiência do 

sistema de rastreamento. Também é alta a proporção de mulheres que realizam o 

exame com freqüência superior à necessária concentrando sua realização em um grupo 

de mulheres, não abrangendo aquelas que nunca fizeram ou que o fazem com pouca 

freqüência. Através do conhecimento dessas variáveis é possível avaliar a demanda e 

reorganizar as ações de prevenção ao câncer do colo do útero nas UABSF a fim de que 

se obtenha uma maior eficiência do sistema de rastreamento e as metas determinadas 

pelo Ministério da Saúde sejam atingidas, reduzindo a morbi-mortalidade por esta 

patologia. 

 

Apresentadora: Luana Carla DALASTRA (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Orientador: Maria de Fátima GIL (Professora da FANUT/UFG) 

Tutora: Débora Caldas MARQUES (Nutricionista da SMS/Goiânia) 

Co-autor: Lívia Novaes Rosa LINO (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL SOBRE REDUÇÃO DE PESO 

PARA ADULTOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Atualmente, a obesidade é um grave problema de saúde pública nos países 

desenvolvidos, e um crescente problema nos países em desenvolvimento. Um dos 

principais problemas envolvidos no tratamento dietoterápico é baixa adesão ao 

tratamento, sendo importante desenvolver estratégias que tenham impacto na 

motivação do paciente. Este estudo consiste em um relato de experiência das alunas da 

disciplina Estágio Integrado V, do curso de graduação em Nutrição da Universidade 

Federal de Goiás, com intuito de socializar uma experiência vivenciada em uma 

atividade de educação nutricional com foco da redução de peso. A atividade foi 

proposta em ocasião do evento Outubro Saudável, promovido pela Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Goiânia. A atividade ocorreu no auditório de uma 

unidade de saúde . A divulgação foi feita com 1 semana de antecedência pela 

nutricionista e pelos agentes comunitários de saúde por meio de convites e cartazes 

fixados na unidade. No dia da atividade as pessoas que estavam no cais também foram 

convidadas a participar. Inicialmente foi realizada avaliação antropométrica através do 

índice de massa corporal. Após avaliação antropométrica, os participantes receberam 

um folder com um cardápio saudável de 1800 kcal e lista de substitutos. Em seguida foi 
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desenvolvida uma palestra abordando os temas: alimentação saudável, doenças 

crônicas não-transmissíveis e diet-light. Finalmente, foi feita uma roda de conversa em 

que os participantes foram incentivados a relatar suas dificuldades e experiências 

pessoais sobre a redução de peso. Participaram da reunião 7 pessoas, sendo 2 

eutróficas, 2 com sobrepeso e 3 obesas. Dentre os participantes, apenas 1 era do sexo 

masculino. Sobre os resultados obtidos, percebemos que as atividades em grupo são 

importantes ferramentas de empowerment, pois elas fortalecem as relações 

interpessoais no grupo, o que converge para o estabelecimento de confiança e 

autodeterminação. Os resultados poderiam ter sido melhores se houvesse maior 

participação da população e as atividades tivessem maior continuidade. 

 

 

Nome do Apresentador (instituição): Daniella Evangelista SALES (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Flaviana VIEIRA ( Professora da FEN/UFG) 

Tutor(a): Elizabeth Cordeiro Vasco GONZAGA (Enfermeira da SMS/Goiânia) 

Co-autores (instituição): Ana Claudia Andrade CORDEIRO (Aluna de graduação da 

FEN/UFG);  

Ana Paula da Costa PESSOA (Aluna de graduação da FEN/UFG);  

Deyse Maria Rodrigues ALVES (Aluna de graduação da FEN/UFG);  

Grasiely Santana de SÁ (Aluna de graduação da FEN/UFG); 

Patrícia Silva NUNES (Aluna de graduação da FEN/UFG); 

Thays Angélica de Pinho SANTOS (Aluna de graduação da FEN/UFG);  

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 8428-3596 

E-mail: danisales17@hotmail.com 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 
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TÍTULO 

AÇÃO EDUCATIVA PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO: 

UMA PARCERIA ENTRE SERVIÇO, COMUNIDADE E UNIVERSIDADE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A atenção primária à saúde (APS) proporciona a entrada no sistema para as necessidades e 

problemas que o indivíduo e a comunidade apresentam. A Enfermagem tem grande 

importância, junto a outras áreas, nas ações primárias de prevenção e promoção em saúde. 

Exemplo são as ações educativas que ajudam na busca da compreensão das raízes de 

problemas e de suas soluções, baseando-se no diálogo ou na troca de saberes. Tem como 

propósito diminuir morbimortalidades, como a do câncer cérvico-uterino. O presente 

trabalho tem como objetivo relatar a contribuição da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás na ação educativa de prevenção de câncer de colo uterino 

realizada com mães de alunos. Tratamos de uma Ação Educativa realizada na Escola 

Municipal Professor José Décio Filho, na região leste de Goiânia em comemoração ao Dia 

das Mães. Foram programadas ações conjuntas, integrando equipes multidisciplinares e 

multiprofissionais da Escola, Estratégia Saúde da Família (ESF) e UFG: parceria serviço, 

comunidade e universidade. Foram utilizados cartazes, multimídia, vídeos, folders, material 

de coleta de exame citológico do colo uterino para demonstração, cadernos ilustrativos, colo 

de útero anatômico. Sendo realizado roda de conversa e exposição oral dialogada sobre o 

assunto. Contamos com a presença de 33 mulheres de 20 a 63 anos, pertencentes à área de 

cobertura da ESF Santo Hilário, divididas em três grupos para orientações sobre o tema. Em 

cada grupo, foi abordado: prevenção do câncer de colo de útero, importância de se fazer o 

exame Papanicolaou e suas indicações, técnica do exame, com demonstração de materiais e 

métodos. Durante a exposição e discussão, cada mulher teve a oportunidade para colocar 

suas experiências e dúvidas. As participantes relataram dificuldades em realizar o exame, 

desconforto, dor e vergonha, pela falta de conhecimento e informação de como é realizado o 

exame. A experiência da ação educativa possibilitou o contato com a realidade das mulheres. 

Ao final da atividade expressaram-se gratas e satisfeitas, com dúvidas esclarecidas, e, melhor 

posicionamento quanto à busca de saúde e a auto-valorização enquanto mulheres. Temas 

com o câncer de colo de útero são muito presentes na vida das mulheres, no entanto, nem 

sempre as mesmas possuem conhecimento ou não encontram abertura para falar sobre o 

assunto. Esta ação favoreceu uma melhor percepção do indivíduo na sua totalidade, 

possibilitou uma maior proximidade entre as pessoas, criando um vínculo de confiança e 
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troca de experiências e de informações importantes. A APS é primordial na organização da 

atenção e do cuidado para a prevenção de futuras complicações, internações, agravos; e, 

promoção de saúde por meio da adoção de práticas saudáveis dos indivíduos e da 

coletividade, diminuindo fatores de risco. 

PALAVRAS- CHAVE: atenção primária à saúde; ação educativa; câncer de colo de útero; 

Enfermagem. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Milena Silva Sardinha (Faculdade de Odontologia 

UFG) 

Orientador(a): Tatiana Oliveira Novais (Faculdade de Odontologia da UFG) 

Tutor(a): Fábio César Pires de Carvalho (Cirurgião-dentista da SMS Goiânia)       

Co-autores (instituição): Amanda Lacerda (Faculdade de Odontologia UFG) 

Laís Fagundes da Silva Martins (Faculdade de Odontologia UFG) 

Sarah Gomes Bertelli (Faculdade de Odontologia UFG) 

Endereço: Rua 37 Quadra A23 Lote 14 Jardim Goiás 

Cidade: Goiânia - Goiás 

Telefone(s): (62)32181692 \ (62)81289502 

Email: Sarah.bertelli@hotmail.com 

 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA ADOLESCENTES DE 

ESCOLAS MUNICIPAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Em contexto escolar, educar para a saúde consiste em repassar e discutir, junto a um grupo 

social, atitudes e valores que o possibilite adotar hábitos e a tomar decisões adequadas ao 

seu bem estar físico, social e mental. Este trabalho relata a experiência vivida por 
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acadêmicos do terceiro período de odontologia da UFG que realizaram atividades de 

promoção da saúde bucal para adolescentes. Durante três visitas a escola Benedito Soares 

de Castro, na cidade de Goiânia, os acadêmicos promoveram atividades para conhecer a 

realidade e educativo-preventivas com os alunos e professores da escola, visando 

desenvolver habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras. O primeiro contato foi feito 

por meio de uma visita com roteiro de observação e questionário para conhecer as 

condições da escola e elaborar estratégias de trabalho. Na segunda ida ao colégio, foram 

feitas atividades com aulas expositivas, sobre assuntos ligados ao cotidiano dos alunos: 

alimentação saudável, doenças bucais, higienização e traumatismo dentário. Para isso, os 

alunos da escola percorreram um circuito com estes temas. Dessa forma, foi possível, além 

de conscientizar os adolescentes da importância de se manter uma boa saúde bucal, 

incentivar os professores a desenvolver o ensino de forma interdisciplinar. Na terceira 

visita, pode-se avaliar a aprendizagem e o interesse dos alunos com uma gincana, em que 

todos os assuntos foram novamente abordados de forma interativa. Houve uma boa 

aceitação de todo o grupo durante o trabalho. Os alunos da escola, frequentemente, tinham 

observações e questionamentos, demonstrando interesse pelos assuntos. A avaliação foi 

positiva, pois a grande maioria dos alunos mostrou ter absorvido bem todas as informações 

passadas. Os acadêmicos sentiram-se mais motivados pelas práticas de promoção de saúde, 

interessando-se, assim, no desenvolvimento de futuros projetos. Estas atividades, além de 

possibilitarem aos acadêmicos integrar-se ao serviço público, também os habilitaram ao 

senso crítico e lhes favoreceram o conhecimento de outras realidades, que os levam a ser 

um agente transformador das mesmas. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  

Promoção da Saúde, Educação em Saúde, Adolescentes, Saúde Bucal. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Danielly Bandeira Lopes (FEN/UFG) 

Orientador(a):  Márcia Maria de Souza (FEN/UFG) 

 Tutor(a): Edinamar Aparecida Santos da Silva 

Co-autores (instituição): Edinamar Aparecida Santos da Silva (SMS) 

Endereço: Rua 229; nº120; Q. 6-12; Ed. José João Mendonça; apto 502 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 84391995 

E-mail: db-lopes@hotmail.com 
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Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

A ORGANIZAÇÃO DE UM GRUPO DE GESTANTES SOB PERSPECTIVA E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ACADÊMICA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: Informações sobre as diferentes vivências devem ser trocadas entre as 

mulheres e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercâmbio de experiências e 

conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a compreensão do processo de 

gestação. E, o meio consagrado para tal intercâmbio é o grupo de gestantes desenvolvido 

com a finalidade de complementar o atendimento realizado nas consultas, melhorar a 

adesão das mulheres aos hábitos considerados mais adequados, diminuir ansiedades e 

medos relativos ao período grávido e puerperal. Objetivo: Descrever a experiência da 

elaboração, organização e coordenação de um grupo de gestantes em uma unidade de 

atendimento básico à saúde da família, destacando as facilidades e dificuldades, a partir da 

visão de uma acadêmica de enfermagem. Contexto da experiência: O cenário de estudo 

foi a Unidade de Atenção Básica à Saúde da Família (UABSF) Recanto das Minas Gerais, 

local de realização do Estágio Supervisionado em Enfermagem I. Desenvolvimento: O 

planejamento do grupo de gestantes realizou-se com a participação das preceptoras. Os 

temas propostos para o grupo envolveram aspectos concernentes aos âmbitos social, 

cultural, psicológico e biológico da mulher gestante e da criança. A divulgação foi feita 

com auxilio das agentes comunitárias de saúde das três equipes da unidade. No primeiro 

encontro do grupo de gestantes foi trabalhado o tema: Estratégia do PSF na abordagem da 

gestante. Apesar de empenho e determinação para efetivação do grupo, os pontos de 

dificuldade para realização dessa atividade foram vários, como o envolvimento e 

mobilização de vários recursos humanos, como médicos, enfermeiros, agentes comunitários 

de saúde, funcionários da unidade de saúde de modo geral e, a comunidade, além da 
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participação e adesão das gestantes. Considerações finais: A elaboração, organização e 

implantação desse tipo de grupo são de caráter multiprofissional e interdisciplinar, sendo 

inviável trabalhar nesse tipo de atividade sem o envolvimento de outras áreas e 

profissionais. Do ponto de vista acadêmico sugere-se o envolvimento e o estímulo da 

participação e inserção de discentes em atividades de extensão, principalmente de caráter 

multiprofissional, pois estas proporcionam uma visão ampliada da relação entre formação 

acadêmica e profissional e, atuação em equipe, principalmente na criação de grupos, 

refletindo na qualidade do atendimento à comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Atenção básica; Formação acadêmica; Grupo de gestante. 

 

Nome do Apresentador: Renata Elias da SILVA (Acadêmica de Graduação da FEN/UFG) 

Orientadora: Alyne Leite Gomes NOGUEIRA (Professora Substituta FEN/UFG) 

Co-autores:  José Antônio Alves OLIVEIRA  (Acadêmico de Graduação da FEN/UFG)  

                     Bárbara Souza ROCHA (Professora Mestre da FEN/UFG) 

                      Heliny Carneiro Cunha NEVES (Professora Mestre da FEN/UFG)                                    

Endereço: Rua 262 n° 45 Apto 603  Bloco 2D Setor Universitário 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 99149753 

E-mail: renattynhaa@gmail.com 

Modalidade:  (X) Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: 

APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE ÚLCERA 

CRÔNICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA COMUNIDADE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

Introdução: Úlceras Crônicas dos Membros Inferiores (UCMI) configuram-se problema de 

saúde publica e causam significante impacto socioeconômico, devido à natureza recorrente 
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e tratamento de longa duração. Sua etiologia é multifatorial, como: doença venosa crônica, 

doença arterial periférica, neuropatias, hipertensão arterial, trauma físico, anemia 

falciforme, infecções cutâneas, doenças inflamatórias, neoplasias, alterações nutricionais e 

tabagismo. Há três principais tipos de UCMI: venosas, arteriais e neuropáticas. A úlcera 

venosa representa cerca de 70% a 90% dos casos de UCMI e apresenta como principal 

causa a insuficiência venosa crônica. Apesar de sua alta prevalência e morbidade, as úlceras 

venosas são muitas vezes negligenciadas e insuficientemente gerenciadas. Assim, se faz 

necessário um acompanhamento multiprofissional ao portador de ferida crônica, afim de 

uma evolução satisfatória, redução da morbidade, prevenção de complicações e 

conseqüente melhora da qualidade de vida do mesmo. Objetivo: Relatar a experiência, de 

acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG), quanto a aplicação 

do Processo de Enfermagem (PE) a um portador de UCMI, cadastrado na Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). Desenvolvimento: O planejamento e desenvolvimento do 

processo de enfermagem ao portador de UCMI ocorreu a partir de aulas práticas da 

disciplina “Bases para o cuidar da saúde do indivíduo, família e comunidade II”, da 

Faculdade de Enfermagem/UFG, com parceria do ESF do setor Santo Hilário, Goiânia/GO. 

Durante as visitas domiciliares, os acadêmicos tiveram a experiência de aplicar o PE, ao 

realizarem a coleta de dados, levantarem os possíveis diagnósticos de enfermagem e 

elaborarem o planejamento da assistência de forma holística e individualizada. Fizeram as 

prescrições das intervenções diárias e avaliaram seus resultados. Dentre as intervenções 

estão: avaliação da ferida, realização de curativo e orientações ao cliente quanto à relação 

do tabagismo e a cicatrização da ferida, a importância da boa higiene (foi oferecido uma 

saboneteira com sabonete exclusivo para a ferida), e da relevância de uma circulação 

satisfatória (foi confeccionado um “puff” para elevação dos membros inferiores do cliente). 

Com intuito de avaliar as intervenções fez-se evoluções diárias e abriu-se espaço para 

paciente manifestar a sua satisfação, fazer sugestões e críticas. Conclusão: O cuidado 

holístico ao cliente com UCMI é um desafio para a equipe de saúde, especialmente pelo 

longo curso de tratamento e reincidência. A aplicação do PE configurou-se como estratégia 

de acompanhamento e tratamento de úlceras crônicas, visto que o cliente mostrou maior 

disposição e adesão ao tratamento, com redução significativa do consumo de cigarro e 

melhora do aspecto da ferida. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Úlcera crônica, Ferida venosa, Cicatrização de feridas, 

Tabagismo, Processo de Enfermagem.  
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Nomes dos autores: 

Apresentador (a): Juliana Alves de OLIVEIRA (Aluna de graduação da FO/UFG) 

Orientador (a): Cerise de Castro CAMPOS (Professora da FO/UFG) 

Tutor: Clênio Heber PIRES 

 Co-autor (es):  Ana Carolina Gonçalves de FARIA (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

                         Jaqueline Cardoso da MATA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

                         Jeany SANT`ANA (Aluna de graduação da FO/UFG) 

                         Lucas Ala ALVARENGA (Aluna de graduação da FO/UFG) 

                         Thaíse Maria França FREITAS (Aluna de graduação da FO/UFG) 

Modalidade: Relato de Experiência 

Categoria: Pôster dialogado 

Eixo temático: Atenção Básica 

AMAMENTAÇÃO EM FOCO 

Resumo: 

O “Grupo de Gestante” desenvolve ações que visam trazer resolutividade para a 

demanda local de promoção de saúde de uma determinada região, respondendo aos 

princípios do SUS. O referido grupo organiza-se através de reuniões periódicas, com a 

participação de integrantes da equipe de profissionais da Unidade de Saúde de cada 

região, com o intuito de promover e incrementar medidas de prevenção e promoção em 

saúde. O objetivo deste trabalho é mostrar a atividade desenvolvida pelos integrantes 

do PET Saúde, realizada com o grupo de gestantes da U.A.B.S.F. Boanerges Caires em 

São Luís de Montes Belos cujo intuito foi trocar informações sobre aleitamento 

materno, amamentação, cuidados com a saúde bucal das gestantes e primeiros cuidados 

com a saúde bucal do bebê. A atividade teve a integração dos acadêmicos do curso de 

Odontologia, Medicina e Enfermagem, sendo dividida em duas etapas: no primeiro dia 

foi realizada uma palestra sobre amamentação e a distribuição de um questionário 

contendo perguntas sobre gestação e amamentação. No segundo dia foi realizada uma 

roda de conversa cujo tema foi primeiros cuidados com a saúde bucal do bebê e 

aleitamento materno, visando responder as perguntas do questionário distribuído no 

primeiro dia. Ao final houve distribuição de folders para enfatizar os temas expostos na 

atividade. Esse trabalho teve uma repercussão positiva para a população, pois na região 

espalhou-se um “mito” de que o leite de vaca era mais forte que o leite materno o que 
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fez com que muitas mães deixassem o aleitamento natural. Além disso, muitas das 

grávidas não tinham conhecimento sobre a higiene bucal das mães e do bebê e 

passaram a ter a partir de então. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Mayara Barbosa Viandelli MUNDIM (Aluna de 

graduação FO-UFG 

Orientador(a): Tatiana Oliveira NOVAIS (Professora da FO/UFG)             

Tutor(a): Newillames Gonçalves NERY  (Cirurgião-dentista da SMS/ Goiânia)           

Co-autores (instituição):  

Bruna Paranhos MEIRELES (Aluna de graduação FO-UFG) 

Hernane de Oliveira CARNEIRO (Aluno de graduação FO-UFG) 

Marco Aurélio de CARVALHO (Aluno de graduação FO-UFG) 

Murillo Martins LEITE FO-UFG(Aluno de graduação FO-UFG) 

Letícia Cardoso MOREIRA (Técnica em Saúde Bucal SMS/ Goiânia) 

Mônica Borges de Araújo ALVES (Auxiliar de Saúde Bucal SMS/ Goiânia) 

Endereço: Rua C-259 nº 40 Ed.Luise Regine apto.603 Nova Suiça 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62)35381184  (62)91332454  (62)92638614 

E-mail: mayarinha_guimaraes__@hotmail.com 

 

Modalidade:   (X  )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO      

PROJETO VIDA SAUDÁVEL : A EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE 

ODONTOLOGIA JUNTO À ESF 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) busca a reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada por equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Presta 
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assistência contínua à comunidade, acompanhando integralmente a saúde das famílias em 

cada área de abrangência. Este trabalho contempla as atividades práticas das disciplinas de 

Estágio em Odontologia Coletiva I e II desenvolvidas durante o quarto ano da graduação do 

curso de Odontologia e efetiva-se a partir da parceria Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás (FO-UFG) e Secretaria Municipal de Saúde/Goiânia (SMS). 

Teve como objetivo a elaboração, execução e avaliação de um projeto de intervenção em 

saúde para um grupo populacional assistido pela ESF, no Parque Atheneu, bairro da região 

sudeste de Goiânia. Apresenta-se a experiência vivida pelo grupo de acadêmicos que 

participou deste projeto. Foi realizado o diagnóstico da realidade da microárea 03 da equipe 

521, utilizando a Técnica da Estimativa Rápida e, através das necessidades observadas, 

foram traçados objetivos e ações de intervenção quanto aos problemas detectados. A 

Unidade Municipal de Assistência Social (UMAS) Parque Atheneu foi eleita como foco de 

atuação, sendo então desenvolvidas atividades de educação em saúde com os temas saúde 

bucal, drogas, violência, alimentação saudável e prática de atividade física envolvendo 

teatros, vídeos, confecção de cartazes, gincanas, jogos educativos, visitas domiciliares, 

orientações, discussões, lanche saudável, entre outros, tendo como público-alvo a equipe da 

ESF, as crianças assistidas pela instituição e suas famílias, bem como educadores e demais 

funcionários desta. Foi ainda firmada parceria com o Programa Educacional de Resistência 

às Drogas e à Violência (PROERD-PM) e com as agentes comunitárias da região para 

manutenção das atividades de orientação às famílias após o fim do estágio. A satisfação 

tanto da equipe de saúde através de depoimentos de integrantes da mesma, as impressões 

dos acadêmicos e principalmente das opiniões das educadoras, alunos e pais da UMAS 

comprovam a importância de tais atividades tanto na formação dos novos profissionais de 

saúde quanto na concretização dos objetivos da ESF, tornando mais humanizada a relação 

entre o profissional de saúde e a população, buscando contemplar aspectos importantes da 

Promoção da saúde. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção de Saúde, Saúde Bucal, Educação em Saúde,  

Saúde da Família. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Samira Nascimento MAMED (Acadêmica da 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Nara Rubia de FREITAS (Docente da FEN/UFG) 

 Tutor(a):  Rosimary Sousa SILVA (Professora e Coordenadora do PSE no Colégio Dom 
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Fernando I)            

Co-autores (instituição): Jéssica Silva COSTA (Acadêmica da FEN/UFG) 

                    Raquel Rosa MENDONÇA (Acadêmica da FEN/UFG) 

                    Paula Ávila MORAES (Acadêmica da FEN/UFG) 

                    Thuany Cavalcante SILVA (Acadêmica da FEN/UFG) 

                     Fernanda Pereira TONHÁ (Acadêmica da FEN/UFG) 

                     Jacqueline Rodrigues de LIMA (Docente da FEN/UFG) 

Endereço: Rua X Qd A Lt 8 A Setor Aeroviário 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s) (62) 8183 0817/ 3942 2807 

E-mail: samiramamed31@gmail.com 

Modalidade:   ( x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(x ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA: PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO 

MAPEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO-CULTURAIS DA 

COMUNIDADE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

As ações de promoção da saúde na escola contribuem para a compreensão das relações 

entre condições de vida e saúde, enfatizando a participação ativa dos diversos integrantes da 

comunidade escolar nesse processo. O Programa de Saúde na Escola (PSE), instituído como 

uma política de cooperação entre os setores da saúde e da educação, possibilita o 

desenvolvimento dessas práticas de forma a ampliar seu alcance e impacto para estudantes 

e suas famílias. Reconhecendo a escola como espaço de atuação, alunos da disciplina 

Promoção da Saúde da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 

(FEN/UFG) realizaram atividades de forma integrada ao PSE no Colégio Estadual Dom 

Fernando I. As práticas foram realizadas com a oitava série do Ensino Fundamental, 

visando sensibilizar a comunidade escolar para a promoção da saúde com ênfase na 
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identificação dos equipamentos sócio-culturais existentes na comunidade e sua contribuição 

para a melhoria da qualidade de vida. O objetivo deste relato é descrever as atividades 

desenvolvidas na escola e as aprendizagens das acadêmicas de enfermagem. Foram 

executadas duas atividades nos meses de setembro e outubro de 2009 no referido colégio. 

No primeiro encontro foi proposto o trabalho em pequenos grupos que culminou na 

elaboração de cartazes descrevendo a percepção de saúde com posterior exposição para 

toda a turma. Foram identificados os aspectos positivos sobre a saúde como qualidade de 

vida e acesso a bens e serviços, e alguns determinantes sociais de saúde. Em seguida, foi 

proposto o mapeamento dos equipamentos sociais existentes na comunidade pelos alunos 

por meio de visitas sob a orientação de um roteiro. A turma foi dividida em três equipes nos 

seguintes espaços: cooperativa de reciclagem, escola de circo, igrejas, Lan house, e 

unidades de saúde da região. No segundo encontro as informações coletadas foram 

apresentadas aos acadêmicos da FEN e o grupo construiu coletivamente cartazes 

apresentando os equipamentos sociais identificados. A partir destas atividades os alunos 

puderam identificar os equipamentos sociais e seu potencial para a promoção da saúde, 

sendo possível observar a relevância dos serviços oferecidos pela comunidade. Além disso, 

permitiu a identificação de alguns princípios da promoção da saúde, tais como 

intersetorialidade pela interação entre escola e universidade na identificação de outros 

setores que podem contribuir para a saúde e qualidade de vida; compreensão ampliada de 

saúde e participação evidenciada pelo efetivo envolvimento dos alunos na realização das 

atividades. Para as acadêmicas a atividade permitiu a aplicação prática de estratégias 

participativas, o que, durante as aulas teóricas, pareciam ser utópicas ou de difícil aplicação. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção da saúde; Escola; Equipamentos sócio-culturais; 

Qualidade de vida 

 

Nome do Apresentador (instituição): Fernanda Loyola e SILVA (Aluna da Graduação da 

FM-UFG) 

Orientador(a): Ivan José MACIEL (Professor do IPTSP-UFG)                                    

Co-autores (instituição): André Moreira LEMES (Aluno da graduação da FM-UFG), Ana 

Berquó PELEJA (Aluna da graduação da FM-UFG), Bruna Teixeira ÁVILA (Aluna da 

graduação da FM-UFG), Carolina Rocha MACHADO (Aluna da graduação da FM-UFG), 

Cláudia Antunha de FREITAS (Aluna da graduação da FM-UFG), Mariana Moreira de 

DEUS (Aluna da graduação da FM-UFG), Letícia de Ávila CAMBRAIA (Aluna da 
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graduação da FM-UFG). 

Endereço: Rua 2, num 155, apto 904, Setor Oeste 

Cidade: Goiania 

Telefone(s) 81612596 

E-mail: nanda_lo@hotmail.com 

 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Categoria: Pôster dialogado  

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

( X ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: PROJETO DE DOAÇÃO DE LIVROS – A LEITURA COMO ALICERCE 

DA EDUCAÇÃO 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

Introdução: Embora o tema educação não esteja diretamente ligado à saúde, não se pode 

desconsiderar que educação e saúde são assuntos que se interligam. A Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) estabeleceu em 2000 os 

objetivos da educação para todos os seus países membros, entre eles o Brasil. No mesmo 

ano, a UNESCO, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e outros órgãos estabeleceram 

no documento "Focalizar os recursos numa saúde escolar eficaz: um novo início para 

reforçar a qualidade e igualdade na educação" a educação como prioridade para a 

promoção da saúde de crianças e jovens. Objetivos: Promover a doação de livros literários 

e didáticos novos ou em bom estado de conservação e contribuir na concretização do 

projeto pedagógico desempenhado pelo Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

(CEPAE) e na formação de seus alunos. Desenvolvimento: A campanha teve como mote 

“cidadania e solidariedade” visando mobilizar estudantes e professores da Faculdade de 

Medicina a doarem livros literários novos ou em bom estado de conservação (ao CEPAE). 

Buscamos evitar que os doadores aproveitassem desse tipo de campanha para se desfazer 

de materiais que não tinham mais utilidade, como livros mofados, com papel amarelado e 
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quebradiço, sem capa ou com capas e páginas rasgadas, recortadas ou soltas. Materiais com 

essas características não foram aceitos. Para divulgar a campanha de doação, anúncios 

foram feitos em cartazes e afixados nos murais informativos da Faculdade de Medicina. 

Essa campanha teve início em novembro de 2008 e se encerrou com a entrega dos livros ao 

CEPAE em dezembro de 2008. Conclusões: A campanha de doação de livros pretendeu 

contribuir com o projeto de ensino do CEPAE. Afinal, os Colégios de Aplicação 

“apresentam propostas inovadoras de reforma escolar e destinam-se a educar alunos e 

formar futuros professores”. Sendo que no ano de 2008, o CEPAE completou 40 anos do 

início de suas atividades e proposições. Assim, o projeto foi ao encontro dessa data 

comemorativa. Um elemento norteador dessa Campanha foi a devolução à sociedade – e ao 

próprio CEPAE vinculado a UFG – parte do investimento por ela feito na universidade 

pública, gratuita e a contribuição para a inclusão social e ações cidadãs.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): doação de livros; campanha; cidadania e solidariedade. 

 

Nome do Apresentador: Rosa Brígida Simões BARROS (Enfermeira Coordenadora da 

Estratégia de Saúde da Família/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia) 

Orientador(a): Claci Fátima WEIRICH (Professora Doutora da FEN/UFG) 

                                 

Co-autores: Ivana Alvarenga da Silva FARIA (Enfermeira da Estratégia de Saúde da 

Família/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia) 

                     Cynara Mathias COSTA (Cirurgiã Dentista da Estratégia de Saúde da 

Família/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia) 

                     Diana Louise NOGUEIRA (Médica da Estratégia de Saúde da 

Família/Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia) 

                     Joana Alves REGO (Pedagoga da Estratégia de Saúde da Família/Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia) 

                      Márcia Machado Mattos Monteiro MENDONÇA (Coordenadora Pedagógica 

do Curso de Formação Técnica do ACS do CEP-Saúde/GO) 

                      Hélia MACEDO (Coordenadora Pedagógica do Curso de Formação Técnica 

do ACS do CEP-Saúde/GO)                       

                      Laiz Ayres BRITO (Acadêmica da FEN/UFG) 

Endereço: Rua Quixabeira Qd H3 Lt 09 Alphaville Flamboyant 

Cidade: Goiânia - GO 



93 
  

 

Telefone(s): (62) 92917312 

E-mail: rosabrigida@hotmail.com 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

A FORMAÇÃO TÉCNICA DO AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE COMO 

ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO DAS SUAS AÇÕES  

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: O Agente Comunitário de Saúde (ACS) possui papel relevante na Estratégia 

de Saúde da Família (ESF), pela sua atuação na promoção da saúde da população e na 

integração da equipe de saúde da família com a comunidade. Em 2002, foi aprovada a Lei 

nº 10.507 que regulamenta a profissão do ACS, surgindo, então, a necessidade de formação 

técnica destes profissionais, como forma de qualificar e garantir seu reconhecimento social 

e profissional. Objetivo: Descrever a experiência do curso de formação dos Agentes 

Comunitários de Saúde, inseridos nas equipes de saúde da família, em Goiânia-Goiás. 

Desenvolvimento: O curso de formação do ACS, intitulado como “Habilitação 

Profissional do Técnico Agente Comunitário de Saúde - Formação inicial, é uma parceria 

da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia com o Centro de Educação Profissional em 

Saúde – Goiás (CEP-Saúde/GO), e compõe-se de três módulos (I, II e III), com carga 

horária total de 1360h, divididas em atividades práticas e teóricas. Em março de 2009, foi 

iniciado o módulo I, com carga horária total de 560 horas e com prazo de término para o 

mês de dezembro do corrente ano. Inicialmente, realizou-se uma análise do quantitativo de 

ACS, atuantes nos distritos sanitários: sudoeste, oeste, noroeste, leste, norte e campinas-

centro; e do total de 554 alunos, formaram-se 24 turmas de atividades teóricas e 89 turmas 

de atividades práticas, sob a supervisão e apoio dos profissionais da Coordenação da ESF 

(COESF/SMS) e CEP-Saúde/GO. Posteriormente, foram selecionados os locais de 

atividades teóricas, os docentes e os supervisores de prática, sendo estes dois últimos 

capacitados pedagogicamente, para o uso de metodologias ativas (problematização). O 
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CEP-Saúde/GO elaborou e forneceu o material didático aos alunos, docentes e supervisores 

de prática, com os seguintes conteúdos: políticas públicas de saúde no Brasil, participação e 

mobilização social, processo de trabalho em saúde, abordagem familiar e políticas sociais 

no Brasil. As aulas teóricas e práticas acontecem durante o horário de trabalho do ACS, no 

período vespertino. Para uma melhor aprendizagem, são empregadas estratégias 

diversificadas como, leitura de textos, vídeos, realização de oficinas, seminários e 

exercícios didáticos. Como forma de avaliação, foram aplicadas provas teóricas e práticas e 

ao final, os alunos apresentarão um trabalho de conclusão de curso, com base teórica no 

Arco de Maguerez (Bordenave, 1974). Conclusão: A realização do curso está permitindo, 

aos ACS, estar habilitado legalmente e tecnicamente para o exercício da profissão, bem 

como, fortalecer suas ações na promoção da saúde, no estímulo à participação popular, e 

instrumentalizar este profissional para a realização do trabalho intersetorial e solução dos 

problemas locais de sua área de atuação. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Atenção Básica, Educação permanente, ACS 

 

Nome do Apresentador (instituição): Marta Valeria Catalayude Carvalho (Secretaria 

Municipal de Saúde Goiânia GO) 

 

Co-autores (instituição): Ana Lúcia Alves Carneiro da SILVA (Secretaria Municipal de 

Saúde Goiânia GO); Dais Gonçalves ROCHA (Departamento de Saúde Coletiva da 

Universidade de Brasília); Jacqueline Rodrigues de LIMA (Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás); Veruska Prado ALEXANDRE (Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás); Vânia Cristina MARCELO (Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás). 

 

Endereço: Rua 227, quadra 68, s/nº. Setor Leste Universitário.  

Cidade: Goiânia-Goiás 

Telefone(s): 99281581/ 3524-1893. 

E-mail: martavccarvalho@hotmail.com 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 
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(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

( X ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PROJETOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA INTERSETORIALIDADE PARA A PROMOÇÃO DA 

SAÚDE E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Reconhecendo a importância de ações participativas e coletivas desenvolvidas com o 

envolvimento dos diversos setores da sociedade objetivando a melhor qualidade de vida. 

AÇÕES INTERSETORIAIS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE (AIPS), um projeto de 

cooperação internacional entre Brasil e Canadá, visa o intercambio de conhecimento, conta 

com a participação de seis centros brasileiros: Manguinhos-RJ, Campinas/Americana-SP, 

Curitiba-PR, Sobral-CE, Barra de Guabiraba –PE, além de Goiânia-GO. Em Goiânia as 

atividades foram planejadas e desenvolvidas em parceria da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na região do Distrito Sanitário Leste 

(DSL). Tivemos como foco os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) e por objetivo a construção coletiva de uma formação visando a 

melhoraria da capacidade das equipes locais em fortalecer a cooperação intersetorial para o 

desenvolvimento sustentável. A formação foi desenvolvida por meio de metodologias 

ativas, totalizando 16 oficinas, no período entre setembro de 2007 a junho de 2008. 

Assumimos para tanto que as ações de educação permanente devem ser construídas, 

implantadas e divulgadas de forma a articular as demandas dos serviços de saúde, dos 

trabalhadores, da atenção à saúde e da gestão social das políticas públicas de saúde 

(BRASIL, 2007). A partir das experiências vividas neste curso os ACS elaboram 07 planos 

de ações intersetoriais de promoção da saúde, O objetivo deste trabalho é sistematizar e 

apresentar os principais resultados obtidos da na monitorização dos planos de ações que 

envolveram questões de meio ambiente. Um plano escolheu trabalhar com uma área urbana 

de preservação ambiental em situação de degradação, para tanto o grupo de ACS mobilizou 

a comunidade, através de abaixo assinado, organização comunitária e reuniões, para a 

revitalização da área, considerando as potencialidades do local para prática de atividade 

física, lazer saudável, educação ambiental, entre outros. Outro grupo pensando em formas 

de inclusão dos idosos mais isolados nas atividades da comunidade promoveu passeios em 



96 
  

 

parques públicos estimulando atividades de lazer e atividade física saudável. Um terceiro 

grupo, que faz atividades de lazer com um grupo de idosos promoveu um passeio ao aterro 

sanitário da cidade para trabalhar questões como reciclagem e destino adequado do lixo.  

Concluímos que os ACS reconhecem que questões ambientais como fazendo parte do seu 

trabalho em saúde e que cuidar do meio ambiente que vivem auxilia-os na promoção de 

hábitos de vida saudáveis para a comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção da Saúde; meio ambiente; ações intersetoriais 

 

 

Nome do Apresentador (instituição): Letícia de Ávila CAMBRAIA (Aluna de graduação da 

FM/UFG)  

Orientador(a): Ivan José MACIEL (Professor de Saúde Coletiva I vinculado ao 

IPTSP/UFG)                      

Tutor(a):              

Co-autores (instituição):  André Moreira LEMES (Aluno de graduação da FM/UFG) 

  Ana Berquó PELEJA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

  Bruna Teixeira ÁVILA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

  Carolina Rocha MACHADO (Aluna de graduação da FM/UFG) 

  Cláudia Antunha de FREITAS (Aluna de graduação da FM/UFG) 

  Fernanda Loyola e SILVA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

  Mariana Moreira de DEUS (Aluna de graduação da FM/UFG) 

 

Endereço: Av. T15, nº1200, aptº 602, Setor Bueno 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 32599733 / (62) 96587712 

E-mail: mari_md_@hotmail.com 

 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 
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(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

A PARTICIPAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA NA MUDANÇA DA 

REALIDADE DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS/UFG - RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: Os Resíduos de Serviços de Saúde são considerados aqueles provenientes de 

qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-assistencial humana ou 

animal, bem como de centros de pesquisa e experimentação relacionadas à área da saúde, e 

são, muitas vezes, chamados de “lixo hospitalar”. O Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde (GRSS) é uma questão muito importante para a saúde pública. O tópico 

central que se coloca é a periculosidade que esses resíduos podem oferecer, devido ao 

caráter infectante de parte dos mesmos. Um grupo de acadêmicos da Universidade Federal 

de Goiás atentou-se a esse tema ao se deparar com a realidade do Hospital das Clínicas da 

UFG, verificando que o lixo gerado pela Instituição não estava sendo devidamente 

armazenado externamente, segundo as normas da ANVISA. Nesse contexto, os alunos 

perceberam a necessidade de atuar na tentativa de alteração do cotidiano do hospital ao qual 

estão integrados. Objetivos: relatar a experiência de acadêmicos de medicina da UFG na 

modificação da realidade do gerenciamento dos resíduos gerados no HC-UFG e no estímulo 

do interesse por parte dos demais estudantes por questões de saúde pública. 

Desenvolvimento: membros do Centro Acadêmico colheram dados sobre todas as etapas 

do GRSS do HC-UFG através de entrevista com a chefe do Departamento de Higienização 

e Desinfecção Hospitalar do HC-UFG e com profissionais que trabalham no Aterro 

Sanitário de Goiânia. Com os dados foi realizada uma matéria para o jornal, “O Esqueleto”, 

que entrou em circulação a partir do mês de novembro de 2008, na Faculdade de Medicina 

da UFG. Foi realizada também uma mostra de fotos sobre as etapas do GRSS na Semana 

Cultural da Faculdade de Medicina da UFG, promovida pelo Centro Acadêmico, que 

ocorreu de 10 a 14 de novembro de 2008. Frente ao exposto, o hospital adequou-se às 

normas da ANVISA, regularizando o armazenamento externo dos resíduos. Conclusões: é 

imprescindível a participação dos acadêmicos da área da saúde em questões que envolvem 

a instituição da qual fazem parte. Os discentes da Faculdade de Medicina aprenderam mais 

sobre a importância do gerenciamento adequado do lixo hospitalar, e o principal resultado 

das ações desenvolvidas foi revelar aos acadêmicos que é possível um grupo de estudantes 

mudar as atitudes e a realidade de uma Instituição tão grande e complexa quanto o HC-
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UFG. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  acadêmicos de medicina; Gerenciamento dos Resíduos dos 

Serviços de Saúde; saúde pública. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Hilda Rosa Batista VICTOY (Agente Comunitário de 

Saúde, Goiânia-GO) 

Orientador(a): Laine Gomes CHAVEIRO (Enfermeira da Estratégia Saúde da Família 

Goiânia-GO)                        

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Nilvanete Moreira S. ALVES; Marcely Rocha das NEVES, Egla 

Vicente F. CARVALHO, Maria Lúcia S. FERREIRA (Agentes Comunitárias de Saúde) 

Endereço: Rua 261B  n. 29  Setor Leste Universitário 

Cidade: Goiânia-GO 

Telefone(s)3524-1899 

E-mail: lainechaveiro@hotmail.com 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

( X ) Mobilização e participação comunitária 

OFICINA RESGATE DA INFANCIA: EXPERIENCIAS DE UM GRUPO DE 

IDOSOS 

Introdução: O “Grupo Ação e Participação” foi idealizado e fundado no ano de 2002 numa 

iniciativa dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) contando com o apoio da comunidade 

da área de abrangência da Estratégia Saúde da Família (ESF) Vila Pedroso - Região Leste 

do município de Goiânia/GO. Esse grupo surgiu da necessidade de promover a prática de 

atividades físicas regulares, recreativas e educativas junto a portadores de hipertensão e 

diabetes. Com o passar dos anos as ações e atividades desenvolvidas foram conquistando a 

população e atualmente agrega parte da comunidade da área de abrangência da ESF, dentre 
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eles, predominantemente a população idosa. A média de pessoas que participam das 

atividades são cinquenta, além dos seis ACS, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem 

e uma médica. Essa parceria multiprofissional possibilita o desenvolvimento de muitas 

atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças e também a promoção da saúde 

mental através da promoção do bem estar dos indivíduos. A finalidade do grupo, 

considerado de convivência, é receber as pessoas visando seu bem estar físico, social, 

mental e espiritual, envolvendo-os num clima de aconchego, harmonia, alegria, recreação, 

promoção de atividades físicas regulares e educação em saúde. Além disso, promove a 

socialização e integração dos participantes, buscando torná-los membros assíduos. Para 

atender todos esses objetivos, em julho de 2008 os ACS aprimoraram seus conhecimentos e 

aprenderam novas técnicas para implementar as atividades no Grupo Ação e Participação 

através do curso de extensão “Formação em Ações Intersetoriais para a Saúde: Promoção 

da Saúde como Estratégia para o Desenvolvimento Local Sustentável na Região Leste de 

Goiânia”. Ao finalizar esse curso de extensão, os ACS elaboraram um projeto para o 

fortalecimento das ações do Grupo Ação de Participação. Para inaugurar as atividades do 

novo projeto foi oferecido um café da manhã com a participação de oitenta pessoas entre 

participantes do grupo, convidados da comunidade e possíveis parceiros desse projeto. Por 

meio de um questionário que nos permitiu conhecer características pessoais e as habilidades 

e necessidades dos integrantes do grupo, foi acordado a realização de uma oficina de 

resgate cultural, das lembranças de histórias da infância de cada membro do Grupo, com o 

intuito de reativar a sua própria memória, resgatando assim costumes, sentimentos 

esquecidos, origens, relacionamentos familiares, trabalhos, brincadeiras, lazer e músicas 

preferidas. Objetivo: Relatar a experiência do desenvolvimento da oficina Resgate da 

infância: experiências de um grupo de idosos. Desenvolvimento: Essa oficina ocorreu no 

dia 28 de outubro de 2009, em uma chácara no município de Senador Canedo e para o seu 

desenvolvimento, contou com o apoio de parceiros locais, profissionais da ESF e 

professores e alunos da Universidade Federal de Goiás. A oficina contou com dois 

momentos; no primeiro momento, após um café-da-manhã, em baixo da sombra das 

árvores, em uma grande roda decorada com elementos da cultura e objetos antigos que os 

participantes trouxeram, cada pessoa relatou histórias de sua infância com resgate de 

lembranças, sentimentos e muitas emoções. Anteriormente, foram realizadas entrevistas 

individuais com os membros do grupo e suas histórias de vida foram transcritas dando 

ênfase para a infância originando um livro de contos dessas histórias intitulado “Resgate da 
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Infância”, que foi um dos grandes resultados oriundos do projeto. Logo em seguida, houve 

a apreciação de uma música da preferência daquela pessoa. Nesse momento, os idosos 

tiveram oportunidade de relatar o significado dos brinquedos confeccionados por eles 

anteriormente, bem como o que ele representou em suas vidas com a oportunidade de 

externar seus sentimentos. No período de três meses antes da oficina, foi solicitado aos 

atores que confeccionassem uma réplica dos brinquedos que utilizavam na infância. A 

experiência foi fantástica, pois, confeccionaram boneca de tijolo, de pano, de abóbora, 

carrinho, “boisinho de jiló”, miniatura de uma roda de amansar animal, dentre outros; 

trouxeram panela de ferro em miniatura, objetos de estimação, como pilão, panela de ferro, 

de barro, peneira, roda de fiar, enfim, objetos antigos e de grande significado para todos, 

que caracterizou o ambiente. Estes objetos, juntamente com os brinquedos trazidos, foram 

expostos em forma de uma mostra, carregada de cultura, de histórias, de lembranças, e 

regada de muita emoção! Foi feito também, um varal com exposição de fotografias antigas 

do grupo, relembrando o passado, com familiares, amigos, juventude... No período 

vespertino, o grupo apreciou um delicioso almoço com alimentos nutritivos e saudáveis. 

Em seguida, visitaram as exposições, bem como manipulou a réplica do livro – um 

momento de muita cultura, surpresas, curiosidades, e fechou com dança, brincadeiras de 

roda, forró, lazer e muita alegria, ao som das músicas referidas nas histórias, momentos 

repletos de muita emoção, impossíveis de serem descritas na essência. Considerações 

Finais: As inúmeras atividades desenvolvidas e experenciadas foram gratificantes e 

enriquecedoras para todos os envolvidos. Ao relatarem e ouvirem suas histórias, os risos e 

lágrimas nos mostraram que em suas vidas as experiências boas ou ruins contribuíram para 

a formação do caráter e personalidade de cada um. A avaliação do trabalho foi muito 

positiva por parte dos participantes, que referiram muita emoção, alegria, saudade, 

satisfação. Proporcionou também integração do grupo, e motivação para participarem de 

atividades como exposição dos brinquedos construídos, como a que ocorrerá em uma 

atividade do Viver Saudável, direcionado aos escolares da região, com o intuito de 

promover um espaço de troca entre gerações. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Cultura; Resgate Cultural; Tradição 

 

Nome do Apresentador (instituição): Kamilla Cardoso Lima de Paula NERI (Acadêmica de 

Enfermagem, Faculdade de Enfermagem/UFG - FEN/UFG) 
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Orientador(a): Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN/UFG)  

                       Tutor(a): Ana Cristina Bolentini DUTRA (Nutricionista, Distrito sanitário 

Leste/SMS, Preceptora Pet-Saúde) 

Co-autores (instituição): Jarine Manuelle Castro RIBEIRO (Acadêmica de Enfermagem. 

FEN/UFG); Késia Cristina de Oliveira BATISTA (Acadêmica de Enfermagem. FEN/UFG); 

Priscielle Karla Alves RODRIGUES (Acadêmica de Enfermagem. FEN/UFG); Raquel 

Rodrigues de FREITAS (Acadêmica de Enfermagem. FEN/UFG); Romilda Rayane Godoi 

SOUZA (Acadêmica de Enfermagem. FEN/UFG); Kelli Keiko KOGA (Enfermeira, 

UABSF Dom Fernando/SMS, Preceptora Pet-Saúde). 

Endereço: Rua Serra Negra Qd. 01 Lt. 36 Jardim Novo Petrópolis. 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): 4141-6841/ 9233-6870 

E-mail: kamilla-clpn@hotmail.com 

 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(X) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PARCERIA ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE CONTRIBUINDO PARA A 

PARTICIPAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O aleitamento materno exclusivo até seis meses de idade é responsável pela redução da 

mortalidade infantil. Na prática, nem sempre as mulheres possuem apoio para a 

continuidade da amamentação. O estímulo ao aleitamento representa um desafio para as 

equipes da estratégia de saúde da família. Neste sentido, profissionais da Unidade de 

Atenção Básica em Saúde da Família (UABSF) e do Distrito Sanitário Leste de Goiânia, 

que são preceptoras do Pet-saúde, propuseram uma parceria com a disciplina Promoção da 

Saúde da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG), para o 

desenvolvimento de uma atividade educativa com mulheres em período de amamentação, 
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denominada “Manhã da Mamãe”. Os princípios da reorientação dos serviços e participação 

comunitária foram privilegiados para a construção da atividade. O objetivo deste relato é 

descrever o processo de planejamento e execução de uma atividade educativa participativa 

direcionada às mulheres atendidas na UABSF Dom Fernando. Foi realizada uma reunião de 

planejamento com a participação de uma enfermeira, agentes comunitários de saúde (ACS) 

das três equipes da unidade, bolsistas do Pet-saúde, acadêmicas do segundo período e 

coordenadora da disciplina Promoção da Saúde. Foram discutidos os desejos e idéias de 

cada segmento. Ao final foi definido o número estimado de participantes, confecção de 

convites, local, estratégia (roda de conversa com valorização das experiências das 

mulheres), divisão de tarefas e agenda da atividade. No dia da intervenção compareceram 

dez mulheres. A recepção foi realizada pelas acadêmicas que ficaram com a 

responsabilidade de cuidar dos bebês. Após atividade de acolhimento e apresentação do 

grupo foi realizada a roda de conversa, quando as mulheres falaram sobre suas experiências 

e dificuldades relacionadas à amamentação. Entre as dúvidas das participantes estavam o 

“empedramento do leite”, “rachaduras da mama”, idade apropriada para o desmame e 

introdução de novos alimentos. Quando haviam divergências, as facilitadoras esclareciam 

as dúvidas e forneciam informações. Ao final da roda, todos os participantes reconheceram 

a importância do evento e os ACS se disponibilizaram a manter e ampliar o grupo. As 

mulheres acataram a proposta de reunir novamente para construir um mural contendo 

orientações para as usuárias da UABSF. O evento foi registrado por meio de fotos que 

seriam colocadas no mural. Para finalizar foi servido um lanche saudável. Na avaliação 

final os ACS justificaram o número reduzido de participantes pela demora na entrega dos 

convites, todos aprovaram o espaço escolhido e o cuidado que as acadêmicas deram aos 

bebês. As estudantes de enfermagem relataram que o principal aprendizado foi a utilização 

de metodologia participativa e a integração com os ACS. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção da saúde, Saúde da família, Participação 

Comunitária 

Nome do Apresentador (instituição): Carolina Corrêa GOMES (Aluna de graduação da 

FANUT-UFG  e bolsista do PET-Saúde). 

Orientador(a): Ana Cristina Bolentine DUTRA ( Nutricionista da SMS/Goiânia e 

preceptora do PET-Saúde) e Kelli Keiko KOGA ( Enfermeira da UABSF Dom Fernando II 

preceptora do PET-saúde)  

Tutor(a): Ida Helena Francescantonio. MENEZES (Docente da FANUT-UFG e tutora do 



103 
  

 

PET saúde), Veruska Prado ALEXANDRE e Jacqueline Rodrigues de LIMA (Docente da 

FEN-UFG e tutora do PET-Saúde). 

Co-autores (instituição): Aline Filomena Furtado GOLD (Aluna de graduação da FEN-

UFG bolsista do PET-Saúde); Ludimila Pereira da SILVA (Aluna de graduação da 

FANUT-UFG bolsista do PET-Saúde); Diulye Evelyn Rezende de ALMEIDA (Aluna de 

graduação da FEN-UFG bolsista do PET-Saúde) 

Endereço: Rua 6, n° 60 – Vila Góis 

Cidade: Anápolis 

Telefone(s): 9261 1651 

E-mail: carolcg_@hotmail.com 

Modalidade:   ( X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

IMPLEMENTAÇÃO DO PET-SAUDE EM UMA UABSF – AVANÇOS E 

DESAFIOS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - PET-Saúde foi instituído para 

viabilizar programas de aperfeiçoamento e especialização em serviço de atenção básica aos 

profissionais de saúde e vivências aos estudantes conforme as necessidades do Sistema 

Único de Saúde – SUS, além do fortalecimento da parceria Ensino-Serviço-Comunidade. 

Este trabalho objetiva relatar a implementação das ações, avanços e desafios do PET-Saúde 

da Unidade de Atenção Básica Saúde da Família (UABSF) - Dom Fernando II. Inicialmente 

foi realizada oficina com 19 pessoas, entre elas, equipe de saúde da unidade, acadêmicos de 

enfermagem e nutrição, docentes e tutores membros do PET-saúde com o objetivo de 

identificar demandas e necessidades do serviço e comunidade. Surgiram como prioridades: 

revitalização do grupo de idosos; cadastramento de famílias das  áreas descobertas pela 

UABSF; implantação da rede amamenta Brasil e sensibilização  da comunidade sobre as 

ações da Estratégia Saúde da Família e do PET-Saúde relacionadas a assuntos de promoção 

mailto:carolcg_@hotmail.com
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da saúde. Para execução das ações foram utilizados como recursos: reuniões em equipe, 

visitas domiciliares e a outros serviços, registros fotográficos, construção de painéis e 

participação em grupos de educação em saúde. O reinício do grupo de idosos foi precedido 

de visitas ao grupo de idosos de outra unidade e ao grupo de caminhada da própria UABSF. 

Apesar das tentativas, ainda não se conseguiu a consolidação deste grupo. O cadastramento 

das famílias foi realizado com a participação de acadêmicos do PET-Saúde, porém, ainda 

não foi finalizado devido à grande área descoberta pelo serviço. Quanto à sensibilização da 

comunidade, foram confeccionados murais educativos e realizadas oficinas da rede 

Amamenta Brasil e outras que enfocaram principalmente o aleitamento materno. Diante às 

atividades realizadas, a integração entre toda a equipe envolvida, foi um grande avanço 

percebido, com resultados positivos no âmbito ensino-serviço-comunidade, proporcionando 

trocas de experiências e aprendizado a todos os participantes durante o planejamento e 

elaboração das  atividades. Dentre os desafios percebidos, nota-se a pequena participação 

efetiva da comunidade, incompatibilidade do tempo disponível entre os membros do grupo 

PET e o serviço e a não participação de toda equipe da UABSF. Faz-se necessário um 

trabalho continuado multidisciplinar/integrado na Unidade, visto que a demanda de serviços 

é representativa e sua resolutividade é fundamental para a melhoria da qualidade na atenção 

básica. Apesar dos desafios encontrados pelo grupo PET-Saúde durante o planejamento e 

execução das atividades, os avanços atingidos são significativos e demonstram a 

importância para integração entre academia e serviço e o empoderamento da comunidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  Relato de experiência; formação, parceria, PET-Saúde 

 

Nome do Apresentador (instituição): Mariana Diniz COSTA (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG) 

Orientador(a): Veruska Prado ALEXANDRE (Professora da FANUT/UFG)                        

Tutor(a):   

           Co-autores (instituição): Mariana de Morais CORDEIRO (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG) 

Endereço: Rua 11A, Qd. 50, Lt. 20/21, Bairro Maracanã 

Cidade: Anápolis 

Telefone(s): 3315 26 05 

E-mail: maridiniz_costa@hotmail.com 
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Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

( x ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

EDUCAÇÃO PERMANTE EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO COM OS 

TRABALHADORES DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA 

FAMÍLIA, GOIÂNIA – GOIÁS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: Em um serviço de saúde é de suma importância o fortalecimento contínuo dos 

conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas dos profissionais. A educação permanente é 

uma forma de aprendizagem no trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas, é 

feita a partir dos problemas enfrentados na realidade, e tem como objetivo a transformação 

da prática profissional. Objetivo: Relatar a experiência de educação permanente em 

alimentação e nutrição (AN) com trabalhadores de uma Unidade de Atenção Básica à 

Saúde da Família (UABSF), da cidade de Goiânia/ Goiás. Desenvolvimento: Esta atividade 

foi desenvolvida durante o Estágio Integrado IV da FANUT-UFG, ciclo de Nutrição em 

Saúde Publica, em 2009. Participaram desta ação xx (nº) trabalhadores dentre: 

recepcionista, auxiliares de cozinha, agentes comunitários de saúde, auxiliares de 

enfermagem, enfermeiras e médicos. Foram utilizadas metodologias ativas com o intuito de 

construir um novo conhecimento a partir da realidade vivenciada. A iniciativa em executar 

uma ação de educação permanente surgiu a partir da solicitação por parte dos trabalhadores; 

decorrente da necessidade em compreender aspectos relacionados a AN tanto para o 

cuidado de sua saúde quanto para seu trabalho com famílias / indivíduos; e da 

caracterização dos profissionais como potenciais multiplicadores do conhecimento. As 

reuniões do grupo foram realizadas quinzenalmente e a cada reunião um tema diferente era 

abordado, sempre associado à realidade e à prática dos participantes. A primeira atividade 

buscou avaliar o conhecimento dos participantes a cerca do tema geral que seria abordado. 

Desde então, foram discutidos temas como: “como manter uma rotina alimentar saudável”, 
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“aquisição, higiene e armazenamento dos alimentos”, “preparações / receitas saudáveis” e 

“incentivo ao consumo de frutas”. Além disso, realizou-se a avaliação antropométrica em 

dois momentos, no primeiro e último dia de encontro. Ao comparar os resultados entre estes 

momentos foi observada uma melhora do estado nutricional de alguns funcionários. A 

adesão a atividade mostrou-se satisfatória. Destacam-se neste processo como ações 

desafiadoras às estagiárias: estabelecer o espaço e o vínculo para a troca de conhecimento e 

experiências, desenvolver metodologias ativas e iniciar o processo de educação permanente 

com o grupo. Conclusão: A atividade propiciou maior vínculo entre os profissionais de 

saúde e as estagiárias. As reuniões foram importantes para esclarecer dúvidas, além de 

terem contribuído para a melhora do hábito alimentar de alguns funcionários, influenciando 

também no estado nutricional dos mesmos. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): educação permanente; UABSF; alimentação e nutrição 

 

Nome do Apresentador: Kacielli FILIPINI (Aluna de graduação da FANUT/UFG; Bolsista 

PET-Saúde Nutriçao/UFG) 

Orientador (a): Aída Bruna Quilici CAMOZZI (Nutricionista Distrito Sanitário Leste; 

Preceptora PET-Saúde Nutrição/UFG); 

                        Augusto Cesar R. JUBÉ (Médico da UABSF Recanto das Minas Gerais; 

Preceptor PET-Saúde Medicina/UFG); 

                        Edinamar Aparecida S. SILVA (Enfermeira da UABSF Recanto das Minas 

Gerais; Preceptora PET-Saúde Enfermagem/UFG). 

Co-autores: Kamila BARROS (Aluna de graduação da FANUT/UFG; Bolsista PET-Saúde 

Nutriçao/UFG).                     

Endereço: Rua 1040 n285 Setor Pedro Ludovico 

Cidade: Goiânia  

Telefone(s): (62) 84526164/ (62) 39423302 

E-mail: kacielli.filipini@gmail.com 

 

Modalidade: (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 
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(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ALEITAMENTO MATERNO COMO TEMA DE CAPACITAÇÃO PARA 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE: EXPERIÊNCIA DA UABSF RECANTO DAS 

MINAS GERAIS, GOIÂNIA, GOIÁS. 

RESUMO 

 

A promoção ao aleitamento materno exclusivo (AME) deve ser considerada prioridade nas 

ações de melhoria da qualidade de vida das crianças e das famílias, com a efetiva 

participação dos serviços de saúde. O agente comunitário de saúde (ACS) bem como todos 

os profissionais envolvidos na Atenção Básica, por suas atribuições e processos de trabalho, 

ocupam posições privilegiadas para se envolverem com a promoção e o apoio ao AME. 

Reconhecendo a importância desses profissionais, foi proposta uma capacitação a todos os 

envolvidos na Unidade de Atenção Básica a Saúde da Família (UABSF) Recanto das Minas 

Gerais, com o objetivo de nivelar o conhecimento a respeito desse tema e divulgar a 

formação do Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo na região Leste de 

Goiânia “Grupo Mamar é Amar”. A capacitação foi realizada em três momentos, e contou 

com a participação dos médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos, ACS, recepcionistas, 

preceptores e bolsistas PET-Saúde Nutrição, preceptora da enfermagem, nutricionista do 

Distrito Sanitário Leste e demais funcionários da UABSF. No primeiro dia foram 

abordados os temas: anatomia da mama e ejeção do leite, composição do leite materno e 

importância do aleitamento; o início da capacitação foi baseado em perguntas norteadoras 

que levantaram as principais dúvidas e mitos. No segundo dia foram abordadas a pega 

correta e incorreta e técnicas de ordenha e armazenamento do leite materno, foi utilizada a 

“dinâmica da mama” e a participação ativa dos profissionais que contribuíram com suas 

experiências. O último dia foi baseado na metodologia problematizadora, onde os 

participantes levantaram os principais problemas e dificuldades enfrentadas pelas mães e 

pelos profissionais de saúde em relação ao AME. Por meio de preleção o conteúdo foi 

repassado aos participantes, com discussões fundamentadas nas experiências prévias destes, 

principalmente, no âmbito da atenção básica. Ao final foi realizada uma avaliação, na qual a 
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maioria dos participantes (82,4%) acertou de 75 a 100% das perguntas realizadas; e 94% 

dos que opinaram disseram que a atividade acrescentou muito ao seu conhecimento. No 

último dia das atividades foi apresentado aos participantes o projeto de criação do Grupo de 

Incentivo ao Aleitamento Materno “Mamar é Amar” e as atividades foram encerradas com 

os participantes cantando o Hino Nacional ao Aleitamento Materno. Essa intervenção é o 

primeiro passo para instrumentalização do processo dialético entre teoria/prática para 

promoção ao AME, favorecendo a criação e execução do “Mamar é Amar”. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno, atenção básica, capacitação. 

 

Nome do Apresentador: Ana Paula Freitas LIMA (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

Orientador(a): Claci Fátima WEIRICH (Professora Doutora da FEN/UFG) 

                     

Co-autores: Ana Carolina Gonçalves de FARIA (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

Francine Vieira PIRES (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

Kamilla Vêncio Frauzino ALEXANDRE (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

Leiliane Alcântara BRITO (Aluna de Graduação da FEN/UFG)    

 

Endereço: Rua 17 A nº 555, Ed Luciano  Apto 701, Setor Aeroporto 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 81974480 

E-mail: aninhalima42@hotmail.com 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

CAPACITANDO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: INFLUENZA A H1N1 

 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 
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Introdução: Com a circulação mundial do vírus, a Influenza A H1N1 se tornou um 

problema de saúde pública. A necessidade de educação da população e profissionais de 

saúde se faz presente nas ações de controle e combate à doença, e visando esta necessidade 

a extensão universitária tem sido vivenciada de maneira rica por apresentar uma experiência 

de integração com o objetivo de fornecer soluções, por meio de intervenções viáveis. Neste 

contexto, a capacitação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) é fundamental na 

identificação e encaminhamento de possíveis casos e na prevenção por meio de orientação 

da população. Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem no 

desenvolvimento de atividades de educação permanente direcionada à ACS na detecção e 

controle da Influenza A H1N1. Desenvolvimento: A capacitação foi realizada por 

acadêmicas da Faculdade de Enfermagem da UFG durante o Estágio Supervisionado I no 

município de São Luís de Montes Belos. Para sua realização foi elaborado um plano de 

educação em serviço onde foram definidos os seguintes objetivos: tornar os ACS capazes 

de reconhecer os sinais de alerta e os grupos de risco para a contaminação com o vírus 

Influenza A H1N1; fazer com que os mesmos identifiquem as medidas de controle e 

prevenção; torná-los capazes de fornecer orientações domiciliares para pacientes 

contaminados e contatos. A capacitação se iniciou com uma discussão sobre as informações 

que estes profissionais já possuem sobre a Influenza A H1N1, em seguida foi realizada uma 

expositiva/dialogada sobre aspectos da doença e intervenções que os ACS podem fazer 

ajudando na abordagem junto à comunidade. Foi feita a apresentação do protocolo de 

atendimento ao paciente com suspeita de Influenza A H1N1 na atenção primária a saúde, 

demonstrando o fluxograma e enfatizando a participação desses profissionais dentro deste 

atendimento. Ao final, os ACS avaliaram a atividade como importante na sua formação 

profissional e na adoção de medidas preventivas. Conclusão: Nem sempre a presença de 

grande quantidade de informações na mídia garante uma educação em saúde adequada da 

população, portanto se faz necessário a instituição de medidas de sensibilização direta da 

comunidade. Por meio do contato mais próximo com os ACS, os acadêmicos conseguem 

estabelecer um diagnóstico real das necessidades de educação permanente dentro das 

equipes de saúde da família e conseqüentemente, torná-los capazes de realizar atividades de 

promoção da saúde. Sendo assim, a inserção desses profissionais nas ações de controle da 

Influenza A H1N1 é de grande importância, principalmente como disseminadores das 

medidas preventivas.   

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Capacitação, Influenza A H1N1, Agente Comunitário de 
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Saúde 

 

Nome do Apresentador (instituição): Karlla Martins TRINDADE (Aluna de graduação da 

FO/UFG) 

 

Orientador(a): Leandro Brambilla MARTORELL (Professor da FO/UFG) 

                       Tutor(a): Alessandra Santos Pedroza SOARES (Professora da FO/UFG)               

Co-autores (instituição):  

-Cristyane Helena Teles de CARVALHO (Aluna de graduação da FO/UFG) 

-Denise Ferreira VIEIRA (Aluna de graduação da FO/UFG) 

-Lívia Graziele RODRIGUES (Aluna de graduação da FO/UFG) 

-Wender Henrique Teles de OLIVEIRA (Aluno de graduação da FO/UFG) 

 Endereço: Rua Ipomeia Quadra 34 Lote 12 Parque Amazonas 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 3248-1831/ 9937-9462 

E-mail: karlla_trindade@hotmail.com 

 

Modalidade:   (X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

DIVERSIFICAR CENÁRIOS DE PRÁTICAS : SAINDO DA CAVERNA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Este trabalho consiste no relato de experiência de atividades extra-muro (“visitas”) 

desenvolvidas pelos acadêmicos do 3° período da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás (FO/UFG) na Disciplina de Odontologia Coletiva II (OCII). 

Estas visitas aconteceram na instituição “Mãe Dolorosa”, que desenvolve trabalhos com 

crianças da Pré-escola e com crianças de 7 à 15 anos que participam do Programa de 

Erradicação do Trabalho  Infantil (PETI). Estas visitas tiveram o objetivo de: promover um 
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contato preliminar dos acadêmicos de odontologia com a realidade social, proporcionando 

aos mesmos conhecimentos sobre seu papel junto à sociedade; empoderar os pais dos 

alunos do PETI sobre a importância da participação popular e controle social e realizar 

atividades lúdico/educativas com os alunos visando à promoção em saúde. As atividades 

foram realizadas em quatro visitas à área do PETI, todas sob orientação de docente e 

preceptor. A primeira visita objetivou o diagnóstico da realidade, importante para o 

planejamento das atividades desenvolvidas. A segunda visita baseou-se em uma 

participação na reunião dos pais, buscando elucidar possíveis dúvidas dos mesmos sobre 

saúde bucal. Além disso, houve a participação de um médico do Cais Amendoeiras, vice-

presidente do Conselho Local de Saúde (CLS) ressaltando a importância da participação 

social na gestão do SUS. A terceira e quarta visitas foram programadas com o objetivo de 

proporcionar contato direto com os alunos do PETI. Com os alunos de 7 à 12 anos 

(meninos e meninas), desenvolveram-se atividades como: diálogos em roda, visando 

sedimentar os conceitos sobre higiene oral e saúde bucal; atividades lúdicas como canto e 

teatro; momento tira-dúvidas; distribuição de brindes (escovas e fio dental) e atividade 

prática de escovação. Esta experiência proporcionou aos estudantes da FO/UFG, um 

contato direto com a comunidade, a aplicação das diretrizes do SUS e possibilitou uma 

visibilidade das práticas odontológicas junto às Equipes de Saúde Bucal da Estratégia de 

Saúde da Família do Distrito Sanitário Leste de Goiânia. Foi possível observar uma 

resposta positiva dos alunos do PETI, que demonstraram conhecimento sobre o assunto e 

reforçaram o aprendizado aplicando, na prática, as teorias discutidas. Observou-se que os 

pais se mostraram receptivos e interessados no assunto.  Concluiu-se que conteúdos de 

promoção, educação em saúde e participação popular podem e devem ser trabalhados em 

conjunto com o ensino, serviço e comunidade. Os estudantes da FO/UFG concluíram que 

mais do que uma simples prática curricular, esta atividade serviu de experiência vivencial, 

alertando para a importância da participação social e proximidade com a comunidade em 

suas atividades profissionais.    

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Participação popular, promoção em saúde e saúde bucal. 

 

Nome do Apresentador: Laiz Ayres BRITO (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

Orientadora da Disciplina de Estágio em Licenciatura III: Carmen Luci Rodrigues LOPES 

(Professora Doutora da FEN/UFG) 
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Co-orientadora Disciplina de Estágio em Licenciatura III: Juliana de Oliveira Roque e Lima 

(Professora Mestre da FEN/UFG) 

Orientadora das atividades desenvolvidas no Laboratório de Anatomia: Maria Elisa 

BORGES (Professora de Anatomia Humana/UFG) 

 

Tutores: Denise Yoshida BATISTA (Professora do Centro de Formação Humana Ana Néri) 

               Flávio R. MACHADO (Professor do Centro de Formação Humana Ana Néri) 

               Marcionília Mariana de SOUSA (Professora do Centro de Formação Humana Ana 

Néri) 

               Maria das Neves da Silva XAVIER (Coordenadora da Área de Saúde do Centro de 

Formação Humana Ana Néri) 

               Sabrina Zanellato FERNANDES (Professora do Centro de Formação Humana 

Ana Néri) 

                                

Co-autores: Ana Paula Freitas LIMA (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                    Kamilla Vêncio Frauzino ALEXANDRE (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                    Nayla Cecília Silvestre BRANQUINHO (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                    Wilzianne Silva RAMALHO (Aluna da Graduação da FEN/UFG) 

Endereço: Avenida Anhanguera Qd A Lt 1 n° 3840. Ed. Scelzi. Apto 205. Leste Vila nova. 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 85140910 

E-mail: laizayres@gmail.com 

 

Modalidade:    (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

 ATUAÇÃO DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM NA FORMAÇÃO DO 

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL MÉDIO: UM RELATO DE 
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EXPERIÊNCIA. 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: A Enfermagem é considerada uma ciência e arte, que se fundamenta num 

corpo de conhecimentos e práticas, abrangendo desde o estado de saúde ao estado de 

doença, baseando-se em atitudes pessoais, profissionais, científicas, éticas e políticas do 

cuidar de seres humanos. A competência profissional dos trabalhadores de nível médio em 

Enfermagem, representa um dos componentes fundamentais para a qualidade da assistência, 

visto que são esses profissionais que compõem o maior contingente no cuidado em saúde, 

além de serem o esteio da assistência de Enfermagem. São esses profissionais que estão na 

linha de frente do atendimento, e para isso, necessitam de uma formação competente e 

desenvolvimento de habilidades para efetivar uma assistência de qualidade. Assim, cabe ao 

Enfermeiro, enquanto responsável pela formação desse profissional, desenvolver 

competências em sua formação. Neste sentido, o curso de Licenciatura em Enfermagem 

contribui com a formação do Enfermeiro para o exercício das atividades didático-

pedagógicas. Objetivo: Relatar a experiência das acadêmicas de enfermagem em atividades 

da disciplina de Estágio Supervisionado em Licenciatura III, do curso de graduação em 

enfermagem da UFG. Desenvolvimento: O estágio foi realizado no período de agosto a 

outubro de 2009, no Centro de Formação Humana Ana Néri, em Goiânia-GO. Durante o 

estágio, as acadêmicas acompanhadas pelos docentes da referida escola, ministraram aulas 

para os alunos do curso Técnico e Auxiliar de Enfermagem nos módulos I, II e III. As 

atividades foram desenvolvidas utilizando metodologias ativas (problematização). Assim, 

para melhor aprendizagem, foram empregadas estratégias diversificadas como, leitura de 

textos, vídeos, realização de oficinas, seminários e exercícios didáticos. Neste período, 

consegui-se também agendar e realizar com os alunos duas visitas técnicas na Universidade 

Federal de Goiás, sendo uma no Laboratório de Anatomia e a outra na Faculdade de 

Enfermagem. Conclusões: O desenvolvimento das atividades das acadêmicas na escola 

possibilitou que as mesmas conhecessem a realidade do ensino profissionalizante do 

Técnico e Auxiliar de Enfermagem, além de contribuir com a formação das futuras 

docentes.  

.PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Educação em enfermagem; Educação profissionalizante, 

Formação de Recursos Humanos.  
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Nome do Apresentador (instituição): Lorena Pereira de Souza Rosa (FANUT/UFG) 

                    

Tutor(a): Lucilene Maria de Sousa (FANUT/UFG)             

Co-autores (instituição): Karine Anusca MARTINS (SMS/Goiânia). 

                                        Ida Helena Carvalho Francescantonio MENEZES (FANUT/UFG) 

                                        Sebastião Leite PINTO (SMS/Goiânia) 

                                        Suzy Darlen Soares de ALMEIDA (SMS/Goiânia) 

                                        Márcia Helena Sacchi CORREIA (FANUT/UFG) 

Endereço: Rua C.181 Quadra 619 Lote 09 Nova Suíça, CEP: 74275200 

Cidade: Goiânia - Goiás 

Telefone(s): 36223214 - 81120419 

E-mail: lorenapsrosa@yahoo.com.br 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      (X) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

AMAMENTAÇÃO: A PROMOÇÃO EM UMA VISÃO PARTILHADA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

AMAMENTAÇÃO: A PROMOÇÃO EM UMA VISÃO PARTILHADA 

A promoção ao aleitamento materno (AM) deve ser considerada prioridade nas ações de 

melhoria da qualidade de vida das crianças, com a efetiva participação dos serviços de 

saúde. Construir propostas de incentivo o AM com a participação das equipes de saúde e 

demais atores envolvidos neste processo foi o principal objetivo. A partir dos resultados 

obtidos no estudo longitudinal feito com 363 mães na região Noroeste de Goiânia, Goiás 

entre agosto de 2005 a fevereiro de 2007, identificou como ocorrem as ações em saúde 

materno-infantil no tocante ao exercício da amamentação. Ao final desta investigação, estas 

ações chaves foram discutidas numa oficina com metodologia problematizadora com a 

participação de médicos, nutricionistas, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, 

membros do controle social, pais, docentes e acadêmicos da área de saúde para delinearem 
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estratégias de incentivo ao AM. Um dado chave do estudo revelou que apesar da cobertura 

ampliada do pré-natal (98,3%), cerca de 25% das parturientes não receberam qualquer 

informação básica sobre o AM. Esse indicativo norteou a discussão em grupo com os 

membros da comunidade, academia e, principalmente com os profissionais da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) da importância e do compromisso que o profissional de saúde deve 

ter na assistência pré-natal para favorecer a manutenção do AM com o apoio de todos os 

atores sociais. Para tanto, recomendaram que as estratégias de educação em saúde fossem 

mais dinâmicas: a) capacitação continuada dos profissionais da ESF com metodologias 

criativas abordando temas de alimentação do grupo materno infantil; b) assistência à saúde 

materno-infantil, incluindo ambulatórios, visitas domiciliares e atividades em grupos; c) 

participação de todos os membros da família e amigos que envolvem o binômio mãe-filho e 

d) elaboração de material educativo para a promoção ao AM com foco na realidade local. 

Essa intervenção instrumentalizou o processo dialético entre teoria/prática para promoção 

ao AM, favorecendo a execução de uma relação transformadora entre academia e 

comunidade de forma partilhada. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Aleitamento materno; Pré-natal; Materno-infantil; 

Promoção. 

E-mail: lorenapsrosa@yahoo.com.br 

Modalidade: Pesquisa   

Categoria: Pôster dialogado 

Eixo Temático:  Reorientação da Formação e Educação Permanente em Saúde 

 

  

Nome do Apresentador (instituição): Carolina Corrêa GOMES (Aluna de graduação da 

FANUT-UFG  e bolsista do PET-Saúde). 

Orientador(a): Ana Cristina Bolentine DUTRA ( Nutricionista da SMS/Goiânia e 

preceptora do PET-Saúde) e Kelli Keiko KOGA ( Enfermeira da UABSF Dom Fernando II 

preceptora do PET-saúde) 

  

Tutor(a): Ida Helena Francescantonio. MENEZES (Docente da FANUT-UFG e tutora do 

PET saúde), Veruska Prado ALEXANDRE e Jacqueline Rodrigues de LIMA (Docente da 

FEN-UFG e tutora do PET-Saúde). 

 

http://br.mc1122.mail.yahoo.com/mc/compose?to=lorenapsrosa@yahoo.com.br
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Co-autores (instituição): Aline Filomena Furtado GOLD (Aluna de graduação da FEN-

UFG bolsista do PET-Saúde); Ludimila Pereira da SILVA (Aluna de graduação da 

FANUT-UFG bolsista do PET-Saúde); Diulye Evelyn Rezende de ALMEIDA (Aluna de 

graduação da FEN-UFG bolsista do PET-Saúde) 

 

Endereço: Rua 6, n° 60 – Vila Góis 

Cidade: Anápolis 

Telefone(s): 9261 1651 

E-mail: carolcg_@hotmail.com 

Modalidade:   ( X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

IMPLEMENTAÇÃO DO PET-SAUDE EM UMA UABSF – AVANÇOS E 

DESAFIOS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - PET-Saúde foi instituído para 

viabilizar programas de aperfeiçoamento e especialização em serviço de atenção básica aos 

profissionais de saúde e vivências aos estudantes conforme as necessidades do Sistema 

Único de Saúde – SUS, além do fortalecimento da parceria Ensino-Serviço-Comunidade. 

Este trabalho objetiva relatar a implementação das ações, avanços e desafios do PET-Saúde 

da Unidade de Atenção Básica Saúde da Família (UABSF) - Dom Fernando II. Inicialmente 

foi realizada oficina com 19 pessoas, entre elas, equipe de saúde da unidade, acadêmicos de 

enfermagem e nutrição, docentes e tutores membros do PET-saúde com o objetivo de 

identificar demandas e necessidades do serviço e comunidade. Surgiram como prioridades: 

revitalização do grupo de idosos; cadastramento de famílias das  áreas descobertas pela 

UABSF; implantação da rede amamenta Brasil e sensibilização  da comunidade sobre as 

ações da Estratégia Saúde da Família e do PET-Saúde relacionadas a assuntos de promoção 

da saúde. Para execução das ações foram utilizados como recursos: reuniões em equipe, 

mailto:carolcg_@hotmail.com
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visitas domiciliares e a outros serviços, registros fotográficos, construção de painéis e 

participação em grupos de educação em saúde. O reinício do grupo de idosos foi precedido 

de visitas ao grupo de idosos de outra unidade e ao grupo de caminhada da própria UABSF. 

Apesar das tentativas, ainda não se conseguiu a consolidação deste grupo. O cadastramento 

das famílias foi realizado com a participação de acadêmicos do PET-Saúde, porém, ainda 

não foi finalizado devido à grande área descoberta pelo serviço. Quanto à sensibilização da 

comunidade, foram confeccionados murais educativos e realizadas oficinas da rede 

Amamenta Brasil e outras que enfocaram principalmente o aleitamento materno. Diante às 

atividades realizadas, a integração entre toda a equipe envolvida, foi um grande avanço 

percebido, com resultados positivos no âmbito ensino-serviço-comunidade, proporcionando 

trocas de experiências e aprendizado a todos os participantes durante o planejamento e 

elaboração das  atividades. Dentre os desafios percebidos, nota-se a pequena participação 

efetiva da comunidade, incompatibilidade do tempo disponível entre os membros do grupo 

PET e o serviço e a não participação de toda equipe da UABSF. Faz-se necessário um 

trabalho continuado multidisciplinar/integrado na Unidade, visto que a demanda de serviços 

é representativa e sua resolutividade é fundamental para a melhoria da qualidade na atenção 

básica. Apesar dos desafios encontrados pelo grupo PET-Saúde durante o planejamento e 

execução das atividades, os avanços atingidos são significativos e demonstram a 

importância para integração entre academia e serviço e o empoderamento da comunidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  Relato de experiência; formação, parceria, PET-Saúde 

 

Nome do Apresentador (instituição): Mariana Diniz COSTA (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG) 

 

Orientador(a): Veruska Prado ALEXANDRE (Professora da FANUT/UFG)                        

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Mariana de Morais CORDEIRO (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG) 

Endereço: Rua 11A, Qd. 50, Lt. 20/21, Bairro Maracanã 

Cidade: Anápolis 

Telefone(s): 3315 26 05 

E-mail: maridiniz_costa@hotmail.com 
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Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

( x ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

EDUCAÇÃO PERMANTE EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO COM OS 

TRABALHADORES DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA 

FAMÍLIA, GOIÂNIA – GOIÁS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: Em um serviço de saúde é de suma importância o fortalecimento contínuo dos 

conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas dos profissionais. A educação permanente é 

uma forma de aprendizagem no trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas, é 

feita a partir dos problemas enfrentados na realidade, e tem como objetivo a transformação 

da prática profissional. Objetivo: Relatar a experiência de educação permanente em 

alimentação e nutrição (AN) com trabalhadores de uma Unidade de Atenção Básica à 

Saúde da Família (UABSF), da cidade de Goiânia/ Goiás. Desenvolvimento: Esta atividade 

foi desenvolvida durante o Estágio Integrado IV da FANUT-UFG, ciclo de Nutrição em 

Saúde Publica, em 2009. Participaram desta ação xx (nº) trabalhadores dentre: 

recepcionista, auxiliares de cozinha, agentes comunitários de saúde, auxiliares de 

enfermagem, enfermeiras e médicos. Foram utilizadas metodologias ativas com o intuito de 

construir um novo conhecimento a partir da realidade vivenciada. A iniciativa em executar 

uma ação de educação permanente surgiu a partir da solicitação por parte dos trabalhadores; 

decorrente da necessidade em compreender aspectos relacionados a AN tanto para o 

cuidado de sua saúde quanto para seu trabalho com famílias / indivíduos; e da 

caracterização dos profissionais como potenciais multiplicadores do conhecimento. As 

reuniões do grupo foram realizadas quinzenalmente e a cada reunião um tema diferente era 

abordado, sempre associado à realidade e à prática dos participantes. A primeira atividade 

buscou avaliar o conhecimento dos participantes a cerca do tema geral que seria abordado. 

Desde então, foram discutidos temas como: “como manter uma rotina alimentar saudável”, 

“aquisição, higiene e armazenamento dos alimentos”, “preparações / receitas saudáveis” e 
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“incentivo ao consumo de frutas”. Além disso, realizou-se a avaliação antropométrica em 

dois momentos, no primeiro e último dia de encontro. Ao comparar os resultados entre estes 

momentos foi observada uma melhora do estado nutricional de alguns funcionários. A 

adesão a atividade mostrou-se satisfatória. Destacam-se neste processo como ações 

desafiadoras às estagiárias: estabelecer o espaço e o vínculo para a troca de conhecimento e 

experiências, desenvolver metodologias ativas e iniciar o processo de educação permanente 

com o grupo. Conclusão: A atividade propiciou maior vínculo entre os profissionais de 

saúde e as estagiárias. As reuniões foram importantes para esclarecer dúvidas, além de 

terem contribuído para a melhora do hábito alimentar de alguns funcionários, influenciando 

também no estado nutricional dos mesmos. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): educação permanente; UABSF; alimentação e nutrição 

 

Nome do Apresentador: Kacielli FILIPINI (Aluna de graduação da FANUT/UFG; Bolsista 

PET-Saúde Nutriçao/UFG) 

Orientador (a): Aída Bruna Quilici CAMOZZI (Nutricionista Distrito Sanitário Leste; 

Preceptora PET-Saúde Nutrição/UFG); 

                        Augusto Cesar R. JUBÉ (Médico da UABSF Recanto das Minas Gerais; 

Preceptor PET-Saúde Medicina/UFG); 

                        Edinamar Aparecida S. SILVA (Enfermeira da UABSF Recanto das Minas 

Gerais; Preceptora PET-Saúde Enfermagem/UFG). 

Co-autores: Kamila BARROS (Aluna de graduação da FANUT/UFG; Bolsista PET-Saúde 

Nutriçao/UFG).                     

Endereço: Rua 1040 n285 Setor Pedro Ludovico 

Cidade: Goiânia  

Telefone(s): (62) 84526164/ (62) 39423302 

E-mail: kacielli.filipini@gmail.com 

Modalidade: (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 
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TÍTULO 

ALEITAMENTO MATERNO COMO TEMA DE CAPACITAÇÃO PARA 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE: EXPERIÊNCIA DA UABSF RECANTO DAS 

MINAS GERAIS, GOIÂNIA, GOIÁS. 

RESUMO 

A promoção ao aleitamento materno exclusivo (AME) deve ser considerada prioridade nas 

ações de melhoria da qualidade de vida das crianças e das famílias, com a efetiva 

participação dos serviços de saúde. O agente comunitário de saúde (ACS) bem como todos 

os profissionais envolvidos na Atenção Básica, por suas atribuições e processos de trabalho, 

ocupam posições privilegiadas para se envolverem com a promoção e o apoio ao AME. 

Reconhecendo a importância desses profissionais, foi proposta uma capacitação a todos os 

envolvidos na Unidade de Atenção Básica a Saúde da Família (UABSF) Recanto das Minas 

Gerais, com o objetivo de nivelar o conhecimento a respeito desse tema e divulgar a 

formação do Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo na região Leste de 

Goiânia “Grupo Mamar é Amar”. A capacitação foi realizada em três momentos, e contou 

com a participação dos médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos, ACS, recepcionistas, 

preceptores e bolsistas PET-Saúde Nutrição, preceptora da enfermagem, nutricionista do 

Distrito Sanitário Leste e demais funcionários da UABSF. No primeiro dia foram 

abordados os temas: anatomia da mama e ejeção do leite, composição do leite materno e 

importância do aleitamento; o início da capacitação foi baseado em perguntas norteadoras 

que levantaram as principais dúvidas e mitos. No segundo dia foram abordadas a pega 

correta e incorreta e técnicas de ordenha e armazenamento do leite materno, foi utilizada a 

“dinâmica da mama” e a participação ativa dos profissionais que contribuíram com suas 

experiências. O último dia foi baseado na metodologia problematizadora, onde os 

participantes levantaram os principais problemas e dificuldades enfrentadas pelas mães e 

pelos profissionais de saúde em relação ao AME. Por meio de preleção o conteúdo foi 

repassado aos participantes, com discussões fundamentadas nas experiências prévias destes, 

principalmente, no âmbito da atenção básica. Ao final foi realizada uma avaliação, na qual a 

maioria dos participantes (82,4%) acertou de 75 a 100% das perguntas realizadas; e 94% 

dos que opinaram disseram que a atividade acrescentou muito ao seu conhecimento. No 

último dia das atividades foi apresentado aos participantes o projeto de criação do Grupo de 

Incentivo ao Aleitamento Materno “Mamar é Amar” e as atividades foram encerradas com 

os participantes cantando o Hino Nacional ao Aleitamento Materno. Essa intervenção é o 
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primeiro passo para instrumentalização do processo dialético entre teoria/prática para 

promoção ao AME, favorecendo a criação e execução do “Mamar é Amar”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno, atenção básica, capacitação. 

 

Nome do Apresentador: Ana Paula Freitas LIMA (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

Orientador(a): Claci Fátima WEIRICH (Professora Doutora da FEN/UFG) 

                       Co-autores: Ana Carolina Gonçalves de FARIA (Aluna de Graduação da 

FEN/UFG) 

Francine Vieira PIRES (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

Kamilla Vêncio Frauzino ALEXANDRE (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

Leiliane Alcântara BRITO (Aluna de Graduação da FEN/UFG)    

Endereço: Rua 17 A nº 555, Ed Luciano  Apto 701, Setor Aeroporto 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 81974480 

E-mail: aninhalima42@hotmail.com 

 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

CAPACITANDO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: INFLUENZA A H1N1 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: Com a circulação mundial do vírus, a Influenza A H1N1 se tornou um 

problema de saúde pública. A necessidade de educação da população e profissionais de 

saúde se faz presente nas ações de controle e combate à doença, e visando esta necessidade 

a extensão universitária tem sido vivenciada de maneira rica por apresentar uma experiência 

de integração com o objetivo de fornecer soluções, por meio de intervenções viáveis. Neste 
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contexto, a capacitação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) é fundamental na 

identificação e encaminhamento de possíveis casos e na prevenção por meio de orientação 

da população. Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem no 

desenvolvimento de atividades de educação permanente direcionada à ACS na detecção e 

controle da Influenza A H1N1. Desenvolvimento: A capacitação foi realizada por 

acadêmicas da Faculdade de Enfermagem da UFG durante o Estágio Supervisionado I no 

município de São Luís de Montes Belos. Para sua realização foi elaborado um plano de 

educação em serviço onde foram definidos os seguintes objetivos: tornar os ACS capazes 

de reconhecer os sinais de alerta e os grupos de risco para a contaminação com o vírus 

Influenza A H1N1; fazer com que os mesmos identifiquem as medidas de controle e 

prevenção; torná-los capazes de fornecer orientações domiciliares para pacientes 

contaminados e contatos. A capacitação se iniciou com uma discussão sobre as informações 

que estes profissionais já possuem sobre a Influenza A H1N1, em seguida foi realizada uma 

expositiva/dialogada sobre aspectos da doença e intervenções que os ACS podem fazer 

ajudando na abordagem junto à comunidade. Foi feita a apresentação do protocolo de 

atendimento ao paciente com suspeita de Influenza A H1N1 na atenção primária a saúde, 

demonstrando o fluxograma e enfatizando a participação desses profissionais dentro deste 

atendimento. Ao final, os ACS avaliaram a atividade como importante na sua formação 

profissional e na adoção de medidas preventivas. Conclusão: Nem sempre a presença de 

grande quantidade de informações na mídia garante uma educação em saúde adequada da 

população, portanto se faz necessário a instituição de medidas de sensibilização direta da 

comunidade. Por meio do contato mais próximo com os ACS, os acadêmicos conseguem 

estabelecer um diagnóstico real das necessidades de educação permanente dentro das 

equipes de saúde da família e conseqüentemente, torná-los capazes de realizar atividades de 

promoção da saúde. Sendo assim, a inserção desses profissionais nas ações de controle da 

Influenza A H1N1 é de grande importância, principalmente como disseminadores das 

medidas preventivas.   

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Capacitação, Influenza A H1N1, Agente Comunitário de 

Saúde 
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Nome do Apresentador: Laiz Ayres BRITO (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

Orientadora da Disciplina de Estágio em Licenciatura III: Carmen Luci Rodrigues LOPES 

(Professora Doutora da FEN/UFG) 

Co-orientadora Disciplina de Estágio em Licenciatura III: Juliana de Oliveira Roque e Lima 

(Professora Mestre da FEN/UFG) 

Orientadora das atividades desenvolvidas no Laboratório de Anatomia: Maria Elisa 

BORGES (Professora de Anatomia Humana/UFG) 

Tutores: Denise Yoshida BATISTA (Professora do Centro de Formação Humana Ana Néri) 

               Flávio R. MACHADO (Professor do Centro de Formação Humana Ana Néri) 

               Marcionília Mariana de SOUSA (Professora do Centro de Formação Humana Ana 

Néri) 

               Maria das Neves da Silva XAVIER (Coordenadora da Área de Saúde do Centro de 

Formação Humana Ana Néri) 

               Sabrina Zanellato FERNANDES (Professora do Centro de Formação Humana 

Ana Néri) 

                                

Co-autores: Ana Paula Freitas LIMA (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                    Kamilla Vêncio Frauzino ALEXANDRE (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                    Nayla Cecília Silvestre BRANQUINHO (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                    Wilzianne Silva RAMALHO (Aluna da Graduação da FEN/UFG) 

Endereço: Avenida Anhanguera Qd A Lt 1 n° 3840. Ed. Scelzi. Apto 205. Leste Vila nova. 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 85140910 

E-mail: laizayres@gmail.com 

 

Modalidade:    (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 
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(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

 ATUAÇÃO DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM NA FORMAÇÃO DO 

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE NÍVEL MÉDIO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA. 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: A Enfermagem é considerada uma ciência e arte, que se fundamenta num 

corpo de conhecimentos e práticas, abrangendo desde o estado de saúde ao estado de 

doença, baseando-se em atitudes pessoais, profissionais, científicas, éticas e políticas do 

cuidar de seres humanos. A competência profissional dos trabalhadores de nível médio em 

Enfermagem, representa um dos componentes fundamentais para a qualidade da assistência, 

visto que são esses profissionais que compõem o maior contingente no cuidado em saúde, 

além de serem o esteio da assistência de Enfermagem. São esses profissionais que estão na 

linha de frente do atendimento, e para isso, necessitam de uma formação competente e 

desenvolvimento de habilidades para efetivar uma assistência de qualidade. Assim, cabe ao 

Enfermeiro, enquanto responsável pela formação desse profissional, desenvolver 

competências em sua formação. Neste sentido, o curso de Licenciatura em Enfermagem 

contribui com a formação do Enfermeiro para o exercício das atividades didático-

pedagógicas. Objetivo: Relatar a experiência das acadêmicas de enfermagem em atividades 

da disciplina de Estágio Supervisionado em Licenciatura III, do curso de graduação em 

enfermagem da UFG. Desenvolvimento: O estágio foi realizado no período de agosto a 

outubro de 2009, no Centro de Formação Humana Ana Néri, em Goiânia-GO. Durante o 

estágio, as acadêmicas acompanhadas pelos docentes da referida escola, ministraram aulas 

para os alunos do curso Técnico e Auxiliar de Enfermagem nos módulos I, II e III. As 

atividades foram desenvolvidas utilizando metodologias ativas (problematização). Assim, 

para melhor aprendizagem, foram empregadas estratégias diversificadas como, leitura de 

textos, vídeos, realização de oficinas, seminários e exercícios didáticos. Neste período, 

consegui-se também agendar e realizar com os alunos duas visitas técnicas na Universidade 

Federal de Goiás, sendo uma no Laboratório de Anatomia e a outra na Faculdade de 

Enfermagem. Conclusões: O desenvolvimento das atividades das acadêmicas na escola 

possibilitou que as mesmas conhecessem a realidade do ensino profissionalizante do 

Técnico e Auxiliar de Enfermagem, além de contribuir com a formação das futuras 

docentes.  
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PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Educação em enfermagem; Educação profissionalizante, 

Formação de Recursos Humanos.  

 

 

Nome do Apresentador (instituição): Alcides Pereira Soares NETO (Aluno de graduação da 

FEN/UFG) 

Orientador (a): Heliny Carneiro Cunha NEVES (Docente da FEN/UFG) 

                       Tutor (a): Jackeline Maciel BARBOSA (Enfermeira da ESF Santo 

Hilário/Goiânia) 

Coautores (instituição): Luana Vieira MARTINS (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                                       André Luiz BITTENCOURT (Aluno de graduação da FEN/UFG) 

                                       Bárbara Souza ROCHA (Docente da FEN/UFG) 

                                       Alyne Leite Gomes NOGUEIRA (Docente da FEN/UFG) 

Endereço: Rua VM 3ª Qd. 90 Lt. 37. Setor Novo Planalto 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 91654536 / (62) 3595-0749  

E-mail: alcides25@gmail.com 

Modalidade: (X) Relato de experiência                     (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

 

EXPERIÊNCIA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM JUNTO À COMUNIDADE NA DISCIPLINA DE BASES PARA O 

CUIDAR DO INDIVÍDUO E FAMÍLIA II 

A disciplina de Bases para o Cuidar do Indivíduo e Família II, do curso de enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) proporciona aos acadêmicos de enfermagem o 

desenvolvimento de ações de saúde junto às Estratégias de Saúde da Família (ESF) do 

Distrito Sanitário Leste do município de Goiânia. As ESF visam a reorganização dos 

serviços e a reorientação das práticas profissionais no nível da atenção básica e tem como 

mailto:alcides25@gmail.com
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uma importante ferramenta a visita domiciliária. Esta possibilita uma aproximação entre 

equipe de saúde e comunidade, permite identificar problemas que afetam a saúde do 

indivíduo e família e a aplicação do processo de enfermagem. Nesse contexto, os 

acadêmicos têm a oportunidade de executar ações de saúde frente a essa comunidade, 

proporcionando momentos de aprendizagem teórico-prático durante o seu processo de 

formação. Assim objetivamos relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem da UFG 

sobre o planejamento, implementação e avaliação das ações de saúde, utilizando o processo 

de enfermagem, junto a uma família vinculada à ESF Santo Hilário. Primeiramente foi 

estabelecida a família juntamente com a agente comunitária de saúde e a enfermeira da 

ESF. O paciente índice constitui-se de uma mulher, 44 anos, viúva, três filhos, diagnóstico 

médico de Lúpus Eritematoso Sistêmico, hipertensão arterial e em tratamento de câncer de 

colo uterino. Foram realizadas 4 visitas domiciliares, nas duas primeiras realizou-se a coleta 

dos dados por meio de entrevista, exame físico e consulta na Ficha A. Posteriormente 

realizamos o planejamento de enfermagem frente aos diagnósticos de enfermagem 

levantados, usando a Taxonomia II da NANDA, sendo eles: mobilidade física prejudicada; 

baixa autoestima situacional; ansiedade; insônia; nutrição desequilibrada menos que as 

necessidades corporais e risco de integridade da pele prejudicada. No 3º e 4º dia foram 

implementadas as intervenções prescritas: amplitude de movimento, orientações quanto a 

patologia, medicamentos, cuidados com a pele, encaminhamento à odontologia e 

elaboração de uma rotina alimentar junto à paciente índice, fundamentadas na classificação 

de intervenções (NIC). Avaliamos o impacto das ações realizadas, fundamentadas na 

classificação de resultados (NOC), discutimos o caso com a equipe multiprofissional e 

realizamos as anotações de enfermagem no prontuário da família. Concluímos, portanto, 

que a implementação do processo de enfermagem e a efetividade das ações na comunidade 

dependem da participação conjunta entre a família e os profissionais de saúde. Entendemos 

também que esse contato entre aluno e comunidade é fundamental na formação de 

profissionais atentos à realidade da saúde pública em nosso município, bem como a 

responsabilidade na prestação de uma assistência de qualidade às famílias. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Comunidade, Atenção básica, Enfermagem, Processo de 

enfermagem. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Raphael Cavalcante Calixto. Farmacêutico, SMS 

Orientador(a):  
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                       Tutor(a):              

Co-autores (instituição):  :  

Endereço: Rua wilson, Chácara 309. Jd Novo Mundo 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s):8438-8511;9212-0318 

E-mail: rapha.farmacia@gmail.com 

 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

FATORES DIFICULTADORES DA IMPLANTAÇÃO DA ATENÇÃO 

FARMACÊUTICA EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE GOIÂNIA-GOIÁS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A atenção farmacêutica constitui uma nova estratégia do exercício profissional 

farmacêutico voltada à orientação e ao acompanhamento farmacoterapeutico, mediados 

pela relação direta entre farmacêutico e usuário de medicamentos, considerando-se o 

contexto multiprofissional. As Unidades Básicas de Saúde são sítios adequados ao 

desenvolvimento da atenção farmacêutica, uma vez que reúne toda a equipe de saúde de 

modo a propiciar as relações necessárias para sua efetivação e eficiência. Entretanto, há 

diversas barreiras que dificultam sua implantação nesse cenário. O objetivo desse trabalho é 

evidenciar as causas potenciais que dificultam a implantação do Programa de Atenção 

Farmacêutica no CAIS Amendoeiras e refletir sobre sua importância no contexto de 

ressignificação da atuação profissional. A atenção farmacêutica representa uma importante 

ferramenta para auxiliar na redução de gastos em saúde e melhorar a farmacoterapeutica 

dos usuários de medicamentos, além de valorizar e dar suporte à inserção do farmacêutico 

em equipes multidisciplinares. Nesse contexto, essa estratégia permeia pontos fortemente 

refletidos e estimulados por meio de ações recentemente promovidas pelo Pró-Saúde e o 

PET-Saúde. Para diagnóstico da realidade e identificação dos dificultadores da implantação 
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da atenção farmacêutica, realizou-se uma análise da atuação do farmacêutico no CAIS 

Amendoeiras, considerando as atividades burocráticas e administrativas e suas ações 

pontuais de orientação. Os principais dificultadores foram: 1) Ausência de fontes de 

informação que possibilitem uma orientação baseada em evidências; 2) Falta de um 

ambiente reservado para consulta farmacêutica; 3) Ausência de um programa de educação 

continuada; 4) Desconhecimento dos princípios da atenção farmacêutica por parte da 

população e dos próprios profissionais de saúde; 5) Ausência de diretrizes sobre atenção 

farmacêutica; 6) Excesso de trabalho burocrático e administrativo, com conseqüente 

distanciamento da parte clínica farmacêutica. Para sintetizar e expor os fatores 

dificultadores, além de facilitar a identificação e possíveis soluções para implantação da 

Atenção Farmacêutica, confeccionou-se um diagrama de Ishikawa (espinha de peixe). 

Conclui-se que, apesar da importância da atenção farmacêutica e de sua discussão no 

cenário atual de reorientação da formação profissional, ainda existem situações e 

circunstâncias que impedem a sua implantação. Faz-se necessário um esforço conjunto 

entre os atores envolvidos nesse processo e o delineamento de políticas públicas e 

institucionais, no sentido de promover uma plena e efetiva implantação da atenção 

farmacêutica.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): atenção farmacêutica;diagrama de ishikawa;equipe 

multidisciplinar 

 

Nome do Apresentador (instituição):  

Fabiana Mármore LOPES  - Agente Comunitário de  Saúde  / SMS                                           

Regina Maria da CRUZ - Agente Comunitário de Saúde  / SMS 

Vera Lúcia Cândido da SILVA – Agente Comunitário de Saúde / SMS                                                          

Orientador(a): Edinamar Aparecida Santos da SILVA / enfermeira da  SMS e UFG 

                       Tutor(a):              

Co-autores (instituição):  

Elizangela Silva CIRILO -           Agente Comunitário de  Saúde  / SMS     

Kenia Lara ALVES -                    Agente Comunitário de  Saúde  / SMS     

Lucilene Graciano de SOUZA -   Agente Comunitário de  Saúde  / SMS     

Maria de Araújo TORRES -          Agente Comunitário de  Saúde  / SMS     

Maria Helina Benigno de Almeida SOARES -     Agente Comunitário de  Saúde  / SMS     

                                   Endereço:   Rua MA 13 qd. 05 Lt. 15  Residencial Olinda 
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Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 3524 1877 – 9958 1167 – 3284 0932 

E-mail: edinamar_@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

Eixo temático:     (x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO:  

TERAPIA OCUPACIONAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RESUMO 

Nas sociedades onde o valor das pessoas é mensurado através do que fazem para garantir a 

sua sobrevivência, o distanciamento das atividades de trabalho pode representar uma 

profunda desorganização do cotidiano, com ausência de projetos, propósitos de vida, e 

papéis sociais. Esta pesquisa teve como objetivo relatar a experiência de um grupo de 

Agentes Comunitários de Saúde da ESF da região leste de Goiânia, na implantação da 

terapia laborativa ou ocupacional, a partir da Teoria da Problematização de Paulo Freire, 

através do Arco de Maguerez, como estratégia para melhoria da condição de saúde da sua 

comunidade adstrita usuária do Sistema Único de Saúde.  Teve como ponto de partida a 

analise dos efeitos da ociosidade sobre a vida de idosos e a consequência deste fato sobre 

outros papéis e atividades desempenhadas por eles e a contribuição da terapia ocupacional 

para a sua re-inserção social. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada através de 

estudo de caso, no período de agosto a novembro de 2009, onde a queixa principal dos 

usuários era a ruptura de seu cotidiano após a aposentadoria. As etapas das ações realizadas 

para a obtenção de dados para o estudo foram: a) Observação da realidade – observação da 

realidade em si de modo a obterem a imagem ingênua da realidade; b) Pontos Chave – 

seleção entre o que é verdadeiramente importante do que é puramente superficial e 

identificação dos pontos-chave do problema ou assunto; c) Teorização – tentativa de 

explicação dos fenômenos observados através da interação entre realidade e instrumentos 
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teórico-científicos pré-existentes; d) Hipóteses de solução – uso da realidade para aprender 

com ela, propondo ações resolutivas e possíveis de serem aplicadas à realidade; e) 

Aplicação à realidade – as soluções viáveis são selecionadas e sua aplicação aprendida e 

praticada. Os resultados obtidos demonstram uma postura mais ativa dos pacientes através 

do engajamento em atividades significativas, resgate de papéis sociais, diminuição dos 

sintomas psicossomáticos e da busca por consultas médicas, melhora na relação familiar, 

construção de projetos de vida. Conclui-se que a inserção e intervenção do terapeuta 

ocupacional na Estratégia Saúde da Família podem contribuir para uma vida saudável, um 

envelhecimento ativo, através da ação transformadora das atividades realizadas nesta 

prática profissional. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Agente Comunitário de Saúde; Problematização; Terapia 

Ocupacional; Saúde; Arco de Maguerez. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Thalita Morgana Guimarães SILVEIRA (Aluna de    

graduação da FANUT/UFG, Bolsista PET-SAUDE) 

Orientador (a): Ida Helena Francescantonio MENEZES (Professora FANUT/UFG) 

Tutor (a): Karine Anusca MARTINS (Nutricionista da SMS/Goiânia, Preceptora PET-  

                SAÚDE) 

Co-autores (instituição): Letícia Pereira ALVES (Aluna de graduação da FANUT/UFG,    

Bolsista PET-SAUDE)  

 

Nome: Thalita Morgana Guimarães Silveira  

Endereço: Av. República do Líbano, nº 2311, apto. 202, Setor Oeste.  

Cidade: Goiânia/GO 

Telefone(s): 62.32154346 e 81926673 

Email: tha_mo8@hotmail.com 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 
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TÍTULO: FEIRA VIVER MAIS SAUDÁVEL: UMA AÇÃO MULTIDISCIPLINAR 

DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A promoção da saúde é uma das estratégias que buscam a melhoria da qualidade de vida da 

população. Tais estratégias voltadas para um viver melhor, devem ser implementadas, 

sendo essencial o desenvolvimento de suporte social às pessoas. Sabe-se que o perfil de 

saúde da população e seus fatores de risco são condicionados pelo estilo de vida adotado. 

Nesta perspectiva, a equipe do PET-SAÚDE (Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde), com envolvimento de preceptores e acadêmicos das áreas de Nutrição, Farmácia e 

Odontologia, que desenvolvem ações no CAIS (Centro de Assistência Integral à Saúde) 

Jardim Guanabara III planejaram e executaram, dentre suas atividades, integrando às ações 

de promoção da saúde do mês de outubro (Outubro Saudável), da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia, uma ação multidisciplinar intitulada “Feira Viver Mais Saudável”. O 

objetivo da feira foi desenvolver ações de promoção de hábitos de vida saudáveis, bem 

como esclarecer dúvidas freqüentes da comunidade a respeito dos assuntos abordados, além 

de fortalecer a parceria ensino-serviço-comunidade. A atividade foi previamente divulgada, 

com 20 dias de antecedência, com cartazes e convites individuais e realizou-se no dia 19 de 

agosto de 2009, de 9h00 as 16h00, no auditório do CAIS, aberta a toda comunidade, 

incluindo servidores da unidade. A feira foi estruturada em forma de um circuito, onde 

todos os participantes percorriam “stands” da Nutrição, Odontologia e Farmácia. Dentre as 

atividades do circuito destacam-se: avaliação antropométrica (peso e altura), cálculo do 

Índice de Massa Corporal (IMC) com classificação do estado nutricional, associada às 

orientações de promoção da alimentação saudável, dentre elas, os “10 passos da 

alimentação saudável”, do Ministério da Saúde, fracionamento das refeições e a proposta “5 

ao dia”, além do estímulo à prática de atividade física (equipe da Nutrição); orientações 

sobre saúde e higiene bucal e consumo de alimentos cariogênicos (equipe da Odontologia); 

informações sobre interação medicamento/alimento e aferição de pressão arterial, com 

orientações gerais de cuidados com a saúde, totalizando 75 participantes. Para avaliar a 

atividade foi desenvolvida uma “ficha de avaliação individual”, a qual se tornou um 

instrumento valioso para verificar a qualidade e aceitação do evento, onde 86% dos 

participantes avaliaram a feira como “ótima” e 14% como “boa”, ou seja, houve 100% de 

aprovação. Conclui-se, portanto que atividades de promoção da saúde, como esta, são bem 

aceitas pela população, auxiliam na identificação, orientação e esclarecimentos dos 
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possíveis fatores de risco à saúde, que podem interferir na qualidade de vida, além de 

promover a integração multidisciplinar (ensino-serviço-comunidade). 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): promoção da saúde, parceria ensino-serviço-comunidade, 

qualidade de vida.  

Nome do Apresentador (instituição): Izabela Zibetti de ALBUQUERQUE (estudante de 

graduação da FANUT/UFG) 

Orientador(a): Veruska Prado ALEXANDRE (Professora da FANUT/UFG) 

                       Tutor(a):         Aída Bruna Quilici CAMOZZI (nutricionista da SMS/Goiânia)     

Co-autores (instituição):  :  Fernanda Azevedo LOUSA, Débora Maia RODOVALHO,  

Ludmylla Correia XAVIER (estudantes de graduação da FANUT/UFG)) 

Endereço: Rua T-65 nº 964 apto 1201 Setor Bueno 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 8417-7469 

E-mail: neninha_zibetti@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 Categoria: ( x ) Pôster dialogado 

Eixo temático:    ( x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

GRUPO EDUCATIVO EM UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA 

FAMÍLIA: APRENDIZAGENS E SUPERAÇÕES 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

INTRODUÇÃO: A obesidade é um dos fatores de maior risco para o adoecimento da 

população adulta. São recomendadas estratégias diversificadas para a prevenção de co-

morbidades e para a promoção da saúde. OBJETIVOS: Relatar a experiência da 

implantação de um grupo para controle de peso em uma Unidade de Atenção Básica à 

Saúde da Família. DESENVOLVIMENTO: Foi constituído um grupo para controle de 

peso, com encontros  quinzenais, de 2 horas de duração. Utilizaram-se princípios da 

metodologia participativa da educação popular: atividades partem das necessidades 
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sentidas, co-responsabilização, valorização do saber popular e relação entre o saber 

empírico com o científico. O Caderno de Atenção Básica sobre Obesidade desenvolvido 

pelo Ministério da Saúde foi utilizado para o planejamento dos temas abordados e adaptado 

à realidade das integrantes. Esta experiência foi realizada em 4 etapas. Etapa 1: 

Identificação das necessidades de atenção à saúde por meio da técnica da estimativa rápida, 

sendo definido como uma das prioridades o desenvolvimento de atividades com mulheres 

que apresentavam excesso de peso. Etapa 2: Busca por referenciais teóricos. Etapa 3: 

Planejamento das atividades. Etapa 4: Implantação do grupo. Inicialmente fez-se um 

diagnóstico individual das participantes considerando avaliação dietética, antropométrica e 

bioquímica. Posteriormente fez-se o levantamento das expectativas das participantes e 

temas de maior interesse, sendo destacado: dieta e perda de peso, compras saudáveis, saúde 

da mulher, técnicas saudáveis para preparo de alimentos e atividade física. Os temas foram 

abordados por meio de rodas de conversa, construção de cartazes, visita a mercados locais e 

oficina de culinária. Como fatores desafiadores para as estudantes destacam-se: limitação 

quanto à construção de novas atividades, inexperiência com atividades coletivas, adesão 

dos participantes, superação da insegurança e envolvimento de outros profissionais. 

Aprendizagens: Mudança do foco individual para coletivo, percepção do paciente como ser 

social, valorização do saber empírico, sensibilidade em identificar as demandas do paciente 

e confiança em trabalhar em grupo. CONCLUSÃO: esta experiência foi fundamental para 

a superação de desafios pessoais e profissionais. Caracterizou-se como espaço para 

exercício da criatividade, sensibilidade e amadurecimento profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Educação em saúde, formação profissional, saúde da família. 

 

Nome da Apresentadora (instituição): Ana Cléia Margarida TONHÁ (Faculdade de 

Enfermagem/UFG) 

Orientador(a): Profª Ms.  Flaviana VIEIRA (Faculdade de Enfermagem/UFG) 

                       Co-autores (instituição):  

Danielle Munique Campos MARTINS (Faculdade de Enfermagem/UFG);  

Mariana Fanstone FERRARESI (Faculdade de Enfermagem/UFG);  

 

Endereço: Rua 233, Qd 52, Lt.21, Setor Leste Universitário Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 9627-6807 
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E-mail: anacleiatonha@gmail.com  

Modalidade: ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

   IDENTIFICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DE 

AMAMENTAÇÃO INEFICAZ EM UMA PUÉRPERA NA COMUNIDADE  

O puerpério consiste num período de transição peculiar a cada mulher, o qual sente a 

necessidade de incorporar a maternidade para que, aos poucos, o vínculo mãe e filho sejam 

construídos. Fator favorável para essa formação do vínculo é a amamentação que, tão logo 

iniciada, influenciará na duração e tipo de aleitamento. O apoio recebido pelos profissionais 

de saúde e de outras pessoas significativas para a mãe pode influenciar o sucesso do 

aleitamento materno. O enfermeiro tem a oportunidade de realizar ações assistencias, 

especificamente na prevenção e tratamento de problemas comuns no início da 

amamentação e o que podem favorecer o desmame precoce. Para que as ações de 

enfermagem se tornem científicas, pode ser utilizado como método o Processo de 

Enfermagem (PE), o que permite organizar de forma sistematizada e individualizada os 

cuidados prestados. Nas fases do PE está incluído o Diagnóstico de Enfermagem (DE), o 

qual direciona as intervenções de enfermagem. O objetivo é relatar a experiência da 

utilização do DE na comunidade. Foi realizado consulta de enfermagem no domicílio da 

puérpera, da região Leste de Goiânia- GO, em que atuam Equipes de Saúde da Família. Os 

dados coletados foram direcionados pelos fatores relacionados e características definidoras 

da Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis Association International 

(NANDA).  Puérpera em 7º dia de pós-parto normal refere que pai da criança não oferece 

assistência. Relata que realizou 8 consultas de pré-natal, histórico de pneumonia com 4 dias 

de internação. Mastectomia esquerda devido a nódulo maligno. Apresenta mama D com 

mamilo protuso, ingurgitada, dor à palpação. Relata não ter recebido nenhuma orientação 

em relação à amamentação durante pré-natal. Apresenta-se ansiosa, insegura para 

amamentar, pela falta de conhecimento e anomalia mamária. Oferece peito à criança cerca 

de 3 vezes ao dia com duração média de 15 minutos e mamadeira com NAN 1 a cada 3 

mailto:anacleiatonha@gmail.com
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horas. Relata não esvaziar mama, após amamentação. Por meio da consulta de enfermagem, 

foi possível identificar o diagnóstico de Amamentação Ineficaz relacionado a parceiro não 

oferecer apoio, cirurgia prévia de mama, anomalia do peito materno, ansiedade materna, 

déficit de conhecimento, mama dolorida, evidenciado por criança que recebe amamentação 

suplementar com mamadeiras e esvaziamento insuficiente de cada mama por amamentação. 

Foi orientada em relação ao modo correto de amamentar, a importância da amamentação 

exclusiva até os 6 meses, aos cuidados gerais com o recém nascido, como realizar ordenha 

manual entre outros cuidados. Conclui-se que o uso da Taxonomia da NANDA no contexto 

da comunidade é possível e importante, pois direciona a assistência e melhora a qualidade 

dos cuidados voltadas as puérperas.  

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem Obstétrica; Diagnóstico de Enfermagem, 

Enfermagem; Amamentação. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Lorraine dos Santos ARRAES 

Orientador(a): Claci Fátima WEIRICH 

Tutor(a): Patrícia Antunes de MORAES e Rosa Brígida Simões BARROS 

Co-autores (instituição): Patrícia Carvalho, Thays Angélica Pinho Santos, Viviany Guntija 

Sena Aires e Maria Cláudia Honorato Silva Souza. 

Endereço: Rua Dionísio de Abreu Quadra 03 Lote 02 Vila Canaã 

Cidade: Goiânia. 

Telefone(s): 3558-5988/91153773 

E-mail: lorrainesa@hotmail.com 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      (X) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

IDENTIFICANDO DEFICIÊNCIAS NA GESTÃO: UMA PARCERIA ENSINO-

SERVIÇO 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 
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A gerência dos serviços locais de saúde são as unidades produtoras, a porta de entrada no 

Sistema Local de Saúde, onde os agravos podem ser identificados, priorizados e atendidos 

pela equipe, sendo que a gerência pode definir mudanças no modo de organizar o processo 

gerencial. A complexidade dos processos de gestão do sistema exige dos gestores constante 

desenvolvimento não só de conhecimentos, mas também atualização em ferramentas de 

gestão. O objetivo foi levantar as dificuldades relacionadas à gerência nos serviços de 

Atenção Primária à Saúde. Pesquisa exploratória descritiva realizada com 44 enfermeiros 

com função gerencial da Rede Básica à Saúde no município de Goiânia entre 2006 e 2007. 

Instrumento da coleta de dados incluiu perguntas relacionadas com a caracterização dos 

serviços e trabalho gerencial. Podemos observar que os gerentes realizam atividades de 

gerência quanto da assistência em seus serviços, outros aspectos são a sobrecarga de ações 

administrativas, a deficiência em recursos materiais, trabalho desintegrado, falta de um 

plano de cargos e salários, pouca autonomia financeira, grande número de reuniões e 

demanda reprimida de especialidades. Isso em muitos momentos torna o atendimento 

inadequado, gerando a insatisfação do usuário, sobrecarga e estresse da equipe de saúde 

com queda de rendimento, tornando a função gerencial ainda mais conflituosa e desgastante 

para o profissional em seu cotidiano. As dificuldades levantadas durante o presente estudo 

mostram uma possível fragilidade do processo de formação desses profissionais porém, 

evidencia uma oportunidade de melhoria da formação dos futuros gestores,e a capacitação 

daqueles que estão no serviço buscando-se a administração participativa, além de 

conhecimento técnico e das relações. As experiências obtidas no serviço, contribuem para 

uma avaliação, sistematização e decisão de condutas mais adequadas subsidiadas por 

evidências científicas.Auxiliam ainda no desenvolvimento de espírito de liderança no 

trabalho em equipe, comunicação para interagir com a equipe e público em geral e o 

gerenciamento da força de trabalho, dos recursos físicos, materiais e informação, entre 

outras ferramentas capazes de instrumentalizar o trabalho gerencial. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): gestão em serviço de saúde; atenção básica à saúde; gestão 

em enfermagem. 

 

Apresentador (a): Wagner Galvão KONO (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Orientador (a): Antônio Rubens ALVARENGA (Professor da FM/UFG) 

Co-autor (es): Cláudia Antunha de FREITAS (Aluna de graduação da FM/UFG) 
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           Gisely Andrade COSTA (Aluna de graduação de Fisioterapia da UEG) 

                       Ana Claudia Nascimento de SOUSA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

            Gabriella de Paula Batista MORAES (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

            Maria Gabriela Gonçalves CALDAS (Aluna de graduação da FM/UFG) 

 

Endereço: Rua vc 28 qd 46 lt 15 – Conjunto Vera Cruz I 

Cidade: Goiânia – GO 

Telefone(s): 62-32991639 ou 62 92699356 

Email: wagnerkono@hotmail.com 

 

Modalidade:   ( X  )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM DIA NA 

CRECHE DA UFG. 

A creche da UFG funciona segundo a proposta de que a criança se desenvolve em interação 

com a realidade social, cultural e natural, e lhe deve ser permitido o conhecimento desse 

mundo. Sabe-se que a prática de hábitos saudáveis e a incorporação de noções de prevenção 

de acidentes devem ser incentivadas o quanto antes na criança, para que a interação vivida 

por ela seja a mais benéfica e saudável possível. A educação em saúde aparece, dessa 

forma, como um conjunto de medidas que visam a preservação da saúde individual e 

coletiva. No contexto da creche, educar para a saúde consiste em dotar as crianças e 

educadores de conhecimentos e valores que possibilitem o desenvolvimento integral dessas 

crianças. Sendo assim, espera-se que a creche tenha um caráter não apenas assistencialista, 

mas também educativo. Nesse caso, além dos recursos materiais, é de fundamental 

importância os recursos humanos na convivência com essas crianças, já que para a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos é necessária a participação do aprendiz, que se 

fará com o apoio de pessoas significantes na vida das crianças, em conjunto com os 

profissionais da saúde. Relatar o trabalho realizado na creche da UFG por acadêmicos da 
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área da saúde, com crianças de 2 a 4 anos, que objetivou a educação preventiva contra 

acidentes infantis e orientação de uma escovação dentária adequada. Foram abordados com 

as crianças os variados tipos de acidentes domésticos e sua forma de prevenção, como os 

acidentes por quedas, incentivando o uso de equipamentos de proteção individual, 

prevenção contra queimaduras por fogo, substâncias quentes ou choque elétrico, prevenção 

contra envenenamento, incentivo ao uso de segurança adequada nos automóveis, utilizando 

a comunicação verbal e não verbal (cartazes com figuras), estimulando a participação da 

criança de forma lúdica, de forma que elas entendessem e percebessem a necessidade de 

cuidados diante de situações ilustrativas de perigo. Também abordou-se higiene bucal e 

técnicas de escovação através da demonstração e participação ativa de cada criança. O 

trabalho desenvolvido no campo vem demonstrar a importância de se educar visando a 

promoção da saúde. Mesmo num curto espaço de tempo, é possível incentivar a adoção de 

hábitos saudáveis que, com a prática contínua, irão resultar em melhoria da qualidade de 

vida. Para os acadêmicos, as ações desenvolvidas propiciam reflexão dos problemas da 

realidade, a vivência da ação coletiva em ações preventivas e uma interação com o 

ambiente de ensino e saúde, com vistas à busca de soluções baseadas nas reais necessidades 

da comunidade.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  educação, saúde, criança. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Celso José Mendanha da SILVA (Aluno de graduação 

da PUC-GO) 

Orientador(a): Iracema Gonzaga Moura de CARVALHO (Professora da PUC-GO)                        

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Ana Berquó PELEJA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

                                        Elisa ORDONES (Aluna de graduação da FM/UFG) 

                                        Fernanda Souza MIRANDA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

                                        Sebastião Berquó PELEJA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Endereço: Av. Sergipe, 288, Setor Campinas. 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 99931145/ 32332699 

E-mail: nucleodst@gmail.com 
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Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA NA EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

NÚCLEO ACADÊMICO INTEGRADO DA SBDST-GO 

 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: O Núcleo Acadêmico Integrado da SBDST-GO (NAI-SBDST-GO) é um 

núcleo acadêmico dentro de uma sociedade científica e que tem como prioridade os três 

pontos do desenvolvimento universitário, ou seja, ensino, pesquisa e extensão Para tal, o 

NAI conta com a colaboração tanto de acadêmicos, quanto de profissionais que atuam ou se 

interessam por DST e que tenham como objetivo expandir seus conhecimentos sobre o 

assunto e implementar ações junto a comunidade no combate às mesmas.  Além disso, o 

Núcleo funciona de forma integrada (diferentes universidades e cursos), interdisciplinar e 

interinstitucional. O Núcleo se propõe principalmente a estender o conhecimento sobre 

DST a população, de forma eficaz e ativa e estabelecer parcerias com instituições de ensino, 

órgãos públicos, organizações civis e a comunidade em geral. Mesmo o NAI existindo há 

apenas um ano, já participou de várias ações junto à comunidade e aos profissionais das 

áreas de educação e saúde. Objetivos: Relatar atividades de extensão do Núcleo e analisar a 

atuação do mesmo junto a sociedade. Desenvolvimento: Na área de extensão, as atividades 

das quais o Núcleo participou foram: Encontro das Ligas Acadêmicas (XXI Encontro dos 

Acadêmicos de Medicina), Feira Estação da Saúde (II Fórum de Educação em Saúde, 

promovido pelo SESC), Campanha de Combate à Sífilis, além de palestras educativas para 

empresas. Em todas elas, o Núcleo atuou em contato direto com a comunidade, 

esclarecendo, principalmente a população sexualmente ativa, sobre as manifestações das 

DST e as formas de prevenção. Apesar disso, o NAI reconhece que ainda há muito ainda o 

que fazer para que os conhecimentos sobre DST sejam transmitidos à população em geral. 

O Núcleo pretende estabelecer parcerias também com as escolas de Ensino Fundamental e 
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Médio, para ações educativas junto aos estudantes. Conclusões: Apesar do pouco tempo de 

existência, o Núcleo desenvolve atividades na área de ensino, pesquisa e extensão, as quais 

são os pilares de sua criação. As ações sociais são um dos focos do NAI e por isso o núcleo 

está aberto a participação em ações e a parcerias que visem promoção e educação em saúde. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): DST; Educação e promoção da saúde; Parcerias.  

 

Nome do Apresentador (instituição): Leonardo Ribeiro SOARES (Aluno de graduação da 

FM – UFG) 

Orientador(a): Ruffo de FREITAS-JÙNIOR (Professor da FM – UFG)                    

Tutor(a): Rosemar Macedo Sousa RAHAL ((Professora da FM – UFG)                        

Co-autores (instituição):   

Regis Resende PAULINELLI (Professor da FM – UFG) 

Victor Domingos Lisita ROSA (Aluno de graduação da FM – UFG)  

Marília Rodovalho GUIMARÃES (Aluna de graduação da FM – UFG) 

Raquel Oliveira dos SANTOS (Aluna de graduação da FM – UFG) 

Letícia de Ávila CAMBRAIA (Aluna de graduação da FM – UFG) 

Luís Duarte TOLEDO-JÚNIOR (Aluno de graduação da FM – UFG) 

Nilza Alves Marques de ALMEIDA (Professora da FEN – UFG) 

Jacqueline Lima RODRIGUES (Professora da FEN - UFG) 

Danielle Cristina Netto RODRIGUES (Psicóloga do Programa de 

Mastologia – HC/UFG) 

Endereço: Rua 7, nº 182 – Ed. Seven Tower – apto. 1201 – Setor Oeste – CEP: 74110-090. 

Cidade: Goiânia – GO 

Telefone(s): 91082822 – 91527225 - 39456492 

E-mail: leonardo_troi@hotmail.com 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( X ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATENDIMENTO AMBULATORIAL À 
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COMUNIDADE POR ACADÊMICOS DA LIGA DA MAMA – HC/UFG 

RESUMO (máximo 2400 caracteres): 

 

Introdução: A Liga da Mama é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Goiás, vinculada ao Programa de Mastologia do Hospital das 

Clínicas (PM-UFG), sendo composta por cerca de 40 acadêmicos dos cursos de Graduação 

em Medicina, Enfermagem e Psicologia. Fundamentada no tripé ensino-pesquisa-extensão 

proposta pelo Fórum Nacional de Extensão Universitária, a Liga da Mama desenvolve suas 

atividades de ensino através de aulas teóricas expositivas que acontecem quinzenalmente 

além do ensino prático vivenciado semanalmente pelos acadêmicos através dos 

atendimentos ambulatoriais no PM-UFG que possibilitam o aprimoramento de habilidades 

de inteligência e cognição interpessoal, assim como a prática da anamnese e do exame 

físico frente a uma situação clínica real. Objetivos: Relatar as experiências vivenciadas 

pelos acadêmicos da Liga da Mama nos ambulatórios do Programa de Mastologia do HC-

UFG, no período de março a outubro de 2009. Relato de Experiência: Os acadêmicos de 

medicina da Liga da Mama participam semanalmente dos atendimentos ambulatoriais 

realizados no PM-UFG sob supervisão dos médicos mastologistas do serviço. Inicialmente, 

divididos em duplas, os acadêmicos receberam com antecedência um cronograma mínimo 

de comparecimento ambulatorial, onde realizavam acompanhamento de toda anamnese e 

exame clínico, discutiam também sobre a conduta terapêutica e os exames complementares, 

além de fatores prognósticos e preventivos. Os acadêmicos tiveram contato, desta forma, 

com diversas patologias mamárias importantes, como fibroadenomas, lipomas, cistos 

mamários e carcinomas in situ e invasores. Os acadêmicos de enfermagem realizam 

palestras educativas de orientação de prevenção de câncer de mama às pacientes do PM-

UFG através do projeto “Sala de Espera”.  Conclusão: O serviço ambulatorial 

desenvolvido pelos acadêmicos da Liga da Mama possibilitou um contato real com a 

comunidade usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para o 

desenvolvimento de atitudes como o respeito ao paciente e aos demais profissionais e 

saúde, postura ética, crítica e participativa, além do reconhecimento de fatores psicossociais 

envolvidos no contexto de cada enfermidade. Os acadêmicos também desenvolveram seus 

conhecimentos clínicos e o raciocínio diagnóstico e terapêutico. Estes conhecimentos 

tornam o atendimento ambulatorial pelos acadêmicos da Liga da Mama uma ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento do processo de aprendizagem e formação profissional 
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destes acadêmicos.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): atendimento ambulatorial, extensão universitária, 

acadêmicos, Liga da Mama 

 

Nome do Apresentador (instituição): Cláudia Gomide Vilela de SOUSA (Aluna de 

graduação da FM/UFG) 

Orientador(a): David L. C. ISAAC (Professor da FM/UFG)                       

Tutor(a):              

Co-autores (instituição):  Isabela Theodoro PACHECO (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Luisa Salles de Moura MENDONÇA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Jorge AGI (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Alexandre Augusto de Castro PELEJA (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Bruno Queiroz MACHADO  (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Guilherme Falcão BERNARDES (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Gustavo Telles de Miranda KAMENACH (Aluno de graduação da 

FM/UFG) 

João Henrique Garcia RICARTE (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Leonardo Rocha-Carneiro GARCIA-ZAPATA (Aluno de graduação da 

FM/UFG) 

Leonardo Veloso do AMARAL (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Letícia Claudino ARAÚJO (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Nicolle Diniz LINHARES (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Noara Barros RIBEIRO (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Patrícia Oliveira Braga MIZIARA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Paulo Antônio Gama de PAIVA   (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Poliana Lopes PARREIRA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Tauan de OLIVEIRA (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Thuany Fernandes de FREITAS (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Ubiratan Rodrigues de GODOY NETO (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Endereço: Rua 9, n663, apto 602, s.oeste 

Cidade: Goiânia GO  

Telefone(s) 99714826 

E-mail: luu.mendonca@gmail.com 
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Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

Eixo temático:     (x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x) Extensão Universitária 

() Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA LIGA DE 

OFTALMOLOGIA NO ENCONTRO DAS LIGAS ACADÊMICAS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

Introdução: Reconhece-se a importância da saúde ocular para uma população. Existem no 

entanto, diversos mitos populares relacionados à visão que podem, em vez de promover a 

saúde ocular, impedir a prevenção ou o diagnóstico de doenças cuja repercussão final, se 

não tratadas adequadamente, pode ser a cegueira. Por este motivo é importante que se 

conheçam os fatores de risco e situações estruturais que possam interferir na saúde ocular 

dos diferentes grupos populacionais. Nesse enfoque, a Liga de Oftalmologia (LOFT) atua 

junto à população através de diversas campanhas, no intuito de oferecer esclarecimentos, 

realizar diagnósticos precoces, tratamento e obter informações para subsidiar programas de 

intervenção em saúde ocular.Objetivos: Levar maiores informações à populações  carentes 

quanto a riscos e medidas preventivas de algumas enfermidades oftalmológicas, realização 

de triagem para  diabéticos com comprometimento da função retiniana e encaminhamento 

com tratamento adequado. Desenvolvimento: Durante o Encontro das Ligas Acadêmicas 

FM-UFG realizado em agosto de 2009, a LOFT ofereceu palestras educativas, exames 

oftalmológicos, especialmente o  de fundo de olho para diabéticos, atividade esta 

desenvolvida em conjunto com a Liga de Diabetes que mensurava a glicemia casual da 

população e sanou dúvidas a respeito de diversos mitos trazidos pela população carente. 

Houve entrega de guia oftalmológico escrito pelos acadêmicos da LOFT, que continha 

informações sobre as principais enfermidades que afetam a população geral, tais como: 

miopia, hipermetropia, glaucoma, catarata e retinopatia diabética.Conclusão:Através do 
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perfil dos pacientes, pôde-se observar que o acesso às informações e atendimento 

oftalmológico adequado ainda é baixo, dificultando a detecção precoce de doenças 

potencialmente tratáveis. A LOFT, como um projeto de extensão, ofereceu atenção à saúde 

do público atendido, e proporcionou aos acadêmicos a oportunidade de participarem como 

sujeitos ativos na melhoria de qualidade de vida dessa população mais carente, tendo então 

alcançado seu objetivo.  

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): atendimento oftalmológico; promoção de saúde ocular; 

prevenção de doenças oftalmológicas. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Maria Rodrigues GODINHO (Secretária Municipal de 

Saúde Goiânia – GO) 

 

Co-autores (instituição): Iolanda de Sousa OLIVEIRA (Secretária Municipal de Saúde 

Goiânia – GO); Dais Gonçalves ROCHA (Departamento de Saúde Coletiva Universidade 

de Brasília); Jacqueline Rodrigues LIMA (Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás); SEVERINO, Ângela Bete (Secretária Municipal de Saúde Goiânia – 

GO), Denise Pires ARAUJO (Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 

Goiás) 

Endereço: Rua Francisco Adão, Q-2, L-10, Jardim Dom Fernando I. Tel: (62) 9947-5126.  

Cidade: Goiânia 

Telefone(s) 92354483/32084976 

E-mail: Iolanda_sousa@hotmail.com 

Modalidade:   (x  )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

( x ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 
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AVALIAÇÃO DE PROJETO DE MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE PARA 

REVITALIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Um grupo de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Distrito Sanitário Leste de Goiânia 

que participou das oficinas de capacitação sobre intersetorialidade e promoção da saúde 

ficou sensibilizado durante as discussões sobre meio ambiente devido a existência de uma 

área de reserva ambiental na região que é utilizada como depósito de lixo e refúgio de 

marginais. Além disso, não há iluminação e segurança no entorno da área. Foi elaborado 

um projeto visando a mobilização da comunidade para a revitalização da área, considerando 

as potencialidades do local para prática de atividade física, lazer saudável, educação 

ambiental, entre outros. O objetivo deste trabalho é sistematizar e apresentar os principais 

resultados obtidos durante a mobilização da comunidade para a criação do Bosque Viver 

Saudável. Inicialmente foi realizado o planejamento das ações considerando os objetivos, 

metodologia, parcerias envolvidas, cronograma e indicadores de avaliação. Os parceiros 

foram identificados e convidados para participar do projeto. Em seguida foram realizadas 

visitas ao local para registro fotográfico dos problemas e potencialidades da área, seguido 

de visitas domiciliares para sensibilizar a comunidade e coletar assinaturas de apoio ao 

projeto. No encontro para apresentação do projeto no final da capacitação compareceram 

três presidentes de associação comunitária de moradores e um vereador. Foram realizadas 

aproximadamente 120 visitas domiciliares e coleta de 400 assinaturas de apoio ao projeto. 

Neste período, outro vereador entrou em contato com a equipe e foi realizada uma reunião 

com presença de ACS, professores e estudantes da UFG, gerentes do nível central e distrital 

da SMS e presidentes da associação de moradores da região. Um projeto, contendo os 

problemas e potencialidades da área foi elaborado e entregue para o vereador e ao Diretor 

da Agência Municipal do Meio Ambiente. Percebe-se que projetos desta natureza 

dependem do envolvimento e dedicação do grupo, pois a implementação pode ocorrer em 

médio e longo prazo. Os ACS envolvidos identificaram o desenvolvimento de habilidades 

para o estabelecimento de parcerias setoriais e intersetoriais como o principal aprendizado 

no processo de mobilização de lideranças e comunidade. Ainda, estes profissionais 

reconheceram sua potencialidade para mobilizar a comunidade em projeto visando o 

desenvolvimento local e melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): meio-ambiente; participação comunitária, qualidade de vida 
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Nome do Apresentador (instituição): Gabriella Anastácio BARBOSA (Aluna de graduação 

da FEN/UFG) 

 

Orientador(a): Claci Fátima WEIRICH (Professora da FEN/UFG)                        

Tutor(a): Ludmilla Heitor de PAULA (Preceptora do PET Saúde em São Luis de Montes 

Belos) 

Waldimeire Gomes FREITAS (Preceptora do PET Saúde em São Luis de Montes Belos)             

Co-autores (instituição):  Yuji Xavier ETO (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Endereço:R.Comendador Negrão de Lima, n151, ap1503 Ed. Lago das Brisas. St. Negrão 

de Lima  

Cidade: Goiânia 

Telefone(s) 81671421/ 32614902 

E-mail: gab_fen@yahoo.com.br 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

UTILIZANDO A ENCENAÇÃO PARA ORIENTAR SOBRE A DENGUE 

CRIANÇAS EM UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução:A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se 

infectem anualmente, em mais de 100 países, de todos os continentes, exceto a Europa. 

Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em conseqüência 

da dengue. No Brasil, as condições socioambientais são favoráveis à dispersão do Aedes 

aegypti. É necessário portanto que seja realizado projetos de educação em  saúde que visem 

a não dispersão do mosquito, evitando assim o número alarmante de pessoas contaminadas 

pela Dengue. Segundo Immanuel Kant, é no problema da educação que assenta o grande 

segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Objetivos: O objetivo desse trabalho é relatar 
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a experiência acadêmica multiprofissional na educação, visando a promoção da saúde, com 

alunos de uma escola municipal sobre a temática de prevenção da dengue. 

Desenvolvimento: Foi realizado um trabalho educativo abordando a temática de Prevenção 

da Dengue, com 400 crianças na faixa etária de 05 a 12 anos, de uma escola Municipal, na 

cidade de São Luis de Montes Belos, Goiás, por acadêmicos de Enfermagem e Medicina, 

membros do programa PET Saúde. O método utilizado foi o da encenação, visando obter 

maior atenção do público alvo, bem como fugir do método tradicional de palestras o qual 

estavam acostumados. Para a realização da encenação, todo o cenário foi confeccionado 

pelos acadêmicos, utilizando materiais simples como, canetinhas, elástico, cartolinas e 

sucatas. Conclusão: A promoção da saúde, como vem sendo entendida nos últimos 20-25 

anos, representa uma estratégia promissora para enfrentar os múltiplos problemas de saúde 

que afetam as populações humanas e seus entornos neste final de século. Partindo desse 

princípio, os acadêmicos integrantes do PET Saúde trabalham de maneira multidisciplinar 

para que a promoção da Saúde seja realizada e alcance êxito, pois, assim conseguiremos dar 

um salto para garantir a todos melhores condições de vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Dengue, Encenação, Educação. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Júnnia Pires de Amorim TRINDADE (Acadêmica, 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Jaqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN-UFG, Tutora do PET-

Saúde)                        

Tutor(a): Kelli Keiko KOGA ( Enfermeira da UABSF Dom Fernando, preceptora do PET-

saúde). 

Co-autores (instituição): 

Lucyana Silva LUZ (Acadêmica da FEN/UFG) 

Maisa Rodrigues da SILVA (Acadêmica da FEN/UFG) 

Renata Gonçalves da SILVA (Acadêmica da FEN/UFG) 

Tânia Cássia Cintra de SOUSA (Acadêmica da FEN/UFG) 

Priscilla Martins FERREIRA (Acadêmica da FEN/UFG) 

Raphayane Souza da SILVA (Acadêmica da FEN/UFG) 

Ana Cristina Bolentini DUTRA (Nutricionista, Pet-Saúde/UFG) 

Ludimila Pereira da SILVA (Acadêmica da FANUT/UFG, bolsista do PET-Saúde) 



148 
  

 

Aline Filomena Furtado GOLD (Acadêmica da FEN/UFG, bolsista do PET-Saúde) 

Endereço: Rua 201 , nº 207, apt. 805 – Setor Leste Vila Nova 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 32249208 

E-mail: junniatrindade@hotmail.com 

Modalidade:   ( X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(X) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ESPAÇO SAÚDE-MULHER: RESULTADO DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DE 

INFORMAÇÕES PARA A COMUNIDADE 

A participação comunitária é uma das ações propostas na Carta de Ottawa para a promoção 

da saúde e promover a participação é uma atribuição das equipes de saúde da família e 

agentes comunitários de saúde (ACS). Neste sentido, a Faculdade de Enfermagem 

(FEN/UFG), no âmbito da disciplina de promoção da saúde, desenvolveu uma atividade 

educativa em parceria com a Unidade de Atenção Básica a Saúde da Família (UABSF) 

Dom Fernando denominada “Manhã da Mamãe”, com o objetivo de compartilhar as 

vivências de mulheres, residentes na área de cobertura, sobre amamentação. Após o 

primeiro encontro, uma nova parceria foi estabelecida com as participantes visando criação 

de um mural na UABSF com informações para a comunidade. O objetivo deste relato é 

descrever o processo de construção coletiva do mural nomeado “Espaço da Mulher” e as 

aprendizagens oriundas desta atividade. Uma reunião preparatória foi realizada com a 

participação dos ACS das três equipes da unidade, preceptoras e bolsistas do Pet-Saúde, 

professora e estudantes do segundo período da FEN/UFG. A participação e a valorização 

dos conhecimentos e experiências das mulheres, definidas anteriormente como princípios 

das ações do grupo foram respeitadas nesta etapa. Assim, fotos foram escolhidas para 

impressão e feita distribuição de tarefas e sistematização dos temas abordados no primeiro 

encontro. Participaram da atividade doze mulheres, sendo cinco oriundas da reunião 

anterior. No acolhimento, as participantes cantaram e declamaram poesias. Em seguida foi 
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realizada a descrição da trajetória do grupo e as acadêmicas apresentaram o espaço onde o 

mural seria montado e os temas a serem abordados foram definidos. O mural, “Espaço da 

Mulher” foi dividido em duas partes: a primeira com fotos do primeiro encontro, 

identificada como “Comunidade em ação”, onde foram coladas as fotos do grupo com 

descrição da atividade; e outra parte denominada “Dicas das mamães” com as orientações 

para a comunidade. Enquanto as acadêmicas concluíam o mural, foi realizada uma roda de 

conversa sobre a prevenção do câncer de mama com ênfase no direito à saúde com 

distribuição de botom em forma de laço rosa simbolizando a luta contra este tipo de câncer. 

Após o lanche, a continuidade do grupo, atualização do mural e data de novo encontro 

foram pactuados entre ACS e comunidade. As mulheres verbalizaram satisfação com a 

atividade, afirmando que era muito importante ter momentos como aqueles em que seus 

conhecimentos foram valorizados. Os ACS relataram que a parceria com a universidade 

possibilitou a união das três equipes na preparação de uma atividade comunitária. As 

estudantes aprenderam a valorizar o conhecimento da comunidade e ACS. Esta parceria 

possibilitou a aplicação de princípios teóricos que norteiam a promoção da saúde e a 

reorientação dos serviços. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção da Saúde; Saúde da Família; Participação 

comunitária 

 

Nome do Apresentador (instituição): Amanda Santos Fernandes COELHO (Discente 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Ana Elisa Bauer Camargo SILVA (Docente FEN/UFG) 

                        

Tutor(a):  Maria Vilma VIEIRA            

Co-autores (instituição): Ana Claudia Andrade CORDEIRO (Discente da FEN/UFG) 

Maria Alves BARBOSA (Docente FEN/UFG) 

Ana Lucia Queiroz BEZERRA (Docente FEN/UFG) 

Endereço: Rua Clovis Nascimento, N 692, Vila Nova 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 8521-2415 

E-mail: amandasantospi@yahoo.com.br 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 
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( X ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

AULAS PRÁTICAS DE ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM: UMA 

EXPERIÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO. 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Na enfermagem, assim como em outras profissões, o enfermeiro incorpora em sua 

formação profissional, o saber de várias ciências, dentre elas a ciência da administração. A 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG) tem em sua grade 

curricular as disciplinas de Administração I e II com o objetivo de inserir o aluno o quanto 

antes nas atividades gerenciais de enfermagem. A disciplina de Administração II oferece 

aulas práticas em diversas clínicas do Hospital das Clínicas (HC) da UFG, entre elas a 

Clínica Obstétrica (CO), campo de prática do presente relato. Este trabalho tem como 

objetivo relatar a troca de saberes e integração entre as alunas de graduação em 

Enfermagem da disciplina de Administração II e os profissionais da CO/HC, ou seja, a 

construção de conhecimentos e práticas em gerência de enfermagem e a contrapartida dada 

ao serviço. As aulas práticas, com carga horária de 60 horas, aconteceram sob a 

coordenação de docentes da disciplina de Administração II e a preceptoria da gerente de 

enfermagem da clinica. Primeiramente, as alunas identificaram e caracterizaram a unidade 

de internação traçando um diagnóstico quanto à estrutura física, recursos materiais, 

humanos e clientela assistida. A partir disso construíram um planejamento operacional para 

curto, médio e longo-prazo o qual as direcionou para a realização das atividades de 

administração, ligadas à organização do serviço e à assistência dos pacientes. Em 

contribuição com os profissionais, resolveram problemas relacionados à estrutura física, 

adequaram locais para recursos materiais, tornando o ambiente mais harmonioso. A 

atividade prática foi enriquecedora para as alunas, pois possibilitou o encontro entre a teoria 

e a prática frente às dificuldades administrativas e assistenciais, a alta demanda de 

pacientes, a necessidade de constante reposição de materiais e de organização do ambiente 

para garantir uma assistência à saúde de qualidade. Possibilitou a construção de novos 

conhecimentos e habilidades devido à proximidade com a realidade da gerência de 
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enfermagem, às experiências trocadas com os profissionais da clínica, o contato com os 

pacientes possibilitando agir de forma sistematizada no gerenciamento e na prática 

assistencial, sem desvinculá-los. As ações desenvolvidas também contribuíram 

substancialmente para o serviço havendo colaboração e atuação efetiva na organização do 

ambiente hospitalar, na proposição e realização de mudanças nos processos de trabalho da 

enfermagem, na realização de atividades assistenciais, permitindo auxiliar na melhoria da 

qualidade da assistência prestada pela enfermagem nesta unidade de internação. 

Consideramos esta atividade de ensino uma oportunidade de desenvolvimento e 

crescimento tanto para os alunos como para o cenário de prática.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Enfermagem, Administração, Gerência de Enfermagem, 

Obstetrícia. 

Nome do Apresentador (instituição): Mariana Silveira SOARES (Aluna de graduação da 

FO/UFG) 

Orientador(a): Enilza Maria Mendonça de PAIVA (Professora da FO/UFG)   

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Hortência Lopes de SOUZA (Aluna de graduação da FO/UFG) 

                                         Anaclara Ferreira Veiga Tipple (Professora da FEN/UFG) 

 

Endereço: Primeira Avenida nº 206 Qd. 55 Lt. 14 Ap. 304 Leste Universitário. 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 62 3609 5948 

E-mail: mariana_silveira_@hotmail.com 

 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      ( X ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ANTIMICROBIANOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA: REVISÃO DA 

LITERATURA PARA O ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS 

mailto:mariana_silveira_@hotmail.com
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INSTITUCIONAIS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A resistência microbiana é um grave problema emergente em todo o mundo. Vários fatores 

contribuem para seu desenvolvimento, sendo determinante o uso abusivo e inadequado de 

antimicrobianos. Considerando a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Goiás (FO/UFG) como prestadora de serviço de saúde à população vinculada à formação de 

profissionais de saúde, é essencial o desenvolvimento de uma política para o uso racional 

de antimicrobianos. Em vista disso, uma revisão de literatura foi realizada usando os bancos 

de dados pubMed, EBSCOhost, selecionando artigos publicados a partir do ano de 2000 

com o objetivo de buscar fundamentação para estabelecer protocolos institucionais para o 

uso de antimicrobianos na prática odontológica. Foram encontrados 112 artigos dos quais, 

13 revisões de literatura. Observou-se que a profilaxia para endocardite infecciosa está 

indicada para pacientes com válvula cardíaca protética, endocardite infecciosa prévia, 

doenças cardíacas congênitas e pacientes com coração transplantado que desenvolveu 

valvulopatia. As drogas de escolha são Amoxicilina 2g ou Azitromicina 500mg (alérgicos a 

penicilina) uma hora antes de procedimentos como cirurgias maiores e menores: biópsia, 

exodontia, manipulação do tecido gengival: raspagem subgengival, cirurgia periodontal e 

adaptação de banda ortodôntica. Em relação às infecções odontogênicas a decisão para 

selecionar o antibiótico parece ainda empirismo na medida em que se utiliza um antibiótico 

com largo espectro de ação para diferentes patologias. Assim, os medicamentos mais 

empregados são amoxicilina, metronidazol e azitromicina. A posologia e tempo de uso 

variam de acordo com a infecção, as condições sistêmicas do paciente e o procedimento 

odontológico. Com base na literatura consultada pode-se concluir que há maior discussão e 

evidências quanto ao uso de antibióticos, na prática odontológica, para os casos de 

profilaxia para endocardite infecciosa. As drogas mais citadas foram amoxicilina e 

azitromicina. Considera-se que a discussão sobre o uso racional de antimicrobianos na 

prática odontológica deve ser ampliada e merece ênfase na produção científica da área, o 

que deverá subsidiar os profissionais responsáveis por prescrições na FO/UFG no 

estabelecimento de protocolos para a instituição.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): antibióticos, odontologia, cirurgia oral, infecção 

odontogênica e profilaxia. 
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Nome do Apresentador (instituição): Celso José Mendanha da SILVA (Aluno de graduação 

da PUC-GO) 

Orientador(a): Iracema Gonzaga Moura de CARVALHO (Professora da PUC-GO) 

                    

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Ana Berquó PELEJA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

                                        Elisa ORDONES (Aluna de graduação da FM/UFG) 

                                        Fernanda Souza MIRANDA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

                                        Sebastião Berquó PELEJA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

 

Endereço: Av. Sergipe, 288, Setor Campinas. 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 99931145/ 32332699 

E-mail: nucleodst@gmail.com 

 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA NA EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

NÚCLEO ACADÊMICO INTEGRADO DA SBDST-GO 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: O Núcleo Acadêmico Integrado da SBDST-GO (NAI-SBDST-GO) é um 

núcleo acadêmico dentro de uma sociedade científica e que tem como prioridade os três 

pontos do desenvolvimento universitário, ou seja, ensino, pesquisa e extensão Para tal, o 

NAI conta com a colaboração tanto de acadêmicos, quanto de profissionais que atuam ou se 

interessam por DST e que tenham como objetivo expandir seus conhecimentos sobre o 

assunto e implementar ações junto a comunidade no combate às mesmas.  Além disso, o 

Núcleo funciona de forma integrada (diferentes universidades e cursos), interdisciplinar e 
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interinstitucional. O Núcleo se propõe principalmente a estender o conhecimento sobre 

DST a população, de forma eficaz e ativa e estabelecer parcerias com instituições de ensino, 

órgãos públicos, organizações civis e a comunidade em geral. Mesmo o NAI existindo há 

apenas um ano, já participou de várias ações junto à comunidade e aos profissionais das 

áreas de educação e saúde. Objetivos: Relatar atividades de extensão do Núcleo e analisar a 

atuação do mesmo junto a sociedade. Desenvolvimento: Na área de extensão, as atividades 

das quais o Núcleo participou foram: Encontro das Ligas Acadêmicas (XXI Encontro dos 

Acadêmicos de Medicina), Feira Estação da Saúde (II Fórum de Educação em Saúde, 

promovido pelo SESC), Campanha de Combate à Sífilis, além de palestras educativas para 

empresas. Em todas elas, o Núcleo atuou em contato direto com a comunidade, 

esclarecendo, principalmente a população sexualmente ativa, sobre as manifestações das 

DST e as formas de prevenção. Apesar disso, o NAI reconhece que ainda há muito ainda o 

que fazer para que os conhecimentos sobre DST sejam transmitidos à população em geral. 

O Núcleo pretende estabelecer parcerias também com as escolas de Ensino Fundamental e 

Médio, para ações educativas junto aos estudantes. Conclusões: Apesar do pouco tempo de 

existência, o Núcleo desenvolve atividades na área de ensino, pesquisa e extensão, as quais 

são os pilares de sua criação. As ações sociais são um dos focos do NAI e por isso o núcleo 

está aberto a participação em ações e a parcerias que visem promoção e educação em saúde. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): DST; Educação e promoção da saúde; Parcerias.  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Leonardo Ribeiro SOARES (Aluno de graduação da 

FM – UFG) 

 

Orientador(a): Ruffo de FREITAS-JÙNIOR (Professor da FM – UFG)                    

Tutor(a): Rosemar Macedo Sousa RAHAL ((Professora da FM – UFG)                        

Co-autores (instituição):   

Regis Resende PAULINELLI (Professor da FM – UFG) 

Victor Domingos Lisita ROSA (Aluno de graduação da FM – UFG)  

Marília Rodovalho GUIMARÃES (Aluna de graduação da FM – UFG) 

Raquel Oliveira dos SANTOS (Aluna de graduação da FM – UFG) 

Letícia de Ávila CAMBRAIA (Aluna de graduação da FM – UFG) 

Luís Duarte TOLEDO-JÚNIOR (Aluno de graduação da FM – UFG) 
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Nilza Alves Marques de ALMEIDA (Professora da FEN – UFG) 

Jacqueline Lima RODRIGUES (Professora da FEN - UFG) 

Danielle Cristina Netto RODRIGUES (Psicóloga do Programa de 

Mastologia – HC/UFG) 

Endereço: Rua 7, nº 182 – Ed. Seven Tower – apto. 1201 – Setor Oeste – CEP: 74110-090. 

Cidade: Goiânia – GO 

Telefone(s): 91082822 – 91527225 - 39456492 

E-mail: leonardo_troi@hotmail.com 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( X ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATENDIMENTO AMBULATORIAL À 

COMUNIDADE POR ACADÊMICOS DA LIGA DA MAMA – HC/UFG 

RESUMO (máximo 2400 caracteres): 

Introdução: A Liga da Mama é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Goiás, vinculada ao Programa de Mastologia do Hospital das 

Clínicas (PM-UFG), sendo composta por cerca de 40 acadêmicos dos cursos de Graduação 

em Medicina, Enfermagem e Psicologia. Fundamentada no tripé ensino-pesquisa-extensão 

proposta pelo Fórum Nacional de Extensão Universitária, a Liga da Mama desenvolve suas 

atividades de ensino através de aulas teóricas expositivas que acontecem quinzenalmente 

além do ensino prático vivenciado semanalmente pelos acadêmicos através dos 

atendimentos ambulatoriais no PM-UFG que possibilitam o aprimoramento de habilidades 

de inteligência e cognição interpessoal, assim como a prática da anamnese e do exame 

físico frente a uma situação clínica real. Objetivos: Relatar as experiências vivenciadas 

pelos acadêmicos da Liga da Mama nos ambulatórios do Programa de Mastologia do HC-

UFG, no período de março a outubro de 2009. Relato de Experiência: Os acadêmicos de 

medicina da Liga da Mama participam semanalmente dos atendimentos ambulatoriais 

realizados no PM-UFG sob supervisão dos médicos mastologistas do serviço. Inicialmente, 

divididos em duplas, os acadêmicos receberam com antecedência um cronograma mínimo 
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de comparecimento ambulatorial, onde realizavam acompanhamento de toda anamnese e 

exame clínico, discutiam também sobre a conduta terapêutica e os exames complementares, 

além de fatores prognósticos e preventivos. Os acadêmicos tiveram contato, desta forma, 

com diversas patologias mamárias importantes, como fibroadenomas, lipomas, cistos 

mamários e carcinomas in situ e invasores. Os acadêmicos de enfermagem realizam 

palestras educativas de orientação de prevenção de câncer de mama às pacientes do PM-

UFG através do projeto “Sala de Espera”.  Conclusão: O serviço ambulatorial 

desenvolvido pelos acadêmicos da Liga da Mama possibilitou um contato real com a 

comunidade usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para o 

desenvolvimento de atitudes como o respeito ao paciente e aos demais profissionais e 

saúde, postura ética, crítica e participativa, além do reconhecimento de fatores psicossociais 

envolvidos no contexto de cada enfermidade. Os acadêmicos também desenvolveram seus 

conhecimentos clínicos e o raciocínio diagnóstico e terapêutico. Estes conhecimentos 

tornam o atendimento ambulatorial pelos acadêmicos da Liga da Mama uma ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento do processo de aprendizagem e formação profissional 

destes acadêmicos.  

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): atendimento ambulatorial, extensão universitária, 

acadêmicos, Liga da Mama 

 

Nome do Apresentador (instituição): Cláudia Gomide Vilela de SOUSA (Aluna de 

graduação da FM/UFG) 

Orientador(a): David L. C. ISAAC (Professor da FM/UFG) 

                       Tutor(a):              

Co-autores (instituição):  Isabela Theodoro PACHECO (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Luisa Salles de Moura MENDONÇA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Jorge AGI (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Alexandre Augusto de Castro PELEJA (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Bruno Queiroz MACHADO  (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Guilherme Falcão BERNARDES (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Gustavo Telles de Miranda KAMENACH (Aluno de graduação da 

FM/UFG) 

João Henrique Garcia RICARTE (Aluno de graduação da FM/UFG) 
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Leonardo Rocha-Carneiro GARCIA-ZAPATA (Aluno de graduação da 

FM/UFG) 

Leonardo Veloso do AMARAL (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Letícia Claudino ARAÚJO (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Nicolle Diniz LINHARES (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Noara Barros RIBEIRO (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Patrícia Oliveira Braga MIZIARA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Paulo Antônio Gama de PAIVA   (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Poliana Lopes PARREIRA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Tauan de OLIVEIRA (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Thuany Fernandes de FREITAS (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Ubiratan Rodrigues de GODOY NETO (Aluno de graduação da FM/UFG) 

 

Endereço: Rua 9, n663, apto 602, s.oeste 

Cidade: Goiânia GO  

Telefone(s) 99714826 

E-mail: luu.mendonca@gmail.com 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x) Extensão Universitária 

( ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA LIGA DE 

OFTALMOLOGIA NO ENCONTRO DAS LIGAS ACADÊMICAS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: Reconhece-se a importância da saúde ocular para uma população. Existem no 

entanto, diversos mitos populares relacionados à visão que podem, em vez de promover a 

saúde ocular, impedir a prevenção ou o diagnóstico de doenças cuja repercussão final, se 

não tratadas adequadamente, pode ser a cegueira. Por este motivo é importante que se 



158 
  

 

conheçam os fatores de risco e situações estruturais que possam interferir na saúde ocular 

dos diferentes grupos populacionais. Nesse enfoque, a Liga de Oftalmologia (LOFT) atua 

junto à população através de diversas campanhas, no intuito de oferecer esclarecimentos, 

realizar diagnósticos precoces, tratamento e obter informações para subsidiar programas de 

intervenção em saúde ocular.Objetivos: Levar maiores informações à populações  carentes 

quanto a riscos e medidas preventivas de algumas enfermidades oftalmológicas, realização 

de triagem para  diabéticos com comprometimento da função retiniana e encaminhamento 

com tratamento adequado. Desenvolvimento: Durante o Encontro das Ligas Acadêmicas 

FM-UFG realizado em agosto de 2009, a LOFT ofereceu palestras educativas, exames 

oftalmológicos, especialmente o  de fundo de olho para diabéticos, atividade esta 

desenvolvida em conjunto com a Liga de Diabetes que mensurava a glicemia casual da 

população e sanou dúvidas a respeito de diversos mitos trazidos pela população carente. 

Houve entrega de guia oftalmológico escrito pelos acadêmicos da LOFT, que continha 

informações sobre as principais enfermidades que afetam a população geral, tais como: 

miopia, hipermetropia, glaucoma, catarata e retinopatia diabética.Conclusão:Através do 

perfil dos pacientes, pôde-se observar que o acesso às informações e atendimento 

oftalmológico adequado ainda é baixo, dificultando a detecção precoce de doenças 

potencialmente tratáveis. A LOFT, como um projeto de extensão, ofereceu atenção à saúde 

do público atendido, e proporcionou aos acadêmicos a oportunidade de participarem como 

sujeitos ativos na melhoria de qualidade de vida dessa população mais carente, tendo então 

alcançado seu objetivo.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): atendimento oftalmológico; promoção de saúde ocular; 

prevenção de doenças oftalmológicas. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Maria Rodrigues GODINHO (Secretária Municipal de 

Saúde Goiânia – GO) 

Co-autores (instituição): Iolanda de Sousa OLIVEIRA (Secretária Municipal de Saúde 

Goiânia – GO); Dais Gonçalves ROCHA (Departamento de Saúde Coletiva Universidade 

de Brasília); Jacqueline Rodrigues LIMA (Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás); SEVERINO, Ângela Bete (Secretária Municipal de Saúde Goiânia – 

GO), Denise Pires ARAUJO (Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 

Goiás) 

Endereço: Rua Francisco Adão, Q-2, L-10, Jardim Dom Fernando I. Tel: (62) 9947-5126.  
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Cidade: Goiânia 

Telefone(s) 92354483/32084976 

E-mail: Iolanda_sousa@hotmail.com 

Modalidade:   (x  )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

( x ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

AVALIAÇÃO DE PROJETO DE MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE PARA 

REVITALIZAÇÃO DE UMA ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Um grupo de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Distrito Sanitário Leste de Goiânia 

que participou das oficinas de capacitação sobre intersetorialidade e promoção da saúde 

ficou sensibilizado durante as discussões sobre meio ambiente devido a existência de uma 

área de reserva ambiental na região que é utilizada como depósito de lixo e refúgio de 

marginais. Além disso, não há iluminação e segurança no entorno da área. Foi elaborado 

um projeto visando a mobilização da comunidade para a revitalização da área, considerando 

as potencialidades do local para prática de atividade física, lazer saudável, educação 

ambiental, entre outros. O objetivo deste trabalho é sistematizar e apresentar os principais 

resultados obtidos durante a mobilização da comunidade para a criação do Bosque Viver 

Saudável. Inicialmente foi realizado o planejamento das ações considerando os objetivos, 

metodologia, parcerias envolvidas, cronograma e indicadores de avaliação. Os parceiros 

foram identificados e convidados para participar do projeto. Em seguida foram realizadas 

visitas ao local para registro fotográfico dos problemas e potencialidades da área, seguido 

de visitas domiciliares para sensibilizar a comunidade e coletar assinaturas de apoio ao 

projeto. No encontro para apresentação do projeto no final da capacitação compareceram 

três presidentes de associação comunitária de moradores e um vereador. Foram realizadas 

aproximadamente 120 visitas domiciliares e coleta de 400 assinaturas de apoio ao projeto. 

Neste período, outro vereador entrou em contato com a equipe e foi realizada uma reunião 

com presença de ACS, professores e estudantes da UFG, gerentes do nível central e distrital 
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da SMS e presidentes da associação de moradores da região. Um projeto, contendo os 

problemas e potencialidades da área foi elaborado e entregue para o vereador e ao Diretor 

da Agência Municipal do Meio Ambiente. Percebe-se que projetos desta natureza 

dependem do envolvimento e dedicação do grupo, pois a implementação pode ocorrer em 

médio e longo prazo. Os ACS envolvidos identificaram o desenvolvimento de habilidades 

para o estabelecimento de parcerias setoriais e intersetoriais como o principal aprendizado 

no processo de mobilização de lideranças e comunidade. Ainda, estes profissionais 

reconheceram sua potencialidade para mobilizar a comunidade em projeto visando o 

desenvolvimento local e melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): meio-ambiente; participação comunitária, qualidade de vida 

 

Nome do Apresentador (instituição): Gabriella Anastácio BARBOSA (Aluna de graduação 

da FEN/UFG) 

 

Orientador(a): Claci Fátima WEIRICH (Professora da FEN/UFG) 

                       Tutor(a): Ludmilla Heitor de PAULA (Preceptora do PET Saúde em São 

Luis de Montes Belos) 

Waldimeire Gomes FREITAS (Preceptora do PET Saúde em São Luis de Montes Belos) 

            Co-autores (instituição):  Yuji Xavier ETO (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Endereço:R.Comendador Negrão de Lima, n151, ap1503 Ed. Lago das Brisas. St. Negrão 

de Lima  

Cidade: Goiânia 

Telefone(s) 81671421/ 32614902 

E-mail: gab_fen@yahoo.com.br 

 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 
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UTILIZANDO A ENCENAÇÃO PARA ORIENTAR SOBRE A DENGUE 

CRIANÇAS EM UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução:A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se 

infectem anualmente, em mais de 100 países, de todos os continentes, exceto a Europa. 

Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em conseqüência 

da dengue. No Brasil, as condições socioambientais são favoráveis à dispersão do Aedes 

aegypti. É necessário portanto que seja realizado projetos de educação em  saúde que visem 

a não dispersão do mosquito, evitando assim o número alarmante de pessoas contaminadas 

pela Dengue. Segundo Immanuel Kant, é no problema da educação que assenta o grande 

segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Objetivos: O objetivo desse trabalho é relatar 

a experiência acadêmica multiprofissional na educação, visando a promoção da saúde, com 

alunos de uma escola municipal sobre a temática de prevenção da dengue. 

Desenvolvimento: Foi realizado um trabalho educativo abordando a temática de Prevenção 

da Dengue, com 400 crianças na faixa etária de 05 a 12 anos, de uma escola Municipal, na 

cidade de São Luis de Montes Belos, Goiás, por acadêmicos de Enfermagem e Medicina, 

membros do programa PET Saúde. O método utilizado foi o da encenação, visando obter 

maior atenção do público alvo, bem como fugir do método tradicional de palestras o qual 

estavam acostumados. Para a realização da encenação, todo o cenário foi confeccionado 

pelos acadêmicos, utilizando materiais simples como, canetinhas, elástico, cartolinas e 

sucatas. Conclusão: A promoção da saúde, como vem sendo entendida nos últimos 20-25 

anos, representa uma estratégia promissora para enfrentar os múltiplos problemas de saúde 

que afetam as populações humanas e seus entornos neste final de século. Partindo desse 

princípio, os acadêmicos integrantes do PET Saúde trabalham de maneira multidisciplinar 

para que a promoção da Saúde seja realizada e alcance êxito, pois, assim conseguiremos dar 

um salto para garantir a todos melhores condições de vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Dengue, Encenação, Educação. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Júnnia Pires de Amorim TRINDADE (Acadêmica, 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Jaqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN-UFG, Tutora do PET-
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Saúde)                        

Tutor(a): Kelli Keiko KOGA ( Enfermeira da UABSF Dom Fernando, preceptora do PET-

saúde). 

Co-autores (instituição): 

Lucyana Silva LUZ (Acadêmica da FEN/UFG) 

Maisa Rodrigues da SILVA (Acadêmica da FEN/UFG) 

Renata Gonçalves da SILVA (Acadêmica da FEN/UFG) 

Tânia Cássia Cintra de SOUSA (Acadêmica da FEN/UFG) 

Priscilla Martins FERREIRA (Acadêmica da FEN/UFG) 

Raphayane Souza da SILVA (Acadêmica da FEN/UFG) 

Ana Cristina Bolentini DUTRA (Nutricionista, Pet-Saúde/UFG) 

Ludimila Pereira da SILVA (Acadêmica da FANUT/UFG, bolsista do PET-Saúde) 

Aline Filomena Furtado GOLD (Acadêmica da FEN/UFG, bolsista do PET-Saúde) 

Endereço: Rua 201 , nº 207, apt. 805 – Setor Leste Vila Nova 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 32249208 

E-mail: junniatrindade@hotmail.com 

Modalidade:   ( X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(X) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ESPAÇO SAÚDE-MULHER: RESULTADO DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DE 

INFORMAÇÕES PARA A COMUNIDADE 

A participação comunitária é uma das ações propostas na Carta de Ottawa para a promoção 

da saúde e promover a participação é uma atribuição das equipes de saúde da família e 

agentes comunitários de saúde (ACS). Neste sentido, a Faculdade de Enfermagem 

(FEN/UFG), no âmbito da disciplina de promoção da saúde, desenvolveu uma atividade 

educativa em parceria com a Unidade de Atenção Básica a Saúde da Família (UABSF) 

Dom Fernando denominada “Manhã da Mamãe”, com o objetivo de compartilhar as 
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vivências de mulheres, residentes na área de cobertura, sobre amamentação. Após o 

primeiro encontro, uma nova parceria foi estabelecida com as participantes visando criação 

de um mural na UABSF com informações para a comunidade. O objetivo deste relato é 

descrever o processo de construção coletiva do mural nomeado “Espaço da Mulher” e as 

aprendizagens oriundas desta atividade. Uma reunião preparatória foi realizada com a 

participação dos ACS das três equipes da unidade, preceptoras e bolsistas do Pet-Saúde, 

professora e estudantes do segundo período da FEN/UFG. A participação e a valorização 

dos conhecimentos e experiências das mulheres, definidas anteriormente como princípios 

das ações do grupo foram respeitadas nesta etapa. Assim, fotos foram escolhidas para 

impressão e feita distribuição de tarefas e sistematização dos temas abordados no primeiro 

encontro. Participaram da atividade doze mulheres, sendo cinco oriundas da reunião 

anterior. No acolhimento, as participantes cantaram e declamaram poesias. Em seguida foi 

realizada a descrição da trajetória do grupo e as acadêmicas apresentaram o espaço onde o 

mural seria montado e os temas a serem abordados foram definidos. O mural, “Espaço da 

Mulher” foi dividido em duas partes: a primeira com fotos do primeiro encontro, 

identificada como “Comunidade em ação”, onde foram coladas as fotos do grupo com 

descrição da atividade; e outra parte denominada “Dicas das mamães” com as orientações 

para a comunidade. Enquanto as acadêmicas concluíam o mural, foi realizada uma roda de 

conversa sobre a prevenção do câncer de mama com ênfase no direito à saúde com 

distribuição de botom em forma de laço rosa simbolizando a luta contra este tipo de câncer. 

Após o lanche, a continuidade do grupo, atualização do mural e data de novo encontro 

foram pactuados entre ACS e comunidade. As mulheres verbalizaram satisfação com a 

atividade, afirmando que era muito importante ter momentos como aqueles em que seus 

conhecimentos foram valorizados. Os ACS relataram que a parceria com a universidade 

possibilitou a união das três equipes na preparação de uma atividade comunitária. As 

estudantes aprenderam a valorizar o conhecimento da comunidade e ACS. Esta parceria 

possibilitou a aplicação de princípios teóricos que norteiam a promoção da saúde e a 

reorientação dos serviços. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção da Saúde; Saúde da Família; Participação 

comunitária 

 

Nome do Apresentador (instituição): Amanda Santos Fernandes COELHO (Discente 

FEN/UFG) 
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Orientador(a): Ana Elisa Bauer Camargo SILVA (Docente FEN/UFG) 

                        

Tutor(a):  Maria Vilma VIEIRA            

Co-autores (instituição): Ana Claudia Andrade CORDEIRO (Discente da FEN/UFG) 

Maria Alves BARBOSA (Docente FEN/UFG) 

Ana Lucia Queiroz BEZERRA (Docente FEN/UFG) 

Endereço: Rua Clovis Nascimento, N 692, Vila Nova 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 8521-2415 

E-mail: amandasantospi@yahoo.com.br 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

( X ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

AULAS PRÁTICAS DE ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM: UMA 

EXPERIÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO. 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Na enfermagem, assim como em outras profissões, o enfermeiro incorpora em sua 

formação profissional, o saber de várias ciências, dentre elas a ciência da administração. A 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG) tem em sua grade 

curricular as disciplinas de Administração I e II com o objetivo de inserir o aluno o quanto 

antes nas atividades gerenciais de enfermagem. A disciplina de Administração II oferece 

aulas práticas em diversas clínicas do Hospital das Clínicas (HC) da UFG, entre elas a 

Clínica Obstétrica (CO), campo de prática do presente relato. Este trabalho tem como 

objetivo relatar a troca de saberes e integração entre as alunas de graduação em 

Enfermagem da disciplina de Administração II e os profissionais da CO/HC, ou seja, a 

construção de conhecimentos e práticas em gerência de enfermagem e a contrapartida dada 

ao serviço. As aulas práticas, com carga horária de 60 horas, aconteceram sob a 

coordenação de docentes da disciplina de Administração II e a preceptoria da gerente de 
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enfermagem da clinica. Primeiramente, as alunas identificaram e caracterizaram a unidade 

de internação traçando um diagnóstico quanto à estrutura física, recursos materiais, 

humanos e clientela assistida. A partir disso construíram um planejamento operacional para 

curto, médio e longo-prazo o qual as direcionou para a realização das atividades de 

administração, ligadas à organização do serviço e à assistência dos pacientes. Em 

contribuição com os profissionais, resolveram problemas relacionados à estrutura física, 

adequaram locais para recursos materiais, tornando o ambiente mais harmonioso. A 

atividade prática foi enriquecedora para as alunas, pois possibilitou o encontro entre a teoria 

e a prática frente às dificuldades administrativas e assistenciais, a alta demanda de 

pacientes, a necessidade de constante reposição de materiais e de organização do ambiente 

para garantir uma assistência à saúde de qualidade. Possibilitou a construção de novos 

conhecimentos e habilidades devido à proximidade com a realidade da gerência de 

enfermagem, às experiências trocadas com os profissionais da clínica, o contato com os 

pacientes possibilitando agir de forma sistematizada no gerenciamento e na prática 

assistencial, sem desvinculá-los. As ações desenvolvidas também contribuíram 

substancialmente para o serviço havendo colaboração e atuação efetiva na organização do 

ambiente hospitalar, na proposição e realização de mudanças nos processos de trabalho da 

enfermagem, na realização de atividades assistenciais, permitindo auxiliar na melhoria da 

qualidade da assistência prestada pela enfermagem nesta unidade de internação. 

Consideramos esta atividade de ensino uma oportunidade de desenvolvimento e 

crescimento tanto para os alunos como para o cenário de prática.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Enfermagem, Administração, Gerência de Enfermagem, 

Obstetrícia. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Mariana Silveira SOARES (Aluna de graduação da 

FO/UFG) 

Orientador(a): Enilza Maria Mendonça de PAIVA (Professora da FO/UFG)   

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Hortência Lopes de SOUZA (Aluna de graduação da FO/UFG) 

                                         Anaclara Ferreira Veiga Tipple (Professora da FEN/UFG) 
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Endereço: Primeira Avenida nº 206 Qd. 55 Lt. 14 Ap. 304 Leste Universitário. 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 62 3609 5948 

E-mail: mariana_silveira_@hotmail.com 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      ( X ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ANTIMICROBIANOS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA: REVISÃO DA 

LITERATURA PARA O ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS 

INSTITUCIONAIS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A resistência microbiana é um grave problema emergente em todo o mundo. Vários fatores 

contribuem para seu desenvolvimento, sendo determinante o uso abusivo e inadequado de 

antimicrobianos. Considerando a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Goiás (FO/UFG) como prestadora de serviço de saúde à população vinculada à formação de 

profissionais de saúde, é essencial o desenvolvimento de uma política para o uso racional 

de antimicrobianos. Em vista disso, uma revisão de literatura foi realizada usando os bancos 

de dados pubMed, EBSCOhost, selecionando artigos publicados a partir do ano de 2000 

com o objetivo de buscar fundamentação para estabelecer protocolos institucionais para o 

uso de antimicrobianos na prática odontológica. Foram encontrados 112 artigos dos quais, 

13 revisões de literatura. Observou-se que a profilaxia para endocardite infecciosa está 

indicada para pacientes com válvula cardíaca protética, endocardite infecciosa prévia, 

doenças cardíacas congênitas e pacientes com coração transplantado que desenvolveu 

valvulopatia. As drogas de escolha são Amoxicilina 2g ou Azitromicina 500mg (alérgicos a 

penicilina) uma hora antes de procedimentos como cirurgias maiores e menores: biópsia, 

exodontia, manipulação do tecido gengival: raspagem subgengival, cirurgia periodontal e 

adaptação de banda ortodôntica. Em relação às infecções odontogênicas a decisão para 

mailto:mariana_silveira_@hotmail.com
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selecionar o antibiótico parece ainda empirismo na medida em que se utiliza um antibiótico 

com largo espectro de ação para diferentes patologias. Assim, os medicamentos mais 

empregados são amoxicilina, metronidazol e azitromicina. A posologia e tempo de uso 

variam de acordo com a infecção, as condições sistêmicas do paciente e o procedimento 

odontológico. Com base na literatura consultada pode-se concluir que há maior discussão e 

evidências quanto ao uso de antibióticos, na prática odontológica, para os casos de 

profilaxia para endocardite infecciosa. As drogas mais citadas foram amoxicilina e 

azitromicina. Considera-se que a discussão sobre o uso racional de antimicrobianos na 

prática odontológica deve ser ampliada e merece ênfase na produção científica da área, o 

que deverá subsidiar os profissionais responsáveis por prescrições na FO/UFG no 

estabelecimento de protocolos para a instituição.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): antibióticos, odontologia, cirurgia oral, infecção 

odontogênica e profilaxia. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Ana Carolina Gonçalves de FARIA (Acadêmica do 

10º período da FEN/UFG e bolsista do PET-Saúde São Luis de Montes Belos) 

Orientador(a): Claci Fátima Weirich ROSSO (Professora Dra. FEN/UFG e tutora do PET 

Saúde) 

Tutor(a): Waldimeire Gomes FREITAS (Enfermeira da UABSF Boanerges Caíres/São Luís 

de Montes Belos) 

Co-autores (instituição): Ana Paula Freitas LIMA (Acadêmica do 10º período da 

FEN/UFG) 

                    Francine Vieira PIRES (Acadêmica do 10º período da FEN/UFG) 

                    Kamilla Vêncio Frauzino ALEXANDRE (Acadêmica do 10º período da 

FEN/UFG) 

                     Leiliane Alcântara BRITO (Acadêmica do 10º período da FEN/UFG) 

 

Endereço: 11ª avenida N: 1255 Ed Belgrado Apt 103 Setor Leste Universitário 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 62- 91472910 

E-mail: anacarol_faria@hotmail.com 

 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 
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Eixo temático:     (X  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO 

PARA GESTANTES 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

As vantagens da amamentação têm sido amplamente documentadas na literatura. O leite 

humano é o alimento ideal para o crescimento e desenvolvimento dos lactentes e confere 

proteção contra a desnutrição, diarréia, infecções respiratórias, entre outras doenças, 

diminuindo, assim, a mortalidade infantil. O estudo tem como objetivo relatar o trabalho de 

Educação em Saúde para gestantes proposto pelo projeto PET-Saúde juntamente com 

acadêmicos que estavam em Estágio Comunitário em São Luis de Montes Belos. 

Realizamos uma oficina em dois momentos com as gestantes da região para as quais, 

primeiramente, propomos um questionário auto-aplicável sobre amamentação materna e 

sobre a importância desse ato para a saúde da criança. Posteriormente foi feita uma roda de 

conversa onde foram discutidas a importância do leite materno para a criança, as vantagens 

para a mãe e cuidados com as mamas. Ao final da oficina, houve confraternização com 

sorvete, sendo distribuídas fraldas descartáveis ao grupo. A oficina contribuiu para o 

processo de ensino aprendizagem de modo substancial, pois proporcionou a experiência do 

trabalho com um grupo específico, como as gestantes, onde foi abordado um tema comum e 

essencial para a promoção da saúde na população. Ao trabalhar com esse grupo, 

percebemos que ações de educação em saúde são essenciais para que a atenção básica à 

saúde seja fortalecida. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): amamentação, gestantes, educação, saúde 

 

Nome do Apresentador (instituição): Rosa Maria MENDONÇA (Técnica em Saúde Bucal 

do Cais Amendoeiras) 

    Co-autores (instituição): Aparecida Helena Leite HEIRELES ( Auxiliar em Saúde Bucal 

do Cais Amendoeiras) 

                            Wilton Alves BRITO (Cirurgião Dentista do Cais Amendoeiras) 
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Endereço: Av. Francisco Ludovico de Almeida qd  24  s/n  Parques das Amendoeiras.  

Dristrito  Sanitário Leste 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 99848442/ 32616977 

E-mail: rosinhamendonca@hotmail.com.br 

Modalidade:   ( x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

INSTRUMENTOS DE TRABALHO QUE POSSIBILITAM A REORGANIZAÇÃO 

DAS AÇÕES EM SAÚDE BUCAL PRIORIZANDO A PREVENÇÃO 

A estratégia saúde da família (ESF), introduzida no Brasil pelo Ministério da Saúde no ano 

de 1994, propõe a reorganização da prática assistencial em substituição ao modelo 

tradicional de assistência, priorizando a prevenção em detrimento da atividade curativa. 

Nessa perspectiva, a odontologia vem passando por mudanças significativas. Antes sua 

abordagem era meramente curativa. Atualmente, sua atenção abrange educação e promoção 

em saúde, mas deixando assegurada a assistência curativa. O objetivo deste trabalho é 

relatar o trabalho que vem sendo realizado pelas equipes da ESF do Cais Amendoeiras e do 

Jardim Dom Fernando I, junto a escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) 

e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), visando à promoção da saúde bucal. Para 

conhecer a realidade da área de abrangência e o perfil das famílias atendidas, utilizou-se o 

cadastro de saúde bucal existente desde 2004 e uma ficha epidemiológica criada pela 

equipe da ESF. Foi também utilizado o registro dos usuários atendidos diariamente na 

emergência e sua respectiva demanda (se prioridade ou não). Através destes instrumentos, 

constatou-se o número de famílias (cerca de 2100) e usuários (± 8500) para serem 

atendidos, verificando suas expectativas quanto ao serviço. Foi diagnosticada a falta de 

interesse na educação e prevenção em saúde bucal e o reconhecimento do serviço como 

apenas curativo. Criou-se então, métodos alternativos de promoção de saúde como macro 

modelo de boca feito material reciclado garrafa pet, boca de isopor, rodas de conversa com 

nomes chamativos como: “País bem informado saúde para todos os lados”; “Saber aprender 
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e fazer faz a diferença” e “A boca é sua você pode escolher o seu futuro”. Ao conhecer a 

realidade e o perfil das famílias e usuários através do cadastro e ficha epidemiológica criada 

pela equipe, foi possível realizar o agendamento e as visitas, buscando a equidade em razão 

do número de famílias a serem atendidas e; realizar ações educativas e preventivas nas 

escolas, CMEIs e igrejas, para diferentes faixas etárias, buscando a promoção e a prevenção 

da Saúde Bucal. O desafio ainda é inerente, pois há um grande número de usuários a serem 

atendidos. Porém já temos um começo: o que fazemos hoje; amanhã podemos fazer melhor. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): instrumentos de trabalho; saúde bucal, métodos alternativos 

 

Nome do Apresentador (instituição): Edson Arantes FARIA Filho (Farmacêutico da 

SMS/Goiânia e Aluno do curso de graduação em Artes Cênicas da EMAC/UFG) 

Orientador(a): Urânia Auxiliadora Santos Maia de OLIVEIRA (Professora da EMAC/UFG) 

Endereço: Rua Comendador Negrão de Lima Qd.35, Lt.19, Ap.201, Residencial Samauma, 

Setor Negrão de Lima. 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 9293 3194; (62) 3524 1558 

E-mail: edsarantes@ibest.com.br 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

 

JOGOS TEATRAIS COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO PARA O USO 

RACIONAL DE MEDICAMENTOS: UMA EXPERIÊNCIA COM O ENSINO 

FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA 

 

A linguagem teatral é essencialmente humana e por este motivo tem muito sucesso entre as 

pessoas. Através dela, as idéias, informações, valores, atitudes e comportamentos não são 

apenas transmitidos, mas também vividos. O Teatro constitui um recurso que tem um 

grande potencial de contextualização das questões associadas à educação em saúde no 
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cotidiano das pessoas, facilitando a interação entre o educador e o educando. O presente 

trabalho tem por objetivo sensibilizar os professores e profissionais da saúde quanto à 

necessidade de diversificação dos métodos educativos na área da saúde, mostrando como 

exemplo o uso de Jogos Teatrais aplicados ao conteúdo de vigilância sanitária dentro do 

projeto EDUCANVISA. Jogos Teatrais é a designação dos jogos improvisacionais 

desenvolvidos pela diretora teatral norte-americana Viola Spolin para fins de preparação de 

atores ou para utilização no contexto escolar. Com o objetivo de conscientizar sobre a 

importância do uso racional de medicamentos e outros produtos sujeitos à Vigilância 

Sanitária, foi feita uma parceria entre a ANVISA, o Departamento de Vigilância Sanitária 

da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e a Secretaria Municipal de Educação. 

Inicialmente selecionamos duas escolas participantes do projeto para trabalhar a proposta. 

As séries trabalhadas foram o 7º, 8º e 9º anos, por se tratarem de turmas nas quais, devido à 

faixa etária, estão mais suscetíveis ao consumo indiscriminado de medicamentos e outros 

produtos. Os temas apresentados foram: a Automedicação, a influência da Publicidade, 

pirataria e cuidados básicos na utilização de medicamentos. Cada tema era discutido com o 

grupo e em seguida era proposto um jogo teatral adaptado sobre o assunto, no qual uma 

parte do grupo apresentava e a outra assistia. Propusemos o uso de mímica e construção de 

imagens que representassem riscos à saúde relacionados ao uso incorreto de medicamentos 

enquanto o restante do grupo tentava descobrir do que se tratava. Propusemos aos grupos 

que dissessem alguns slogans de produtos veiculados pela mídia enquanto o restante do 

grupo tentaria adivinhar o produto, provando desta forma que as propagandas exercem 

influências. Outra atividade foi a “Propaganda Negativa”, na qual diversos grupos deveriam 

eleger um produto muito divulgado e fazer uma propaganda nos convencendo de todos os 

danos que o produto poderia causar com o uso incorreto. Observamos participação dos 

alunos durante as atividades e um intenso debate acerca do conteúdo. Diante destes 

exemplos podemos concluir que os Jogos Teatrais constituem uma ferramenta que utilizada 

no campo de educação em saúde tem um poder magnífico. Por meio destes, os jovens 

desenvolvem a imaginação, a intuição e descobrem como se projetar em situações não 

familiares. O conteúdo é fixado de forma eficaz e divertida. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Educação; Saúde; Jogos Teatrais; Medicamentos 

 

Nome do Apresentador (instituição): Jordana Carolina Marques GODINHO (Aluna de 

graduação da FANUT/UFG e Bolsista do PET-Saúde) 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Diretora_teatral&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte-americana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viola_Spolin
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Orientador(a): Carla Cristina da C. FERREIRA (Nutricionista da SMS/Goiânia e 

preceptora  do PET-Saúde)         

Tutor(a):    Ida Helena Carvalho Francescantônio MENEZES (Professora da FANUT/UFG 

e tutora do PET-Saúde) e Veruska Prado ALEXANDRE (Professora da FANUT/UFG e 

tutora do PET-Saúde)          

Co-autores (instituição):  Fernanda Souza, PORTES (Aluna de graduação da FANUT/UFG 

e Bolsista do PET-Saúde) 

Endereço: Rua SB11, Q. 05, L. 16. Condomínio Portal do Sol 1 

Cidade: Goiânia  

Telefone(s) (62) 84360012 

E-mail: jordana.godinho@hotmail.com 

 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO, EM UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO NORTE, EM GOIÂNIA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Os benefícios do leite materno são inúmeros para a mãe e o bebê. As conseqüências 

negativas do desmame precoce na saúde infantil levou ao movimento internacional de 

incentivo ao aleitamento materno, com a proposta da Semana Mundial da Amamentação. O 

grupo PET- saúde nutrição da UABSF São Judas Tadeu realizou uma atividade com o 

objetivo de incentivar a amamentação, desmistificar práticas inadequadas e motivar as 

atitudes positivas para a saúde do bebê e da gestante. Foi realizado um jogo dinâmico 

“Mitos e verdades na amamentação”, com participação ativa de 15 gestantes. O jogo era 

composto por uma caixa contendo fichas com mitos ou verdades relacionados ao tema; 

plaquinhas com a identificação de mito (em cor vermelha) ou verdade (em cor verde) as 
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quais foram distribuídas para cada participante. As gestantes foram instruídas a levantarem, 

de acordo com seus conhecimentos, as plaquinhas “verde” ou “vermelha”. Após a leitura de 

cada ficha, a contagem de acertos e erros foi utilizada como pré-teste (40 % de acertos), 

posteriormente as questões eram esclarecidas por meio de diálogo, questionando as 

experiências e opiniões pessoais das gestantes. Este procedimento foi repetido até que todas 

as fichas fossem exploradas. Em seguida as gestantes responderam uma ficha de pós-teste 

individual (com uma média de 80% de acertos) sinalizando com “X” em as questões 

verdadeiras, com ajuda das monitoras. Posteriormente, a opinião das gestantes sobre a 

atividade e experiências com o aleitamento materno compuseram material para elaboração 

do mural “Amamentar é Amar”, afixado e mantido na unidade no mês de agosto a fim de 

divulgar a experiência. Posteriormente, foi entregue uma relação dos bancos de leite 

existentes em Goiânia objetivando a divulgação dos mesmos e doação de leite materno. 

Conclui-se que atividades com participação ativa das gestantes devem ser incentivadas, 

para uma maior reflexão e entendimento do tema abordado. Espera-se que os resultados 

obtidos promovam e mantenham uma amamentação com duração e práticas corretas e que 

transformem as gestantes em multiplicadoras de informações.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): aleitamento materno, nutrição, relato de experiência. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Letícia Pereira ALVES (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG/ Bolsista Pet Saúde UFG/SMS) 

Orientador(a): Ida Helena Carvalho F. MENEZES e Veruska Prado ALEXANDRE 

(Professoras FANUT/UFG) 

    Tutor(a):     Karine Anusca MARTINS (Preceptora Pet Saúde UFG/SMS)         

Co-autores (instituição):  Débora Caldas MARQUES (Nutricionista da SMS) e Thalita 

Morgana Guimarães SILVEIRA (Aluna de    graduação da FANUT/UFG, Bolsista PET-

SAUDE) 

Endereço: Rua mossoró Qd. 80 Lt. 20. Jardim Guanabara I 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (062) 3207 3244 / 91325189 

E-mail: leticia_lyarh@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 
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Eixo temático:     (  x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

INCENTIVO ÀS PRÁTICAS ALIMENTARES SAUDÁVEIS: 

DESENVOLVIMENTO DE GRUPO DE APOIO NUTRICIONAL  A 

ADOLESCENTES 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A adolescência é um dos mais desafiadores do ciclo de vida humano, uma vez que ocorrem 

mudanças súbitas no crescimento e desenvolvimento, criando, desta forma, necessidades 

nutricionais especificas que requerem alguns cuidados. Este trabalho tem por objetivo 

relatar a experiência de criação de um grupo de apoio nutricional a adolescentes. Trata-se de 

um relato de experiência sistematizado a partir da prática no Centro de Assistência Integral 

à Saúde (CAIS) Jardim Guanabara III por meio das atividades desenvolvidas pela parceria 

ensino-serviço-comunidade do PET Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde) Nutrição UFG/SMS. A nutricionista do CAIS, com auxílio da bolsista e da 

preceptora do PET Saúde Nutrição UFG/SMS criaram e desenvolveram um grupo de apoio 

nutricional a adolescentes. Inicialmente foram elaborados e afixados cartazes-convite  por 

toda unidade de saúde, destinados ao público alvo. Foram planejadas e desenvolvidas 

atividades, como avaliação antropométrica, avaliação bioquímica, coleta, avaliação e 

discussão em grupo de registros alimentares de 3 a 7 dias e orientações nutricionais em 

grupo e específicas para cada caso. As atividades de orientação nutricional baseiam-se no 

documento do Ministério da Saúde com o tema “Alimentação Saudável para Adolescentes: 

Siga os 10 passos”. Um instrumento valioso a ser trabalhado com adolescentes, pois aborda, 

de forma simplificada, temas como a necessidade de aumento do consumo de frutas e 

hortaliças, redução do consumo de açúcares e gorduras, entre outros. A primeira atividade 

com o grupo contou com 10 adolescentes e foi bastante proveitosa, porém com o passar do 

tempo, houveram desistências e hoje o grupo está cada dia menor. Para solucionar o 

problema têm-se tentado fazer busca ativa de adolescentes através de ligações telefônicas, 

solicitou-se aos agentes comunitários de saúde (ACS) que entregassem convites individuais 
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para adolescentes da área de abrangência da unidade, na tentativa de atingir uma maior 

quantidade de pessoas da região que não costumam freqüentar o CAIS. Verifica-se um 

grande desafio convidar jovens a participar deste grupo e fazer com que eles se mantenham 

no atendimento em grupo. Percebe-se também a necessidade de participação de integrantes 

do PET Saúde de outros cursos para poder realizar uma abordagem integral de promoção da 

saúde e prevenção de doenças aos adolescentes.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): práticas alimentares saudáveis; grupo de adolescentes; 

nutrição de adolescentes. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

 

Nome do Apresentador (instituição): Mariana Leão DOMICIANO (Faculdade de 

Odontologia UFG). 

Orientador(a): Tatiana Oliveira NOVAIS (Faculdade de Odontologia da UFG) 

Tutor(a):           Fábio CESAR (Cirurgião-dentista Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia) 

Co-autores (instituição): Allisson Filipe Lopes MARTINS (Faculdade de Odontologia 

UFG); Isabela Pereira FURTADO (Faculdade de Odontologia UFG); Karina de Oliveira 

BERNARDES (Faculdade de Odontologia UFG); Maysa Magalhães VAZ (Faculdade de 

Odontologia UFG); Marizane de Souza BOTELHO (Faculdade de Odontologia UFG).   

Endereço: Av.Independência n°1615 apt. 404D Ed.Cond.Juliana Setor Leste Vila Nova 

Cidade: Goiânia - Goiás 

Telefone(s): (62)3251.4862; (62) 8447.6345 

Email: marianaleaodomiciano@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 



176 
  

 

MÉTODOS EFICAZES E DIVERTIDOS PARA EDUCAR EM SAÚDE BUCAL 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A promoção da saúde visa desenvolver as habilidades pessoais, estimular a ação 

comunitária, promover a implantação de ambientes saudáveis e políticas públicas amplas e 

reestruturar os serviços de saúde. Priorizando-se tais aspectos, a educação em saúde torna-

se um meio eficaz de promoção da saúde. Segundo as Diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Bucal, a educação em saúde compreende ações que objetivam a apropriação do 

conhecimento sobre o processo saúde-doença incluindo fatores de risco e de proteção à 

saúde bucal, assim, como possibilitar a mudança de hábitos apoiando-se na conquista de 

sua autonomia. Baseado nesse critério e visando-se estabelecer meios que visam educar em 

saúde, os alunos do terceiro período da Faculdade de Odontologia da UFG desenvolveram 

um estágio na Escola Municipal Benedito Soares de Castro, em Goiânia. O objetivo deste 

trabalho é de desenvolver de modo divertido e interativo atividades educativas e 

promocionais. A metodologia utilizada foi a da problematização pelo método do Arco. 

Durante o estágio foi percebido que o ambiente físico da escola não favorece a promoção 

da saúde, por ser acidentado, escorregadio, com poucas áreas cobertas e também não 

estimula a participação social. Porém a escola conta potencialidades, como atividades 

lúdicas, como contadores de estórias, dança e abastecimento contínuo de alimentação. As 

atividades educativas foram realizadas em dois dias, com uma visita prévia para diagnóstico 

da realidade. Dialogou-se com as crianças e adolescentes informações sobre a anatomia da 

boca, funções dos dentes, sobre cárie e doença periodontal, meios de prevenção; técnicas de 

escovação. Além disso, foram sinalizadas as áreas de maior risco para traumatismo 

dentário; houve apresentação de teatro de fantoches; jogo da memória; dominó; jogo de 

perguntas e respostas e exposição de cartazes envolvendo a saúde bucal. Os professores 

receberam orientações, bem como os pais, através de panfletos levados pelas crianças. É 

bastante clara a importância dessa atividade para todas as partes envolvidas. Para os 

integrantes da escola, ela ofereceu maiores informações a respeito de saúde bucal. Para os 

acadêmicos, representou o primeiro contato com a população, o que contribui diretamente 

na sua formação profissional, com consciência social, ética e diversificação dos cenários de 

práticas. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): 

Promoção da Saúde, Educação em Saúde, Saúde Bucal, Problematização  
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Apresentador (a): Fernanda Araújo DINIZ (Acadêmica da FEN/UFG) 

Orientador (a): Nara Rubia de FREITAS (Docente da FEN/UFG) 

Co-autores: Alinne Almeida SOUSA (Acadêmica da FEN/UFG);  

                    Andréia Alves de ANDRADE (Acadêmica da FEN/UFG); 

                    Camilla Garcez COSTA (Acadêmica da FEN/UFG); 

                    Marília Oliveira MARTINS (Acadêmica da FEN/UFG); 

                    Sheila Araújo TELLES (Docente da FEN/UFG); 

                    Anaclara Veiga TIPPLE (Docente da FEN/UFG); 

                    Jacqueline Rodrigues de LIMA (Docente da FEN/UFG) 

MODALIDADE: Relato de Experiência 

CATEGORIA: Pôster dialogado 

EIXO TEMÁTICO: Atenção Básica 

INFLUENZA A: ATIVIDADE INTEGRADORA CONTRIBUINDO PARA O 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E INTERVENÇÃO NA FACULDADE DE 

ENFERMAGEM 

Com o aumento progressivo do número de casos da influenza A no Estado as 

coordenadoras das disciplinas do segundo período - Risco Biológico e Biossegurança e 

Promoção da Saúde – realizaram parceria para possibilitar momento teórico/prático que 

permitisse uma discussão ampliada sobre o H1N1. O objetivo deste relato é apresentar 

o resultado do diagnóstico situacional e intervenções realizadas por estudantes de 

graduação do segundo período/2009 visando à prevenção da influenza A na Faculdade 

de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG). Os estudantes foram 

divididos em grupos para observar os diferentes ambientes e práticas da comunidade 

interna da FEN. As observações foram apresentadas em sala e em seguida, 

identificadas as intervenções a serem realizadas por cada grupo. Duas semanas após a 

intervenção os estudantes avaliaram suas ações considerando: (1) relato verbal de 

contato com a estratégia adotada; (2) aprendizagens; (3) mudanças de comportamento. 

A observação evidenciou que não havia informações sobre o H1N1 na FEN, nem todos 

os banheiros tinham papel toalha e sabão, nem todas as portas e janelas estavam abertas 

e o ar condicionado era usado em alguns espaços. Na abordagem, funcionários da 

limpeza e segurança relataram não saber higienizar as mãos corretamente e não terem 

recebido tais informações no ambiente de trabalho. Um grupo elaborou e distribuiu 

cartazes na área de convivência, cantina e banheiros enfatizando a relevância da 
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higienização das mãos para a prevenção da gripe. O segundo grupo confeccionou 

painéis, pôsteres e panfletos informando sobre a manutenção de portas e janelas abertas 

e interdição do uso de jalecos na área da cantina. Finalmente, os trabalhadores da 

limpeza e segurança foram informados sobre a gripe e sua prevenção. Na avaliação 

com a comunidade interna, professores e estudantes informaram ter visto o material 

educativo, aprovaram a iniciativa e afirmaram que já conheciam a forma correta de 

higienizar as mãos. Poucos estudantes reconheceram que a higienização correta era 

realizada somente durante as práticas. Os funcionários da limpeza e segurança 

relataram ter visto o material educativo, aprendido a lavar as mãos e que estavam 

realizando esta prática com mais freqüência. Os trabalhadores da cantina viram o mural 

sobre o uso do jaleco na área, e parte relatou mudança de comportamento dos usuários 

(retirar o jaleco). A Diretoria foi informada sobre o diagnóstico situacional realizado. 

Os acadêmicos do segundo período perceberam que o impacto das informações foi 

maior pela adoção de diferentes estratégias, identificação do contexto e práticas da 

comunidade e avaliação do impacto das diferentes intervenções. A reflexão sobre as 

práticas realizadas ampliou o olhar do grupo para a importância da promoção da saúde 

no âmbito da universidade. 

Palavras-chaves: Influenza A; Atividade educativa; Promoção da saúde. 

 

Apresentadora: Deize A. Silva COSTA (nutricionista da Creche Cantinho Feliz da 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás) 

Co-autora: Maria Grossi MACHADO (nutricionista da Creche Cantinho Feliz da 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás) 

ENDEREÇO: Av: C-104, n° 1090, Ed. Alfredo Garajau, apto 306, Jardim América 

E-MAIL : deize.silva@gmail.com 

TELEFONE: (62) 8472-7575 

TÍTULO: 

MUDANÇAS NA PRÁTICA DE ALIMENTAÇÃO E SAÚDE DAS CRIANÇAS 

DA CRECHE CANTINHO FELIZ DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

DE GOIÁS 

INTRODUÇÃO: A prática da alimentação saudável insere-se na promoção à saúde e 

na prática de estilos de vida saudáveis merecendo enfoque na infância, onde o educador 

é a peça essencial na formação dos bons hábitos alimentares e de saúde das crianças. 

mailto:deize.silva@gmail.com
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OBJETIVO: Acompanhar mudanças na prática de alimentação e estilo de vida 

saudáveis a partir da interação educador-criança. DESENVOLVIMENTO: O projeto 

possui dois eixos: atividades teóricas dentro das salas e atividades práticas no refeitório 

ou em outras dependências da creche. Tem a participação de 48 crianças de 2 a 6 anos, 

2 Nutricionistas, 5 Pedagogas, 6 Manipuladoras de alimentos e 6 Auxiliares de 

educação. Mensalmente são planejados os temas a serem abordados: noções de higiene 

corporal, desperdício de água e alimentos; percepção dos alimentos pelos cinco 

sentidos; apresentação de vários tipos de alimentos e preparações regionais em forma 

de Oficinas de Arte Culinária; oficina de artes com utilização de grãos; visitas às feiras 

livres, pequeniques em parques. Com todas essas atividades observou-se melhora na 

aceitação de alguns alimentos e preparações, principalmente daqueles manuseados nas 

Oficinas de Arte Culinária; preferência de frutas ao doce, como sobremesa; maior 

aprendizado e intimidade com os nomes de frutas, verduras e outros alimentos 

regionais; preocupação de todas as crianças em lavar as mãos antes, ao término das 

refeições e após o uso do banheiro; preocupação das crianças em fechar as torneiras, 

enquanto ensaboam as mãos; atenção das crianças e adultos em separar o lixo orgânico 

dos demais. CONCLUSÃO: É na infância que são apreendidos os hábitos alimentares 

que serão projetados para o futuro e a creche tem papel fundamental na educação e 

formação de cidadãos conscientes para uma nova concepção de saúde. 

 

 

DATA: 25/11/2009 

Nome do Apresentador (instituição): Ana Claudia Nascimento de SOUSA (Aluna de 

graduação da FEN/UFG)  

Orientador(a): Ana Cláudia Afonso VALLADARES (Arteterapeuta e Enfermeira Psiquiatra 

Prof
a
 Dr

a
 da FEN/UFG)                        

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Mariana Teixeira da SILVA (Aluna de graduação da FEN/UFG)                        

Luma Fonseca Apolinário COELHO
 
(Aluna de graduação da FEN/UFG)   

Endereço: Rua C-152, n.201, ed. Res. Neblina, apt. 903, st. Jd. América 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 39427861- 85371358 
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E-mail: ananack5@hotmail.com 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      ( X ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(X) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ARTETERAPIA E MITOLOGIA GREGA COM ADICTOS JOVENS
2
 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Os mitos representam um arquétipo ou força primordial universal que reside no 

inconsciente coletivo de cada homem e são ferramentas para a compreensão da nossa 

própria psique e de seu funcionamento. Os nossos objetivos foram apresentar subsídios 

teórico-práticos para os trabalhos de mitologia grega junto a dependentes químicos; e de 

ilustrar e discutir casos trabalhando a Arteterapia e a mitologia grega com grupo de jovens 

adictos internados em um Hospital Psiquiátrico de Goiânia/GO, estabelecendo a ponte entre 

ensino e serviço. O estudo é do tipo descritivo com abordagem qualitativa, fundamentado 

na análise compreensiva das sessões de Arteterapia que se trabalhou a mitologia Grega. Faz 

parte do projeto de pesquisa, sob o título de “Arteterapia e dependência química”, que foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (CEPMHA/HC/UFG) sob protocolo nº 

024/2009. A população constituiu-se de oito jovens adictos hospitalizados, em fase de 

desintoxicação, do gênero masculino. O acompanhamento foi coletivo e cada participante 

realizou um questionário de autoconhecimento sobre o teste sobre os deuses 

gregos.Visualizaram e estudaram com maior profundidade sobre o seu deus que mais lhe 

aspiram ao momento atual por meio de textos, artigos e revistas. Fizeram uma reflexão 

pessoal sobre o deus mais proeminente do momento atual de vida e, posteriormente, 

desenharam sobre o papel do que foi mais significativo do processo trabalhado para eles. 

Os participantes mostraram-se interessados pelo tema e pelas histórias dos mitos pessoais. 

Ambos participaram ativamente da sessão e estavam relaxados durante o processo. Dos oito 
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participantes, um se identificou com Zeus, dois com Ares, outro com Dionísio, dois com 

Apolo, outro com Orfeo e outro com Hefestos. Eles puderam refletir sobre seu processo 

pessoal de identificação com seu deus atual. O trabalho possibilitou identificar a imagem 

psicodinâmica do deus interno de cada um e seu mito pessoal. O processo facilitou o 

autoconhecimento, o refletir sobre seus valores pessoais e do seu ambiente. Por meio deste 

estudo examinam-se possíveis paralisações ou bloqueios no desenvolvimento do psiquismo 

do indivíduo. Conclui-se então que o trabalho de Mitologia grega facilitou o 

autoconhecimento e a expansão da estrutura psíquica do indivíduo. O processo ajudou na 

elaboração simbólica dos conteúdos internos e inconscientes dos usuários. 

1
 Pesquisa inserida no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde Integral (NEPATA) da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN-UFG) e no Projeto de Extensão da FEN/UFG-97, 

intitulado “Atendimento arteterapêutico os dependentes químicos hospitalizados” 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  Arteterapia, Dependência Química, Mitologia Grega 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Angélica Oliveira PAULA (Discente da FEN/UFG) 

Orientador(a): Cleusa Alves MARTINS (Professora Drª da FEN/UFG) 

                      Tutor(a):  - 

Co-autores (instituição): Ana Lúcia SARTORI (Enfª Mestranda da FEN/UFG) 

Endereço: Rua 202, N. 80, apto 303, Cond. Residencial Beija-Flor 

Cidade: Goiânia-Go 

Telefone(s): 84424124 

E-mail: angeloliveirapaula@yahoo.com.br 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      (  X ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO  

O PAI NO CONTEXTO DA AMAMENTAÇÃO 

RESUMO (máximo 2400 caracteres)  

Introdução: A humanização da assistência no parto e nascimento instituem que a mãe deve 

ser encorajada a amamentar exclusivamente até os seis meses de idade. Para tal, o apoio e 

mailto:angeloliveirapaula@yahoo.com.br


182 
  

 

participação do pai contribuem com o sucesso da amamentação, que deve ser iniciada 

imediatamente após o parto. Assim, tal como a nutriz, também os pais devem ter acesso a 

informações sobre o processo de aleitamento e cuidados com o recém-nascido. Entretanto, 

o que observamos na nossa prática profissional é a falta de conhecimento dos pais quanto a 

esses processos. Nesta linha de pensamento, esta temática objetivou averiguar o 

conhecimento do pai e estratégias familiares sobre o aleitamento materno, investigar a 

participação paterna nos cuidados ao recém-nascido durante o aleitamento e analisar 

possível influência paterna para a permanência do aleitamento materno. Metodologia: 

Estudo descritivo-exploratório de abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada 

nos meses de abril a junho de 2009. Foram entrevistados 12 pais que acompanhavam seus 

filhos com idade entre zero a 24 meses nas Unidades de Atenção Básica de Saúde da 

Família (UABSF) e Centro de Assistência Integrada à Saúde (CAIS) da região Leste de 

Goiânia-Go e, em visita domiciliar previamente agendada pelo agente comunitário de 

saúde. O estudo integra o projeto “Avaliação da Assistência à Mulher no Período 

Gravídico-Puerperal em Goiânia-Go”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Materno Infantil de Goiânia, protocolo n.17/08. Resultados: O desejo de ser pai, 

mesmo após o nascimento da criança, e de que seus filhos fossem amamentados foi 

evidente entre os participantes. Verificou-se que alguns pais desconheciam os benefícios do 

leite materno e da amamentação para a criança e mãe, assim como o processo de 

amamentação. Entretanto, a maioria relatou participar de alguma forma deste processo. Os 

pais reconheceram a importância da assistência pré-natal para o acompanhamento da mãe e 

do bebê, mas alguns pais desconheciam quais procedimentos eram realizados nesse 

período. O estudo aponta que o pai ainda não está integrado ao processo gestacional e isso 

inclui o processo de amamentação, visto que sua participação é essencial para o sucesso 

desse processo. Considerações: A participação paterna desde o pré-natal quebra barreiras 

nas dificuldades de adaptação e nos cuidados ao filho e à puérpera, contribuindo no manejo 

da amamentação. Entretanto, fatores associados ao distanciamento dos homens no pré-

natal, como o trabalho, ações incipientes de acolhimento e motivação do pai, devem ser 

considerados. Assim, os serviços de saúde precisam estabelecer metas para inclusão do pai 

e instituir uma política de capacitação da equipe de saúde como padrão de qualidade da 

assistência prestada à mulher, a criança e ao pai. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Aleitamento, Pai, Pré-natal, Promoção da saúde. 
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Nome do Apresentador (instituição): Deborah Ferreira Noronha de CASTRO (Faculdade de 

Enfermagem/UFG) 

Orientador(a): Profª Drª: Sheila Araujo TELES 

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Ana Cléia Margarida TONHÁ (Faculdade de Enfermagem/UFG); 

Dayse Edwiges CARVALHO (Faculdade de Enfermagem/UFG); Layz Alves Ferreira 

SOUZA (Faculdade de Enfermagem/UFG) 

Endereço: Rua 227, Qd 68, S/n, Setor Leste Universitário 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 062-84291489 

E-mail: deborahfnc@hotmail.com; sheila@fen.ufg.br 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

( x ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE 

IMUNOCOMPROMETIDO COM CELULITES ABDOMINAIS: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: O cliente imunocomprometido está susceptível a diversos processos 

infecciosos, dentre eles a celulite que é um termo genérico utilizado para definir um 

processo inflamatório que afeta o tecido celular subcutâneo, independentemente da sua 

etiologia: infecciosa, asséptica, por estase venosa, entre outras. Além do 

imunocomprometimento, outros fatores podem contribuir para o aparecimento de celulites, 

como a reutilização de agulhas em pacientes insulino-dependentes. Objetivo: relatar a 

assistência de enfermagem ao cliente imunocomprometido com celulites abdominais. 

Método: a experiência foi vivida no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), Goiânia-GO, 

em abril de 2008, sendo o cliente escolhido ao acaso. O diagnóstico de enfermagem foi 

estabelecido utilizando-se a North American Nursing Diagnosis Association (NANDA); o 

planejamento da assistência foi feito com base na Nursing Intervention Classification (NIC) 

mailto:deborahfnc@hotmail.com
mailto:sheila@fen.ufg.br
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e a avaliação pela Nursing Outcomes Classification (NOC). Relato de caso Clínico: S. F., 

50 anos, sexo feminino, natural de Cruzeiro do Oeste- PR, ensino fundamental incompleto, 

proprietária de micro-empresa, casada, diabética tipo II e portadora do Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), admitida no HDT, em 31/03/2008, apresentando celulites 

abdominais, supostamente causadas por reutilização de agulhas em insulinoterapia. 

Localizadas predominantemente no quadrante inferior, com moderado esfacelo, tecido 

necrótico em bordas e exsudato serosanguinolento, sendo submetida à debridamento 

cirúrgico. Alerta, orientado auto e alopsiquicamente, afebril e eupnéica. Relatou ansiedade, 

seguido de episódios de choro ao contar que se sentia só e não tinha acompanhante. 

PA=160 x 90 bpm, P=80 bpm, R=18mrpm, HGT= 247 mg/dL Peso= 46 Kg, Altura= 1,56 

m. Focou-se o diagnóstico de enfermagem de Integridade da pele prejudicada. 

Planejamento: Realização de curativo oclusivo com SF 0,9% e Alginato de Cálcio em 

celulites nos QID e QIE e uso de AGE em ferida abdominal lateral esquerda; realização de 

massagem com AGE de forma circular em região perilesional; estímulo a uma alimentação 

segundo a orientação da nutricionista, orientação quanto aos riscos de reutilização de 

agulhas, estímulo a realização do controle glicêmico.  Após uma semana de 

acompanhamento houve diminuição de exsudato serosanguinolento, aparecimento de tecido 

de granulação em leito de ferida e diminuição observável da área lesional. Conclusão: as 

celulites abdominais podem acometer clientes imunocomprometidos, sendo importante uma 

assistência de enfermagem integral, que vise não somente o restabelecimento da integridade 

da pele, mas também a prevenção de novos agravos decorrentes destas doenças. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Celulites abdominais; imunocomprometimento; 

insulinoterapia 

 

Nome do Apresentador (instituição): Felipe de Moura BRAGA (Aluno de graduação - 

FM/UFG) 

Orientador(a): Ana Cláudia Afonso VALLADARES (Docente - FEN/UFG) 

Tutor(a): Ana Cláudia Afonso VALLADARES (Docente - FEN/UFG)             

Co-autores (instituição): Cynthia Ferreira de MELO (Aluna de graduação – FEN/UFG)  

Endereço: Rua 24, número 425, setor central 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 32235077 

E-mail: felipaobraga@hotmail.com 
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Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      ( x ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( x ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ATIVIDADES EXPRESSIVAS UTILIZANDO-SE DE HISTÓRIAS EM 

QUADRINHOS COM DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: as histórias em Arteterapia procuram colocar o dependente de substâncias 

psicoativas diante de um processo que envolve tanto a organização do real, como da sua 

criação, exercendo a função ao mesmo tempo estruturante e expressiva, implicando 

transformação de significados. Objetivos: descrever e analisar a técnica da criação de 

histórias em quadrinhos realizada por adultos jovens adictos internados em sessão de 

Arteterapia, à luz da Psicologia Analítica. Material e Método: estudo do tipo descritivo 

com abordagem qualitativa, realizado na ala de dependência química de um Hospital 

Psiquiátrico de Goiânia/GO.  Este estudo faz parte do projeto de pesquisa, sob o título de 

“Arteterapia e dependência química”, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

(CEPMHA/HC/UFG) sob protocolo nº 024/2009. A população constituiu-se de seis adultos 

jovens adictos hospitalizados, de ambos os gêneros, em acompanhamento coletivo. 

Trabalhou-se um total de duas sessões de Arteterapia. Na coleta dos dados, utilizaram-se as 

técnicas de observação direta e participante, privilegiando todo o processo da criação de 

histórias, a relação que o adulto jovem estabeleceu com o material e a utilização do mesmo, 

como forma de expressão dos seus conteúdos internos. Os dados, por sua natureza 

subjetiva, foram apresentados de maneira descritiva, pelas pesquisadoras, que os analisaram 

sob aspectos qualitativos, que levaram em consideração o processo de construção das 

histórias dos adultos jovens dependentes de substâncias psicoativas. Resultados e 

Discussão: os participantes foram ativos e criativos durante o processo. Por meio das 

histórias em quadrinhos permitiram-se valorizar o potencial expressivo e imaginativo dos 

participantes. O trabalho possibilitou com que os usuários expressassem suas histórias 
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pessoais, sua rotina, fantasias e desejos de forma lúdica, bem como puderam fazer uma 

reflexão sobre seu processo de vida atual. Possibilitou-se o expressar da energia criativa e 

imaginativa dos pacientes em oposição à alienação trazida pelo transtorno, ajudando-os a 

expressar seu mundo subjetivo e auxiliando no estabelecimento psíquico. Conclusões: que 

de criação de histórias pode ser bastante explorada da dependência de substâncias 

psicoativas e pode ser utilizada como uma ferramenta de cuidar em saúde mental. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Arteterapia, Saúde mental, Enfermagem psiquiátrica, 

Psicologia hospitalar, Processo de cuidar em saúde 

 

Nome do Apresentador (instituição): Gabriela Ferreira de OLIVEIRA (Aluna de graduação 

da FEN/UFG) 

Orientador(a): Ana Claudia Afonso VALADARES (Professora da FEN/UFG) 

Tutor(a):  Flora Elisa de Carvalho FUSSI (Arteterapeuta da SMS/Goiânia)            

Co-autores (instituição): Larissa Lara Pereira de SOUZA (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

                        Polyana Barbosa MAGALHÃE (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                        Juliane da Silveira Ortiz de CAMARGO (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                        Ana Maria Pimenta CARVALHO (Professora da EERP/USP) 

Endereço: Av. t-4 n. 800 Ed. Genova apto 702 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s) (62) 99549424/85101835 

E-mail: gabriela2252@hotmail.com 

 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      ( X ) Pesquisa 

 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

( x ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 
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A IMAGEM CORPORAL DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS EM 

ARTETERAPIA: UM RECURSO EM ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A Arteterapia é uma ferramenta utilizada em saúde mental e em enfermagem psiquiátrica 

com o fim de propiciar a produção de imagens, a autonomia criativa, o desenvolvimento da 

comunicação, a valorização da subjetividade, a liberdade de expressão e a função catártica. 

O desenho, uma das modalidades usadas na Arteterapia, engloba um conjunto de 

potencialidades e necessidades da criança, a qual, ao desenhar, expressa sua maneira de 

existir, seus aspectos emocionais, psíquicos, físicos e cognitivos e o meio em que vive. Os 

objetivos deste trabalho foram descrever e analisar a qualidade da produção gráfica – 

desenho de auto-retrato – realizada por sete crianças internadas na Unidade Pediátrica, do 

Hospital de Goiânia-GO, Brasil, numa das sessões de Arteterapia, colaborando com a 

parceria entre o ensino, pesquisa e extensão da Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás (FEN-UFG) com o hospital. Trata-se de um estudo do tipo descritivo, com 

abordagem qualitativa, fundamentado na análise e observação do desenho do corpo humano 

das crianças internadas. Este estudo faz parte do projeto de pesquisa, sob o título de 

“Arteterapia com crianças hospitalizadas”, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Anuar Auad-HDT sob protocolo nº 023/2002 e inserido no Núcleo de 

Estudos e Pesquisa em Saúde Integral (NEPATA) da FEN-UFG. A análise dos dados 

mostrou que cada desenho assumiu posições variadas e únicas, indicando que as diferenças 

individuais de cada criança é que determinam as especificidades da obra criada e ainda 

expressam a sua própria imagem refletida no papel. O que confirma, ademais, que cada 

criança tem seu ritmo próprio e um modo particular de evoluir, ou seja, cada uma tem um 

tempo e uma maneira de internalizar experiências e vivências distintas é o fazer 

arteterapêutico que expressa a singularidade e a identidade criativa de cada um, mesmo 

estando os indivíduos doentes, internados no mesmo local e dentro da mesma faixa etária. 

No desenho do auto-retrato, a criança pôde projetar o eu físico e o eu psicológico, por isso 

algumas figuras foram um tanto rígidas e outras mais soltas e coloridas e mostraram 

movimento e ação. Os desenhos foram importantes canais de expressão dos sentimentos, 

conflitos, medos, esperança, fantasias, relacionamento e elementos subjetivos inerentes. 

Cada criança elaborou o seu auto-retrato à sua maneira, acentuando e modificando as 

diferentes partes em função dos mecanismos de sua personalidade e de toda vivência 

passada e presente. Concluiu-se que a técnica do desenho de auto-retrato das crianças deve 
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ser mais explorada no contexto hospitalar infantil, o que contribui com a efetivação da 

parceria do ensino, pesquisa e extensão da FEN-UFG com o hospital.  

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Arteterapia, Saúde Mental, Enfermagem Pediátrica, 

Psicologia hospitalar, Cuidar em saúde e enfermagem. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (a) (instituição): Viviany Guntija Sena AIRES (Aluna de graduação 

da FEN/UFG) 

Orientador(a):  Nilza Alves Marques ALMEIDA (Professora da FEN/UFG)                        

Co-autores (instituição): Ana Claudia Nascimento de SOUSA (Aluna de graduação da 

FEN/UFG)  

Flaviana VIEIRA (Professora da FEN/UFG);  

Cleusa Alves MARTINS (Professora FEN/UFG); 

Janaina Valadares GUIMARÃES (Professora da FEN/UFG) 

 

Endereço: Avenida Flamboyant, A 1,Qd 1, C1,St Chácaras Village Casa Grande 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s) 9919-6654 / 3565-0006 

E-mail: viviex_@hotmail.com  

Modalidade:        ( x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(x) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

ASSISTÊNCIA HUMANIZADA DE ENFERMAGEM: UMA VISÃO DE 

INTEGRALIDADE NA PARCERIA ENSINO-SERVIÇO 

A assistência obstétrica no período gravídico-puerperal contempla o princípio de 

integralidade, proposta pelo Sistema Único de Saúde, ao promover a saúde e prevenir 

mailto:viviex_@hotmail.com
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agravos e ao diagnosticar e tratar, de forma adequada, os problemas que possam surgir 

durante este período. Para promoção de assistência obstétrica humanizada e de qualidade, a 

mulher e o seu filho devem ser acolhidos com dignidade e garantia de seus direitos como 

cidadãos, para favorecer entre eles e os profissionais de saúde, o estabelecimento de 

vínculos solidários e a identificação de necessidades tanto biológicas quanto 

psicoemocionais e socioculturais. Nosso objetivo é relatar a experiência de assistência 

humanizada de enfermagem, para uma gestante em trabalho de parto prematuro, na ótica da 

integralidade. Durante o atendimento obstétrico, em uma maternidade pública de Goiânia-

Go, realizamos assistência de enfermagem no pré-parto para uma gestante com ameaça de 

trabalho de parto prematuro. Ela referiu ser hipertensa, tabagista, ex-usuária de crack, ex-

moradora de rua (há três meses), ter sido vítima de violência sexual e estar no 7º mês da 

décima gestação. Das gestações anteriores, duas resultaram em abortamento e sete foi a 

termo com partos normais. Entre os filhos, apenas dois convivem com ela e o companheiro, 

em Goiânia, e os demais com familiares no interior do Estado de Goiás. Nesta gestação, ela 

fez apenas uma consulta pré-natal no 4º mês e a primeira fase do teste da mamãe que teve 

resultado normal. Em decorrência da vergonha, de ser moradora de rua e de socialmente não 

estar adequadamente trajada e limpa para adentrar ao recinto do Posto de Saúde, ela não 

retornou ao serviço para acompanhamento pré-natal. Foi acompanhada no Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) por aproximadamente cinco anos, fez uso de crack na atual 

gravidez e abandonou o tratamento de hipertensão há um ano. A partir da escuta ativa e 

aproximada com a gestante sobre os seus problemas psicoemocionais, socioeconômicos e 

culturais, realizamos orientação referente ao auto cuidado para minimizar os fatores de risco 

para a ameaça a trabalho de parto prematuro; a importância do acompanhamento pré-natal e 

no CAPS e as conseqüências do uso de drogas na gestação. Além disto, ela foi encaminhada 

para o serviço de suporte à gestante, por meio da assistência psicológica e social, buscando 

solução para os seus problemas. A visão integral direcionada à gestante durante a 

assistência humanizada de enfermagem nos permitiu transpor a visão biológica, ao 

identificarmos os fatores riscos do trabalho de parto prematuro relacionados às questões 

psicossociais e culturais, sob forte influência socioeconômica, que interferiam 

negativamente na evolução da gestação e na vida da cliente. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Assistência de enfermagem;Integralidade;Período gravídico-

puerperal.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Joyce Santiago FERREIRA (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Ana Cláudia Afonso VALLADARES (Professora da FEN/UFG)                        

Tutor(a):  Flora Elisa de Carvalho FUSSI (Arteterapeuta da SMS/Goiânia)            

Co-autores (instituição): Laura Ferreira OLIVEIRA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                      Pollyanne Santos MARTINS (Aluna de graduação da FEN/UFG)    

                      Hérica da Silva PEDROSO (Aluna de graduação da FEN/UFG)  

 

Endereço: Rua 21, lote 07,unidade 201, Parque Atheneu. 

Cidade: Goânia 

Telefone(s): (62)84338511 

E-mail: jhoy_cinha@msn.com 

 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      ( x ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

( x ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ARTETERAPIA E TÉCNICA DE MODELAGEM COM USUÁRIOS DE DROGAS 

PSICOATIVAS HOSPITALIZADOS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A modelagem é uma atividade especialmente sensorial, vez que trabalha o toque da mão e a 

organização tridimensional e a flexibilidade da energia interna. O objetivo geral do trabalho 

consiste em realizar uma análise compreensiva dos símbolos recorrentes nas produções da 

modelagem, realizadas por adultos jovens adictos internados e em tratamento de 

desintoxicação nas sessões de Arteterapia, a partir da Psicologia Analítica. Estudo do tipo 

descritivo com abordagem qualitativa, baseado na Psicologia Analítica, colaborando com a 

parceria entre o ensino, pesquisa e extensão da Faculdade de Enfermagem da Universidade 
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Federal de Goiás (FEN-UFG) com o hospital psiquiátrico. O estudo foi realizado na ala de 

dependência química de um Hospital Psiquiátrico de Goiânia/GO/Brasil. Este estudo faz 

parte do projeto de pesquisa, sob o título de “Arteterapia e dependência química”, que foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (CEPMHA/HC/UFG) sob protocolo nº 

024/2009. A população constituiu-se de nove adultos jovens adictos hospitalizados, de 

ambos os gêneros. Trabalhou-se em acompanhamento coletivo a criação livre por meio da 

modelagem em argila em um total de duas sessões de Arteterapia, com a criação de 

modelagens livres. Permitiu-se trabalhar a flexibilidade e a sensação, bem como se 

possibilitou trabalhar um silêncio integrador da reflexão e crescimento. Os jovens sentiram 

a necessidade de trabalhar as pedras coloridas junto à técnica da modelagem. As pedras 

simbolizam psiquicamente as dificuldades e entraves que bloqueiam a energia psíquica e/ou 

cristalizam as formas de lidar com a realidade das pessoas. O trabalho com as pedras em 

Arteterapia pode facilitar circular a energia psíquica bloqueada. As sessões da Arteterapia 

utilizando-se das pedras e da modelagem permitiram o livre fluir dos conteúdos 

inconscientes, possibilitaram o autoconhecimento, o refletir sobre suas dificuldades e 

anseios (pedras) e a maneira flexível de lidar com seus problemas (modelagem). Concluiu-

se em trabalhar a Arteterapia com dependentes químicos permite o compartilhar de 

dificuldades e anseios relacionados à própria dependência, podendo os usuários expressar 

suas imagens internas e favorece o processo criativo e de cura psíquica, bem como a 

efetivação da parceria do ensino, pesquisa e extensão da FEN-UFG com o hospital 

psiquiátrico. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Arteterapia, Saúde mental, Enfermagem psiquiátrica, Cuidar 

em saúde e enfermagem e Dependência química. 
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FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO 

 

Nome: Felipe Uchôa Brito 

Endereço: Travessa Tiradentes, nº 393 - Centro 

Cidade: Miracema - TO 

Telefone(s): (63) 8413-0220 – 3366-2010 

Email: felipebrito_uchoa@hotmail.com 

Como você se identifica? 

(  ) Trabalhador(a) da Saúde              Lugar/função? _______________________ 

(  ) Trabalhador(a) da Educação        Lugar/função? _______________________ 

(  ) Movimento Social                        Lugar/Qual?   ________________________ 

(  ) Comunidade                                 Lugar?            ________________________ 

(x) Estudante                                     Lugar/curso?  _UFT – Medicina__________ 

_____________________________________________________________________

__ 

Como você ficou sabendo da III MOPESCO? 

( x ) Email             (    ) Orkut                  (    ) Folder e cartaz     

(   ) No Serviço     (    ) Faculdade          (    )Comunidade  

(   ) Outros. Especifique: ___________________________ 

Modalidade: Relato de Experiência 

Categoria: Pôster Dialogado 

Eixo Temático: Extensão Universitária 

 

AÇÕES EM SAÚDE COMO REFLEXO DA INTERAÇÃO ENTRE 

ACADÊMICOS DE MEDICINA DA UFT E O MUNICÍPIO DE MATEIROS – 

TO. 

Apresentador: BRITO, Felipe Uchôa¹ 

Orientadores: GUIMARÃES, Maria Sortênia Alves²; ODORIZZI, Valdir Francisco³.  

Co-autores: LEVINO, Danielle de Azevedo¹; CARDOSO, Pedro Capela¹. 

 

¹Acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal do Tocantins – UFT. 

²Enfermeira/Docente do curso de Medicina da Universidade Federal do Tocantins - 

UFT. 
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³Médico/Docente do curso de Medicina da Universidade Federal do Tocantins – UFT. 

 

Tendo sido criado sob os novos paradigmas que regem a formação médica, o curso de 

medicina da Universidade Federal do Tocantins tem como um de seus pilares a 

interação do discente com a sociedade e a inserção precoce deste na rede, de modo a 

formar profissionais cujo perfil é muito requisitado atualmente pelos serviços, podendo 

com isso realizar ações integradas de educação e promoção de saúde de maneira 

interdisciplinar e intersetorial. A fim de atingir esses princípios realizamos na cidade 

de Mateiros – TO, localizada na região do Jalapão, a 241 quilômetros de Palmas – TO, 

um trabalho de educação popular relacionado ao planejamento familiar, métodos 

contraceptivos, gravidez na adolescência, sexualidade e doenças sexualmente 

transmissíveis. O desenvolvimento do mesmo se deu com a realização de palestras, 

dinâmicas, filmes educativos, círculos de debate, conhecimentos anatômicos 

relacionados ao desenvolvimento do corpo humano e distribuição de preservativos. O 

público alvo era crianças, adolescentes e adultos, os quais foram abordados de 

maneiras distintas para que as informações não se tornassem invasivas para o público 

assistido. Diante da inexistência de ações em saúde que visem a educação popular 

relacionada a esses temas naquela localidade, buscamos evidenciar os problemas 

advindos de uma gravidez não planejada, sejam eles psicológicos ou sócio-

econômicos, das conseqüências da contaminação por uma doença sexualmente 

transmissível e das mais variadas formas de se evitar uma concepção. Após dois dias 

de atividades, percebemos que a escola constitui um ambiente favorável para 

realização de ações comunitárias que proponham atos junto à multifatorialidade que 

afeta a saúde de uma população. 
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Nome: BEATRIZ TELES FERREIRA BASTOS 

Endereço: Av. Engenheiro Eurico Viana Qd 4 Lt 1/2 Res. Morada do Sol I Apt° 902 

Bairro Alto da Glória 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 3624-5653    (62) 99234779 

Email: beatriztf@terra.com.br 

Como você se identifica? 

(  ) Trabalhador(a) da Saúde              Lugar/função? _______________________ 

(  ) Trabalhador(a) da Educação        Lugar/função? _______________________ 

(  ) Movimento Social                        Lugar/Qual?   ________________________ 

(  ) Comunidade                                 Lugar?            ________________________ 

(x) Estudante                                     Lugar/curso?  Odontologia FO-UFG_____ 
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Apresentador (a): Beatriz Teles Ferreira BASTOS (aluna de graduação da FO/UFG) 

Orientador (a): Michele Martins GONÇALVES (mestranda da FO/UFG) 

              Maria do Carmo Matias FREIRE (professora da FO/UFG) 

Tutor (a): Alessandra Santos Pedrosa SOARES (cirurgiã-dentista da equipe de saúde 

bucal (ESB) da Unidade de Atenção Básica de Saúde da Família (UABSF) 

Amendoeiras) 

Co-autor (es): Aline de Paula FERREIRA (aluna de graduação da FO/UFG)  

                        Nairana Cristina da Silva BASTOS (aluna de graduação da FO/UFG)  

                        Renata Espíndola SILVEIRA (aluna de graduação da FO/UFG)  

 

A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E SUA 

REPERCUSSÃO PARA A SOCIEDADE 

 

A educação em saúde bucal é um instrumento de transformação que propicia a troca 

de conhecimentos, conscientização e reformulação de hábitos. Através da parceria 

entre a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e a Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás, acadêmicos desta instituição realizaram estágio na 

Escola Mãe Dolorosa, situada no Distrito Leste de Goiânia. A população alvo foi 

crianças na faixa etária de 5 anos e professores/monitores. Este estágio teve como 

objetivo sensibilizar crianças e professores para a importância da saúde bucal na 

qualidade de vida motivando-os a adoção de hábitos saudáveis, bem como contribuir 

para formação humanística dos graduandos em Odontologia. A princípio foi realizada 

uma visita na escola para se fazer o diagnóstico da realidade a fim de subsidiar no 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas, as quais ocorreram em dois dias 

diferentes, e envolveram a participação efetiva das crianças, sendo utilizados recursos 

como filme, fantoches, jogo da memória, figuras de alimentos, macro-modelo, macro-

escova, mini-jaleco e “tarefas para casa”. Durante as atividades eram realizadas 

avaliações buscando verificar a assimilação do conteúdo. Com professores e 

monitores, foi realizada uma roda de conversa envolvendo muitas perguntas e 

respostas pertinentes aos temas abordados com as crianças, tais como: higiene bucal, 

cárie, fluorose, traumatismo e outros assuntos que surgiram no momento. Ao final do 

estágio, verificou-se que atividades de educação em saúde bucal com uma abordagem 
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mais humanística, aproximando-se da realidade, e menos tecnicista podem promover 

a conscientização do público alvo na busca de uma melhor qualidade de vida. 

 

 

Nome do Apresentador (instituição): Letícia Dogakiuchi Silva 

 

Orientador(a): Prof.
a 

Dr.
a 

Maria Alves BARBOSA (Professora Adjunta da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Tutora do Programa de Educação Tutorial 

da Fcauldade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás) 

Tutor (a): Prof.
a 

Dr.
a 

Maria Alves BARBOSA (Professora Adjunta da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Tutora do Programa de Educação Tutorial 

da Fcauldade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás) 

                        

Co-autores (instituição): Érika Lopes ROCHA (Aluna – Curso de Graduação em 

Enfermagem. PET/FEN/UFG) 

                                            Juliana Pires RIBEIRO (Aluna – Curso de Graduação em 

Enfermagem. PET/FEN/UFG) 

                                            Lígia Vanessa Silva CRUZ (Aluna – Curso de Graduação em 

Enfermagem. PET/FEN/UFG) 

                                            Márcio Felipe Bastos COELHO (Aluno – Curso de Graduação 

em Enfermagem. PET/FEN/UFG) 

Endereço: Av. 1° Avenida n°206 apt 501. St. Leste Universitário 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 99053639 

E-mail: ledogakiuchi@hotmail.com 

 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 



197 
  

 

( x) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

A ATUAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL NO ENSINO 

SUPERIOR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Os Programas de Educação Tutorial (PET) inserem-se nas instituições universitárias e por 

meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão promovem melhorias no processo 

educativo, buscando a ampliação e aprimoramento do conhecimento. O objetivo dessas 

atividades é mobilizar capacidades da comunidade acadêmica na participação universitária 

e nas iniciativas comunitárias (SAUPE, GEIB, 2002). Empenhados nessa proposta, o grupo 

PET, vinculado à Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 

(PET/ENF/UFG), promoveu o I Curso de Leitura e Interpretação de Exames Laboratoriais e 

de Imagem. O evento aconteceu nos dias 01 e 02 de junho, sendo os dias 03 e 04 reservados 

para a realização de dois mini-cursos: exames ginecológicos e pré-natais, e exames 

cardíacos. As temáticas abordadas foram: Colonoscopia, Endoscopia, Raio X, Ressonância 

Magnética, Tomografia, Hemograma, Coagulograma, TTPA, Gasometria, Glicemia, 

Exames Hormonais, Exames de fezes e de urina, Teste da mamãe, exame Colpocitológico, 

Mamografia, Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Holter 24horas, Eco Doppler, 

Cateterismo e Teste Ergométrico. O local de realização foi o Salão Nobre da Faculdade de 

Direito da UFG, em Goiânia; e reuniu aproximadamente 100 pessoas, profissionais e 

graduandos de cursos da área da saúde, de universidades federal, estadual, particulares e de 

cursos técnicos. A comissão organizadora subdividiu-se em coordenação científica, 

secretaria, divulgação e patrocínio, totalizando 14 acadêmicos de enfermagem e uma 

professora tutora. Ao final, os participantes receberam o certificado, perfazendo uma carga 

horária de 14 horas e um CD com o conteúdo total das palestras ministradas. Acreditamos 

que conhecer, saber avaliar e interpretar as diferentes modalidades de exames clínicos cria 

um diferencial na formação dos profissionais da área de saúde, pois a interpretação de 

exames laboratoriais é uma atividade de grande importância no exercício clínico, uma vez 

que é baseado na leitura e interpretação corretas dos exames laboratoriais que se são a 

conclusão diagnóstica e as tomadas de decisões a cerca de tratamentos. Desta forma, 

promover o curso propiciou grande satisfação para o grupo, pois aprimorou nossa 

experiência na organização de eventos, assim como proporcionou a felicidade de termos 
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sidos mediadores na disseminação do conhecimento com o intuito de aprimoramento da 

graduação e dos profissionais da área da saúde, o que se configura como um dos objetivos 

do PET. A finalidade desse relato é despertar a comunidade para a importância da 

realização e participação de mais cursos na área da saúde.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): EDUCAÇÃO; TUTORIA; ENFERMAGEM 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Letícia Dogakiuchi SILVA 

 

Orientador(a): Márcia Maria de SOUZA (Professora Adjunta da Faculdade de Enfermagem 

da Universidade Federal de Goiás. Pesquisadora do Núcleo de Ações Interdisciplinares em 

DST/HIV/AIDS - FEN/UFG) 

 

                        

Co-autores (instituição): Christiane Moreira de SOUZA (Aluna - Curso de Graduação em 

Enfermagem - NUCLAIDS/FEN/UFG) 

                                         Laurena Moreira PIRES (Aluna - Curso de Graduação em 

Enfermagem - NUCLAIDS/FEN/UFG) 

Endereço: Av. 1° Avenida n°206 apt 501. St. Leste Universitário 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): 99053639 

E-mail: ledogakiuchi@hotmail.com 

 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( x ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

AÇÃO VOLUNTÁRIA: A AÇÃO DA ENFERMAGEM NA EDUCAÇÃO EM 
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SAÚDE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O Dia Nacional de Ação Voluntária acontece anualmente e simultaneamente nas principais 

capitais brasileiras. Muitas instituições assistenciais desenvolvem ações gratuitas de cultura, 

cidadania, lazer e saúde, favorecendo diretamente pessoas carentes de todas as idades e 

sexos. O objetivo das atividades é de favorecer a inserção social e o exercício da cidadania. 

No dia 15 de março de 2009 em Aparecida de Goiânia realizou-se a 7ª edição de Ação 

Voluntária promovida por uma rede de escolas de uma instituição privada, com benefícios 

diretos a um público estimado em 600 pessoas. Além de seus funcionários, a instituição 

contou com o trabalho voluntário da comunidade em geral e de várias instituições 

governamentais, dentre elas a Faculdade de Enfermagem/UFG. A Faculdade foi convidada 

a participar com o apoio do Núcleo de Ações Interdisciplinares em DST/HIV/AIDS 

(NUCLAIDS), que contou com a participação efetiva de cinco acadêmicas e uma pós-

graduanda,  disponibilizando materiais educativos para o desenvolvimento de ações de 

educação em saúde. Visto que educar em saúde significa contribuir para que a pessoa 

adquira autonomia para identificar suas necessidades e, ainda, oferecer os meios 

necessários para a operacionalização da mudança de comportamento, práticas e atitudes, 

visando à preservação e melhora da vida, o grupo trabalhou aspectos relacionados a 

promoção da saúde sexual e reprodutiva, prevenção de DST/HIV/AIDS e planejamento 

familiar. Toda a dinâmica educativa utilizada pelas acadêmicas centrou-se na metodologia 

participativa de exposição dialogada e esclarecimento de dúvidas, com apresentação e 

exposição de folders, álbum seriado, quadro de métodos contraceptivos e entrega de 

preservativos. A função educativa dos profissionais e acadêmicos de enfermagem é 

determinada pela utilização de seus conhecimentos científicos para o aumento da qualidade 

de vida do indivíduo, da família e da comunidade, buscando promoção, proteção e também 

recuperação da saúde. Faz-se necessário, então, desenvolver ações de educação em saúde 

que sejam fontes seguras de informação e que satisfaçam as curiosidades e dúvidas da 

comunidade. Na avaliação das acadêmicas, a atividade foi de grande relevância, 

considerado importante instrumento de conscientização para mudança no comportamento 

social das pessoas. Além de favorecer o aprendizado entre ensino e comunidade, e 

contribuir para o exercício da cidadania, sendo isto um motivador para exercermos a função 

de educadores. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): EDUCAÇÃO EM SAÚDE; DST; ENFERMAGEM 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Ana Carolina Cabral CARVALHAES (Aluna de 

graduação da FF/UFG) 

Orientador(a): Menira Borges de Lima Dias e SOUZA (Professora do IPSTP/UFG) 

Tutor(a): Weslânia Alexandre Silva de DEUS (Agente Comunitária de Saúde da 

SMS/Goiânia) 

Co-autores (instituição): Rúbia Nara da SILVA (Aluna de graduação do ICB/UFG);  

Carlos Alberto Rezende Souza NETO (Aluno de graduação do ICB/UFG); 

Raíra Castilho Gomes NASCIMENTO - (Aluna de graduação da FEN/UFG);  

Ellen Synthia Fernandes de OLIVEIRA (Professora do ICB/UFG);  

João Bosco SIQUEIRA JUNIOR (Professor do IPTSP/UFG);  

Heloisa Helena Garcia da SILVA (Professora do IPTSP/UFG); 

Walquíria ARRUDA (Professora do ICB/UFG); 

Heleno Dias FERREIRA (Professor do ICB/UFG) 

  

Endereço: Rua 24, Número 425,Centro, Edifício Cristal, Apartamento 604 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 62 9927 6686 

E-mail: ninacarvalhaes@hotmail.com 

 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( x ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

AÇÃO SAÚDE-DENGUE: CONHECIMENTO A SERVIÇO DA PROMOÇÃO DA 

SAÚDE E ATUAÇÃO COMUNITÁRIA 

RESUMO  
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O Dengue é uma doença viral transmitida ao ser humano principalmente pela picada da 

fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti, mas também do mosquito Aedes albopictus. 

Existem 4 sorotipos circulantes da doença e as manifestações clínicas variam desde uma 

síndrome viral até um quadro grave e potencialmente fatal de doença hemorrágica. Segundo 

estimativas da Organização Mundial de Saúde, 2/3 da população mundial vivem em zonas 

infestadas de vetores. No Brasil há uma crescente incidência de casos e o estado de Goiás 

tem sido responsável por uma grande parte dos registros. Em 2008 cerca de 46.269 pessoas 

foram afetadas pela doença no estado e em 2009, 27.214 apenas no primeiro semestre. 

Perante essa realidade, o “Ação Saúde – Dengue”, um projeto da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do município de Goiânia, 

visa levar maior conhecimento às pessoas a cerca de seu papel fundamental para 

erradicação do dengue. O objetivo das atividades realizadas nesse projeto é esclarecer 

estudantes de diversas faixas etárias (crianças, adolescentes e adultos), universitários e 

comunidade próxima aos Campus I e II da UFG sobre a doença, vetor, vírus, formas de 

contaminação, profilaxia e tratamento. Uma das ações realizadas aconteceu na escola Padre 

Lima no Setor Santa Genoveva, em Goiânia-GO, em 30 de setembro de 2009, nos períodos 

matutino, vespertino e noturno. Levamos materiais didáticos diversos e adaptamos a 

linguagem de cada apresentação de acordo com a faixa etária (infanto-juvenil à adulta) e 

nível de escolaridade de nossos ouvintes. Primeiramente, através de fotos ampliadas 

mostramos características morfológicas do mosquito em diferentes fases do seu ciclo de 

vida e também ensinamos como diferenciá-lo meio a outros mosquitos comuns de nossas 

casas. Posteriormente, cada indivíduo via em uma lupa novamente o vetor e a melhor forma 

identificá-lo. Após tais visualizações, todas as fases de vida em suas dimensões normais e 

vivas poderiam ser vistas dentro de uma redoma. Através de uma maquete onde se tem 

retratadas duas casas: uma correta, sem possíveis criadouros para o mosquito e outra com 

exemplos de objetos que podem servir para tal (água acumulada em vasos de plantas, 

pneus, tampas de garrafa, casca de ovos, garrafas PET e outros entulhos), explicamos como 

deixar nossas casas livres de criadouros. Por último, entregamos panfletos educativos, 

atividade comum às diferentes ações do projeto. Através desta e de outras atividades 

realizadas, percebemos a grande necessidade em se educar toda a população a respeito 

dessa doença, de preferência a partir da infância. Além disso, notamos o quão importantes 

são as ações preventivas para a saúde pública no país, visto que, nada melhor do que a 

conscientização, em primeiro lugar, para combater doenças como a dengue. 
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PALAVRAS-CHAVE: Projeto. Dengue. Saúde. Ações preventivas. 

 

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO 

 

Nome: LUMA FONSECA APOLINÁRIO COELHO 

Endereço: RUA 228, QD 42ª, LT 24/25, RESIDENCIAL SONHO MEU, APTO 305, 

SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO 

Cidade: GOIÂNIA 

Telefone(s): 62 81550677 

Email: luma_apolinario@hotmail.com 

Modalidade: Relato de Experiência 

Categoria: Pôster dialogado 

Eixo temático: Extensão Comunitária 

 

A SIMBOLOGIA DE MÃOS E PÉS EM SESSÕES DE ARTETERAPIA COM 

JOVENS ADICTOS EM FASE DE DESINTOXICAÇÃO 

Apresentador (a): Luma Fonseca Apolinário COELHO (Aluna de Graduação da 

FEN/UFG) 

Orientador (a): Ana Cláudia Afonso VALLADARES (Professora da FEN/UFG) 

Co-autor (es): Ana Paula Freitas de LIMA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                        Cintya Rocha de Oliveira LIMA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

Resumo: A Arteterapia é um processo terapêutico em grupo que utiliza a arte como 

espaço de criatividade, experimentação, transformação e facilitação da experiência 

simbólica. Por meio desta pode ser disponibilizado um caminho de auxílio ao ser 

humano para explorar, descobrir e entender suas idéias e sentimentos, através da 

promoção, prevenção e expansão da saúde. Objetivo Fazer uma análise compreensiva 

descrevendo e analisando as sessões de Arteterapia em que foram trabalhadas as 

temáticas mãos e pés, realizadas com dependentes químicos jovens hospitalizados, 

em fase de desintoxicação. Desenvolvimento Um estudo qualitativo com participação 

média de 15 usuários jovens de ambos os sexos internados em uma Unidade de 

Dependência Química de um Hospital Psiquiátrico particular de Goiânia-GO. O 

estudo foi desenvolvido em quatro intervenções grupais de Arteterapia com a 

produção de trabalhos individuais da série mãos e pés. A mão está relacionada com o 
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significado de proteção, autoridade, poder e força. A expressão de idéias de atividade 

pela mão, ao mesmo tempo em que as de poder e dominação, fez das sessões em que 

se trabalhou esta temática, momentos ricos em manifestação de relações conflituosas. 

Os pés permitiram aos usuários refletirem sobre o contato deles com a realidade, as 

atitudes de se por na vida, dando indicações de segurança, do envolvimento ou a 

adaptabilidade. Considerações finais O atendimento aos jovens dependentes químicos 

hospitalizados implica não apenas o atendimento ao aspecto biológico da doença, mas 

o resgate a um ser autônomo e criativo, proporcionando oportunidades de 

desenvolvimento em todos os seus aspectos biopsicossocial. 

Endereço: Rua 228, QD 42ª, lt24/25, Residencial Sonho MEU, Apto 305, Setor Leste 

Universitário. Telefone: 62 81550677. Email: luma_apolinario@hotmail.com 

 

 

 

  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Bárbara Morais ARANTES (Acadêmica da FO/UFG) 

Orientador: Raulino Naves BORGES (Professor da FO/UFG)       

Tutora: Viviane Ayres PEREIRA (Cirurgiã-dentista)    

Co-autor (instituição): Mauro de Melo (Professor da FO/UFG) 

 

Endereço do apresentador: Rua 20, n382, apt 602, Ed Albernaz, Centro. 

Cidade: Goiânia -GO 

Telefone(s): (62) 36241200/ (62) 81147414 

E-mail: barbaraufg@yahoo.com.br  

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

 

mailto:luma_apolinario@hotmail.com
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Eixo temático:     (    ) Atenção Básica 

(    ) Atenção à média e alta complexidade 

(    ) Gestão setorial 

(    ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( x ) Extensão Universitária 

(    ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ATENÇÃO A PACIENTES PORTADORES DE SINTOMATOLOGIA DOLOROSA 

CÉRVICO-CRÂNIO-FACIAL E DESORDENS CRÂNIO MANDIBULARES – UMA 

EXTENSÃO SOLIDÁRIA 

 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Existe na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (FO/UFG), desde 

1993, um projeto de Extensão Universitária que atende pacientes portadores de 

sintomatologia dolorosa cérvico-crânio-facial e desordens crânio mandibulares. Os sinais e 

sintomas mais freqüentes relacionados às Desordens Temporomandibulares (DTM) são 

cefaléia tipo tensional, sintomas otológicos (otalgia, vertigem, zumbido, sons auriculares, 

etc.), cervicalgia, dorsalgia, dores na face, limitação de abertura da boca, e 

comprometimento psicológico. Estes são significativos, pois podem provocar danos físicos, 

orgânicos e sócio-econômicos, os quais incapacitam o indivíduo de exercer suas atividades 

de modo satisfatório. Este projeto visa atender pacientes com sintomatologia dolorosa, 

realizar levantamento epidemiológico das DTM, planejar e executar tratamento de em 

equipe multidisciplinar, integrar acadêmicos, estagiários e professores em estudos dirigidos, 

além de possibilitar a realização de pesquisa científica. Nos dezesseis anos de vigência 

foram atendidos mais de 5000 pacientes vindos de todos os cantos do Brasil e até pacientes 

vindos de outros países. Os atendimentos são prestados por poucos professores e 

acadêmicos voluntários, além de alguns ex-alunos da instituição sem custos para os 

pacientes, os quais são encaminhados por médicos e cirurgiões-dentistas ligados ou não à 

instituição, por alunos, pelo serviço social da FO/UFG, etc. A procura por atendimento é 

muito grande e excede a oferta. Em média, semanalmente, 20 novos pacientes procuram a 

clínica por tratamento. Este contingente passa então a fazer parte de uma extensa fila de 

espera. Percebe-se a abrangência e importância desta atividade desenvolvida por estes 

poucos voluntários, porém a falta de espaço físico, equipamentos, materiais de consumo e 
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recursos humanos limita a atuação e a realização do tratamento de mais pacientes 

acometidos por tal patologia. Acredita-se que pequenas ações como essa podem fazer a 

diferença na vida de algumas pessoas devolvendo a elas forma, função, estética e qualidade 

de vida. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Disfunções temporomandibulares, Extensão Universitária, 

Voluntariado.  

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador: Juliane da Silveira Ortiz de CAMARGO (Aluna de Graduação da 

FEN/UFG) 

 

Orientadora: Karina Machado SIQUEIRA (Professora da FEN/UFG) 

                     

Co-autores: Isabela Cristine Ferreira FERNANDES (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

Polyana Barbosa MAGALHÃES (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

Wilzianne Silva RAMALHO (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

Ana Karina Marques SALGE (Professora da FEN/UFG) 

Jacqueline Andréia Bernardes Leão CORDEIRO (Professora da FEN/UFG) 

 

Endereço: Rua C-257 nº20 Res. Windsor apto 404 – Nova Suíça 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 8152-7268 

E-mail: jsmurft@hotmail.com  

 

Modalidade: Relato de experiência  

Categoria: Pôster dialogado 

Eixo temático: Extensão Universitária 

 

 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

mailto:jsmurft@hotmail.com
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APRENDENDO A CONVIVER COM A ASMA: UMA EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 

 

Introdução: A asma é a doença crônica mais comum da infância, sendo responsável por 

até 30% das limitações de atividades em crianças. Nas últimas décadas, apesar dos avanços 

no entendimento da sua fisiopatogenia e no seu tratamento, a morbi-mortalidade de asma 

tem crescido em todo o mundo. Objetivos: Descrever a experiência de um projeto de 

extensão universitária, denominado “Aprendendo a conviver com a asma”, desenvolvido 

por acadêmicas e docentes da Faculdade de Enfermagem da UFG. Desenvolvimento: As 

acadêmicas de Enfermagem desenvolvem, sob supervisão de seus professores, atividades de 

acompanhamento e educação em saúde junto a crianças e adolescentes asmáticos, assim 

como, seus familiares e acompanhantes. Durante as consultas de enfermagem faz-se uma 

avaliação sobre o uso da medicação prescrita especificamente para asma em consulta 

médica anterior, verificando se o dispositivo inalatório está sendo usado corretamente, 

também avalia-se o conhecimento dos pais sobre o tratamento farmacológico prescrito e 

realiza-se o esclarecimento de dúvidas. A maioria utiliza medicamentos na forma de 

inalador dosimetrado acoplado a um espaçador. Devido à necessidade de uso destes 

espaçadores, à condição econômica desfavorável, e ainda, devido à valorização aos 

aspectos relacionados à consciência e saúde ambiental, são promovidas oficinas de 

capacitação dos familiares para a confecção, higienização e armazenamento destes 

espaçadores artesanais, utilizando garrafas pet e frascos de soro. Ainda durante a consulta 

de enfermagem, mensura-se o pico de fluxo expiratório (PFE) pulmonar em repouso, antes 

e após o uso de broncodilatador pelas crianças/adolescentes asmáticos. O PFE é uma 

medida espirométrica, onde se avalia a velocidade com que o ar é expelido dos pulmões, 

com registro em L/min. Além disso, realiza-se avaliação do conhecimento e orientações 

quanto às medidas preventivas de controle ambiental da asma, fatores desencadeantes de 

crises, importância do seguimento correto do tratamento farmacológico e não 

farmacológico, e condutas a serem seguidas diante das crises agudas. A carência de 

conhecimento foi apontada como um dos principais fatores responsáveis pela maior 

demanda de atendimento em pronto-socorro e maior taxa de hospitalização por crises 

asmáticas em crianças. Conclusões: Esse projeto de extensão tem proporcionado a 

capacitação das acadêmicas de Enfermagem quanto ao desenvolvimento de habilidades que 

envolvem a assistência a crianças e adolescentes asmáticos e, além disso, tem colaborado 
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na prevenção de agravos e melhor qualidade de vida dessa clientela. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Asma; Enfermagem Pediátrica; Educação em saúde. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição):  

Hortência Lopes de SOUZA (Aluna de graduação da FO/UFG) 

Orientador(a): Enilza Maria Mendonça de PAIVA (Professora da FO/UFG)   

Tutor(a):              

Co-autores (instituição):  

Mariana Silveira SOARES (Aluna de graduação da FO/UFG) 

Germana Jayme BORGES (Professora da FO/UFG)   

Arioldo Teles de CASTRO (Professor da FO/UFG)   

José Marcos Alves FERNANDES (Professor da FO/UFG)   

Carlos de Paula e SOUZA (Professor da FO/UFG)   

                                          

Endereço:Rua da Esponja Qd 109 lt 8 Jardim atlântico 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 62 32897388 

E-mail: hortencialopes@hotmail.com 

 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(X) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL A PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA 

PERIODONTAL AVANÇADA 

mailto:hortencialopes@hotmail.com
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RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A doença periodontal é definida como uma doença inflamatória que afeta as estruturas de 

suporte dos dentes, sendo a sua etiologia associada à presença de microrganismos 

específicos na região dento – gengival. A periodontite pode resultar em perda de inserção 

do dente, reabsorção óssea e em estágio avançado até a perda dentária. Associados ao início 

e à progressão da doença estão alguns fatores de risco. O tratamento de formas agressivas 

de doença periodontal, bem como de estágios avançados requer habilidade/treinamento de 

especialista e por este motivo normalmente os pacientes com este tipo de doença não são 

atendidos nas clínicas de graduação da Faculdade de Odontologia da UFG. Sendo assim, os 

objetivos do projeto são: oferecer tratamento da doença periodontal avançada à comunidade 

que procura a FO/UFG, orientar os pacientes sobre higiene bucal e bons hábitos associados 

à saúde bucal e proporcionar aos acadêmicos a oportunidade de diagnosticar e tratar formas 

avançadas da doença. As atividades realizadas são teóricas e práticas, com atendimento 

ambulatorial para o tratamento periodontal básico, cirúrgico e de suporte. No primeiro 

semestre de 2009 foram examinados 35 pacientes, sendo 19 selecionados. Os fatores de 

risco associados ao problema periodontal foram: diabetes, fumo e histórico familiar da 

doença. Dessa forma, o projeto de extensão oferece aos acadêmicos um aprendizado 

substancial por meio do aprimoramento técnico, discussão da literatura e estabelecimento 

de protocolos para o tratamento da doença periodontal avançada. Além disso, proporciona 

atividades educativas de saúde bucal e atendimento ambulatorial aos pacientes 

selecionados.  

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): doença periodontal, tratamento periodontal, periodontite 

agressiva. 

 

Apresentador: Ana Paula da Costa PESSOA (Aluna de Graduação da FEN/UFG e 

bolsista do grupo PET/FEN/UFG) 

Orientador: Maria Alves BARBOSA (Tutora do Programa de Educação Tutorial da 

FEN/UFG) 

Co- autores: Maisa de Sousa SANTOS (Aluna de Graduação da FEN/UFG e bolsista 

do grupo PET/FEN/UFG) 

      Marina Araújo PESSÔA (Aluna de Graduação da FEN/UFG e voluntária do 



209 
  

 

grupoPET/FEN/UFG) 

      Renata Elias da SILVA (Aluna de Graduação da FEN/UFG e bolsista do grupo 

PET/FEN/UFG) 

      Mara Rubia de Sousa BARBOSA (Aluna de Graduação da FEN/UFG e voluntária 

do grupoPET/FEN/UFG) 

ATIVIDADE FÍSICA E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Dados do Ministério da Saúde mostram que aproximadamente 35% da 

população brasileira acima de 40 anos sejam portadores de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS).  A estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

(IBGE) em 2004, mostra um total de 17 milhões de brasileiros acometidos, que em 

grande parte, recorrem à Atenção Básica para receber atendimento. Considera-se HAS 

aquela onde a arterial sistólica é superior a 140 mmHg e a diastólica maior que 90 

mmHg durante um período sustentado.  Uma das estratégias adotadas para o tratamento 

é a associação entre tratamento medicamentoso e não-medicamentoso. Neste sentido 

podemos citar a prática de atividade física que pode evitar o uso ou reduzir o número 

de medicamentos e suas doses. Objetivo: Descrever a experiência dos integrantes do 

Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal 

de Goiás (PET/FEN/UFG) no acompanhamento de um grupo de caminhada. 

Desenvolvimento: Relato de experiência, como parte do projeto de extensão e pesquisa 

“Acompanhamento da População de Hipertensos Cadastrados na Unidade Básica de 

Saúde da Família (UBSF) do Setor Leste Universitário”, realizado em Goiânia, de 

agosto a novembro de 2008. A atividade teve início após o Consentimento Institucional 

da Faculdade de Enfermagem e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas. A atividade de caminhada e alongamento era coordenada por um 

agente de saúde e acontecia às quartas-feiras com início às sete horas da manhã. Foi 

confeccionado um crachá para cada integrante do grupo, contendo nome, idade, peso, 

altura, IMC, circunferência abdominal, e valor da pressão arterial (PA) antes e depois 

do exercício. As acadêmicas aferiam a PA do grupo antes de iniciar a atividade, 

auxiliavam o agente de saúde na condução da atividade e tiravam dúvidas que surgiam 

aleatoriamente. Após 20 minutos de descanso voltavam a aferir a PA do participante e 

faziam a comparação com o valor da PA anterior ao exercício. Média de participantes: 

28 pessoas com idade de 46 à 74 anos. Para avaliação das atividades realizadas no 
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grupo, ao final, os acadêmicos abriam espaço para que os participantes fizessem 

sugestões e críticas. Conclusão: Com a atividade desenvolvida o grupo PET/FEN/UFG 

pôde concluir que a caminhada, como estratégia no tratamento da HAS, se mostrou 

aceita entre os participantes, que freqüentavam o grupo regularmente e relataram que 

com o início da prática da atividade física se sentiam mais dispostos, mais felizes e 

perceberam um melhor controle da PA. Os integrantes se sentiam mais motivados a 

utilizarem a medicação de forma correta e a adequarem sua alimentação. As atividades 

em grupo são importantes, pois favorecem vínculos entre os participantes, atuando de 

forma positiva na vida social dos envolvidos. 

  

  

 

 

Nome do Apresentador: Camila Moura BATISTA (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

 

Orientador (a): Thaísa Anders Carvalho Souza (Professora da FANUT/UFG) 

                    

Co-autores: Jordana Carolina Marques Godinho (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

                    Juliana Reis Rodrigues ALVES (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

                    Kacielli FILIPINI (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

                   Ana Gabriela Estevam BRITO (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Elisa Vieira MASSON (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Gabriela Teles Moreira Bandeira VILELA (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG) 

Elaine Meire Assis (Professora da FANUT/UFG) 

 

Endereço: 18-A, n. 591, Ed. Acauã, Setor Aeroporto. 

Cidade: Goiânia  

Telefone(s): (62) 91679760/ (62) 32293295 

E-mail: camilamoura.nut@gmail.com 

 

Modalidade: (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 
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(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(X) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA COMO MÉTODO DE SENSIBILIZAÇAO DE 

MANIPULADORES EM UMA CANTINA DA UNIVERSIDADE FEDERL DE 

GOIÁS, EM GOIÂNIA 

RESUMO 

Manipuladores de alimentos são trabalhadores de diferentes serviços de alimentação, 

responsáveis pelo manuseio e preparo de refeições. Têm função de produzir alimentos de 

boa qualidade e inócuos. Nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) deve haver 

constantes investimentos em programas de capacitação, visando práticas que garantam a 

inocuidade das refeições oferecidas. Objetivou-se realizar análise microbiológica de suabes 

as mãos e objetos, para assim sensibilizar funcionários e proprietário da importância de 

capacitações e adoção de boas práticas de manipulação. Realizou-se atividade teórico-

prática, incentivando o envolvimento dos funcionárias e posterior continuidade após 

intervenção inicial. O conteúdo abordado envolveu o conceito de microrganismos, e a 

lavagem correta das mãos. Para demonstração foram coletadas amostras, utilizando a 

técnica do suabe, de mãos: suja, lavada com detergente e higienizada com sabonete 

anticéptico e álcool 70%; pano de prato, dinheiro e anel. Sendo o material semeado em 

meio de cultura rico em nutrientes. As análises foram realizadas no Laboratório de Controle 

Higiênico-Sanitário de Alimentos da Faculdade de Nutrição/UFG e os resultados foram 

mostrados aos funcionários. Houve sensibilização destes quanto ao número e tamanho das 

colônias, sendo, por exemplo, bem maior na mão suja do que na mão higienizada. A 

avaliação da atividade foi feita mediante demonstração das funcionárias da maneira 

adequada de lavar as mãos. Foi avaliada como proveitosa já que estimulou a participação de 

todos e aliou a teoria do conteúdo exposto, com a visualização das colônias de 

microorganismos presentes em locais que aparentemente encontravam-se limpos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Unidade de Alimentação e Nutrição, análise microbiológica 

sensibilização, capacitação. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Gisely de Andrade COSTA (Fisioterapia 

ESEFFEGO/UEG) 

Orientador(a): Cibelle Kayenne Martins Roberto FORMIGA (Fisioterapia da 

ESEFFEGO/UEG) 

Co-autores (instituição):  

Maria Eugênia Pereira dos SANTOS (Fisioterapia da ESEFFEGO/UEG) 

Pollyanna Neta de BRITO (Fisioterapia da ESEFFEGO/UEG) 

Vanessa Lúcia da Silva de SOUSA (Fisioterapia da ESEFFEGO/UEG) 

Endereço: Rua J 33 quadra 65 lote 26 setor Jaó 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 3434-9907/ 8427-2148 

E-mail: gisely.andrade@hotmail.com 

 

Modalidade:  ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

APLICAÇÃO DA MASSAGEM “SHANTALA” EM BEBÊS DE 0 A 2 ANOS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: A massagem terapêutica em bebês estimula os sistemas corporais provocando 

diversos efeitos, tais como maior sensibilidade ao toque, melhora do padrão de sono, 

melhora na digestão, alívio do desconforto da dentição, melhora na circulação, aumento da 

resistência às doenças, relaxamento, desenvolvimento da percepção corporal e 

tranqüilidade. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi descrever a aplicação da massagem 

terapêutica “Shantala” em bebês de 0 a 2 anos. O projeto foi desenvolvido na Creche do 

Poder Judiciário pelos acadêmicos de Fisioterapia da Universidade Estadual de Goiás 

(UEG) vinculados à Liga Acadêmica de Pediatria da UFG. Relato de Experiência: 

Participaram do projeto 35 crianças, de ambos os sexos, que foram atendidas duas vezes por 
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semana no período de quatro meses. Os primeiros encontros da equipe com as crianças 

foram destinados para o conhecimento do local e das crianças. Os pais das crianças foram 

contatados por carta e autorizaram a participação das crianças no projeto assinando termo 

de consentimento. Foi utilizado óleo/ hidratante para a aplicação das sessões de massagem 

nos encontros subseqüentes. A massagem foi aplicada em ambientes tranqüilos, às vezes 

contando com música ambiente, e para a aplicação da massagem a criança estaria despida, 

porém ainda com fralda. Nas crianças de até um ano de idade o atendimento foi realizado 

no berçário em colchonetes ou no fraldário separada das demais, o que facilitou a aceitação 

e concentração da criança. As crianças de maior idade receberam a massagem deitadas em 

colchonetes nas salas onde eram realizadas outras atividades da creche, não tendo 

disponibilidade de local específico e separado das outras crianças para o atendimento, 

motivo pelo qual gerava um pouco mais de dificuldade, já que a criança facilmente se 

dispersava. A massagem tinha duração média de 15 minutos que poderia variar conforme a 

aceitação da criança, esta geralmente era muito boa, de forma que despertava o interesse de 

outras crianças que não estavam participando do projeto por não possuírem a autorização 

dos pais. Ao final do trabalho foi aplicado questionário para verificar a opinião dos 

cuidadores a respeito do projeto. Conclusões: Os resultados revelaram que as crianças 

permaneceram tranqüilas na maior parte das sessões de massagem (66%), houve melhora 

do padrão de sono (20%) e as crianças tornaram-se mais sociáveis e tranqüilas (37%). De 

acordo com as cuidadoras, não foram observadas mudanças no desenvolvimento motor e no 

apetite das crianças após a massagem. Apesar dos resultados se basearem apenas no relato 

das cuidadoras, a equipe de Fisioterapia verificou que a experiência de ter participado do 

projeto foi muito gratificante, pois foi possível conhecer mais sobre o comportamento da 

criança e realizar ações de promoção do crescimento e desenvolvimento saudável.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): massagem shantala, bebês, desenvolvimento saudável. 

 

Nome do Apresentador (instituição): Naiana Borges PERILLO (Aluna de Graduação da 

FANUT/UFG) 

Orientador(a): Maria Sebastiana
 
SILVA (Professora Drª. da Faculdade de Educação 

Física/UFG)  

                       Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Aline Medeiros ALVES (Aluna de Graduação da FANUT/UFG) 

                                        Bruna Bittar MARTINS (Aluna de Graduação da FANUT/UFG) 
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                                        Mario Flavio Cardoso de LIMA (Aluno de Graduação da 

                                        FANUT/UFG) 

Endereço: Faculdade de Educação Física (FEF/UFG) - Campus Samambaia, Caixa Postal 

131 -CEP: 74001-970 Goiânia - Goiás - Brasil 

Cidade: Goiânia  

Telefone(s): (62)3521-1256 

E-mail: naianabop@gmail.com  

Modalidade:  ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Categoria: Pôster dialogado 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( X ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

ATENDIMENTO NUTRICIONAL À COMUNIDADE 

RESUMO 

A Pesquisa Orçamentária Familiar (POF), realizada em 2002 a 2003, estimou que cerca de 

40% dos indivíduos adultos apresentam excesso de peso (Índice de Massa Corporal (IMC) 

acima de 25 kg/m
2)

. Esse excesso de peso representa risco substancial para as doenças 

crônicas como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e alguns 

tipos de câncer. As consequências para a saúde variam desde a redução da qualidade de 

vida até um maior risco de morte precoce. Neste contexto, a educação nutricional tem o 

intuito de promover práticas alimentares saudáveis e a orientação nutricional mostra-se um 

importante instrumento de reeducação nutricional, visando ganhos na qualidade de vida. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho é oferecer à comunidade universitária e aos bairros 

circunvizinhos ao Campus Samambaia, da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

atendimentos nutricionais focados em orientações nutricionais gerais e específicas. A 

divulgação dessa atividade é realizada por meio de cartazes afixados nas faculdades e nas 

bibliotecas da UFG. As consultas são marcadas por telefone ou pessoalmente no 

Laboratório de Avaliação da Composição Corporal, Fisiologia e Saúde (LACFIS/FEF), 

local em que se realizam as consultas. O atendimento nutricional é realizado por 
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graduandos do curso de nutrição da UFG, sob supervisão de um professor da área. Na 

primeira consulta aplica-se uma anamnese alimentar para caracterizar o indivíduo quanto 

aos aspectos socioculturais, situação de saúde, hábitos alimentares e dados antropométricos. 

A partir desses dados são elaboradas orientações nutricionais que visam à conscientização 

dos indivíduos de seus hábitos inadequados e a construção de hábitos alimentares mais 

saudáveis, considerando as rotinas individuais. Ao final do acompanhamento uma nova 

avaliação antropométrica é realizada a fim de constatar se as mudanças no comportamento 

alimentar proporcionaram alguma alteração na composição corporal. No período de março 

de 2007 a agosto de 2008 um total de 85 pessoas procurou pelo atendimento nutricional e, 

destes apenas 24 não compareceram as consultas posteriores. Do total, notou-se elevada 

procura por parte das mulheres (74%). Os principais motivos, no interesse pelo 

atendimento, foram perda de peso e reeducação alimentar, sendo relatado por uma pequena 

parcela o ganho de massa muscular. Cerca de 35% estavam acima do peso, segundo o IMC. 

E o consumo de proteínas e lipídios estava acima das recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (2003). Tais resultados coincidem com a transição nutricional do país e 

demonstram a importância de ações preventivas e voluntárias em saúde, além da 

necessidade de equipes multiprofissionais para fortalecimento dessas ações, a fim de apoiar 

as comunidades e melhorar a qualidade de vida das mesmas.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): orientações nutricionais, hábitos alimentares, promoção da 

saúde. 

 

 

Apresentadora: Thalita Morgana Guimarães SILVEIRA (Aluna da graduação 

FANUT/UFG, Bolsista PET-SAÚDE)  

Orientadoras: Ida Helena Carvalho Francescantonio MENEZES (Professora 

FANUT/UFG) 

                         Juliana da CUNHA (Professora FANUT/UFG) 

Tutor: Karine Anusca MARTINS (Nutricionista da SMS/Goiânia, Preceptora PET- 

SAÚDE) 

Co-autores: Carla Cristina da C. FERREIRA (Nutricionista da SMS/Goiânia, 

Preceptora  PET-SAÚDE) 

                     Juliany Moreira LEMOS (Aluna da graduação FANUT/UFG, Aluna 

Bolsista PRO-SAUDE)  
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ACOLHIMENTO INTEGRADO AOS ACADÊMICOS: UMA PARCERIA 

ENSINO-SERVIÇO QUE DEU CERTO  

A reorientação da formação de profissionais da saúde tanto em seu período acadêmico, 

quanto durante sua atuação profissional enfatiza o aprendizado do trabalho em equipe 

multiprofissional inserido no processo de construção do Sistema Único de Saúde, bem 

como o atendimento às necessidades dos usuários. Este trabalho tem por objetivo 

apresentar uma atividade de extensão do PRÓ-SAÚDE e PET-SAÚDE, o II 

Acolhimento Integrado dos acadêmicos da Universidade Federal de Goiás (UFG), com 

convite extensivo à Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) em parceria 

com o Distrito Sanitário Norte (DSN) da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 

para promover integração ensino-serviço. O evento realizou-se dia 28 de agosto de 

2009, no período matutino, na Igreja Jesus Bom Pastor-Jardim Guanabara III, com a 

participação dos acadêmicos de Nutrição (UFG), Farmácia (UFG) e Enfermagem 

(PUC-GO), em função de que acadêmicos de Odontologia e Medicina (UFG) não 

compareceram, apesar do convite. Seguiu-se uma programação pré-determinada em 

encontros anteriores ao evento, entre professores da UFG e profissionais do DSN. A 

partir de 03 questões norteadoras respondidas previamente em sala de aula, focadas na 

multidisciplinaridade e atuação acadêmica/profissional, realizou-se uma discussão em 

grupo entre os acadêmicos. Após a apresentação do Distrito, o grupo foi dividido em 

dois subgrupos, onde cada um elegeu um representante para ser o facilitador na 

condução da discussão, e um relator para consolidar as propostas de ação a serem 

realizadas de forma multidisciplinar. Os relatores apresentaram as seguintes propostas: 

1) Atenção multiprofissional junto à melhor idade no CAIS Jardim Guanabara III; 2) 

Rodas de conversa para esclarecer/informar mulheres participantes do grupo de 

gestantes da UABSF Vale dos Sonhos e montagem de murais educativos sobre 

assuntos diversos de promoção à saúde. Entre as críticas e sugestões destacam-se: 

realizar o acolhimento nas próprias unidades de saúde; constar o evento no 

planejamento pedagógico, para possibilitar a programação, com antecedência, e 

participação de todos os professores e alunos; aprendizado excelente e de grande valia; 

melhor compreensão do papel do distrito e suas atribuições. A avaliação final de 

professores da UFG, PUC-GO e profissionais do distrito, dentre eles cirurgiã dentista, 

nutricionistas, farmacêutica e assistente social, destacou que o evento é uma excelente 

iniciativa para integração ensino-serviço, inovador e prospectivo. Conclui-se, que a 
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realização desta dinâmica permitiu iniciar o processo de transformação da realidade 

vivenciada nas unidades de saúde, visando uma construção partilhada, onde 

profissionais de saúde, docentes e acadêmicos da área de saúde têm participação ativa 

no processo de promoção da saúde.  

Palavras-chave: acolhimento, parceria ensino-serviço; promoção da saúde.  

 

 

 

Nome do Apresentador (instituição): Paula Azevedo Aranha CRISPIM (Aluna de 

graduação FANUT/UFG) 

 

Orientador(a): Marília Mendonça GUIMARÃES (Docente FANUT/UFG) 

                  Tutor(a):  Helieny de Fátima FERREIA (Nutricionista SMS/Goiânia) 

          Co-autores (instituição): Mariana Arantes JUNQUEIRA (Aluna de graduação 

FANUT/UFG) 

 

Endereço: Rua 14 nº 125 aptº 302 Setor Oeste 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 8147-2225/ 3215-4186 

E-mail: paulacrispim87@hotmail.com 

 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO  

COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO SAUDAVEL NO CAIS NOVO MUNDO, 

GOIÂNIA, GOIÁS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 
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 Segundo a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) a alimentação saudável é 

um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos e de 

acordo com as fases do curso da vida. Deve ser acessível (física e financeiramente), 

saborosa, variada, colorida, harmônica e segura quanto aos aspectos sanitários. Com uma 

dieta equilibrada, rica em frutas, verduras e grãos, conseguimos garantir um bom 

funcionamento do organismo e sistema imunológico. O Outubro Saudável, Promoção da 

saúde de crianças e adolescentes no município de Goiânia, é uma iniciativa da Secretaria 

Municipal de Saúde para as datas comemorativas do mês de outubro: Semana Mundial da 

Alimentação, Dia Mundial de Incentivo à Doação de Leite Humano, Semana Municipal de 

Promoção da Saúde, Prevenção e Controle da Obesidade e  Dia das Crianças. Considerando 

os princípios da alimentação saudável e sua importância no fortalecimento do sistema 

imunológico, realizou-se, em comemoração ao Outubro Saudável, um lanche nutritivo na 

sala de espera do Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) Novo Mundo. As estagiárias 

de nutrição junto à nutricionista da unidade organizaram uma mesa de frutas, com maçãs, 

doadas pela Secretaria Municipal da Saúde e frutas da safra como abacaxi e melancia. 

Enquanto eram servidos estes alimentos, foram dadas explicações, através de um folder 

informativo, sobre a importância da alimentação saudável, na prevenção de doenças. A 

atividade ocorreu na sala de espera da unidade, onde havia a maior concentração de 

pessoas, que foram convidadas a participarem do evento. A alimentação apropriada é uma 

forte aliada para melhorar o sistema imunológico e diminuir os riscos em contrair doenças. 

Deve ser segura, do ponto de vista higiênico-sanitário e de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Atividades como 

esta são efetivas na sensibilização à adoção de estilos de vida saudáveis. A entrega de 

material informativo favoreceu o aumento do conhecimento da população acerca do tema, 

principalmente em um local que tem um papel de promover o tratamento, mas 

principalmente, prevenir doenças, fazendo desta atividade uma forma de promoção da 

saúde.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): alimentação saudável, outubro saudável, promoção da saúde. 

Nome do Apresentador (instituição): Larissa Soares Reis Vilanova (Aluna de graduação da 

FO/UFG) 

Orientador(a): Tatiana Oliveira Novais (Professora da FO/UFG) 

Tutor(a): Cinthia de Brito SOUZA (Cirurgiã-dentista da SMS/ Goiânia) 

Co-autores (instituição): Ana Célia Oliveira Amorim (Aluna de graduação da FO/UFG); 
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                                       Daiany Caroline Vargas Espindula (aluna de graduação da 

FO/UFG); 

                                       Ludmilla Ferreira Euzébio (Aluna de graduação da FO/UFG) 

Endereço: Rua Patriarca Qd. 36 Lt. 28 – Vila Regina 

Cidade: Goiânia - Goiás 

Telefone(s): (62) 3297 4133/ 8172 6573   

Email: milinhagyn@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO  

PROJETO “É GOSTOSO VIVER NO VALE DAS POMBAS”: PROMOVENDO 

SAÚDE ATRAVÉS DA PARCERIA ENSINO-SERVIÇO 

RESUMO: 

Os profissionais da saúde podem melhorar as condições de vida das pessoas, sob sua 

responsabilidade, através da adoção de medidas que possibilitem a transformação das 

condições de vida das mesmas. A Carta de Otawa de 1986 propõe que a promoção da saúde 

se dá através da criação de ambientes que apóiem escolha de vida saudáveis; construção de 

políticas públicas amplas; fortalecimento da ação comunitária; desenvolvimento de 

habilidades pessoais e reorientação dos serviços de saúde. Portanto a educação em saúde 

deve ser pautada nos conceitos e princípios de promoção da saúde. O Sistema único de 

Saúde representado aqui pela Estratégia Saúde da Família (ESF), atua como parceiro das 

atividades acadêmicas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), tendo em vista que a ESF possibilita uma cobertura ampla de atendimento da 

população, baseada na prevenção, promoção e educação em saúde, participação popular e o 

cuidado em saúde de pessoas, além do tratamento de suas enfermidades. Acadêmicas do 8º 

período do curso de Odontologia, da UFG, propuseram ações voltadas para a área rural do 

Vale das Pombas, em Goiânia. Essa experiência objetivou desenvolver atividades 

educativas que reduzissem a vulnerabilidade e os riscos à saúde através de sua promoção, 
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por meio de seus condicionantes e determinantes, como: educação, modo de viver, meio 

ambiente e alimentação, junto a crianças e adolescentes da Escola Municipal Santa Rita de 

Cássia. O primeiro passo cumprido foi o diagnóstico da realidade através da técnica da 

estimativa rápida, na qual se pôde estabelecer as necessidades prioritárias daquela 

população,  traçar os objetivos e elaborar o plano de ações, os quais foram apresentados e 

discutidos com a coordenação da escola. No diagnóstico, notou-se um descaso público com 

o meio ambiente, a falta de fiscalização na retirada irregular de areia do Córrego Santo 

Antonio, destruição da mata ciliar e poluição das águas do Rio Meia ponte e Córrego Santo 

Antônio. Basicamente, as atividades desenvolvidas envolveram saúde bucal, alimentação 

saudável, preservação do meio ambiente, métodos de tratamento da água e conscientização 

dos alunos da escola para a construção de um projeto de vida e potencialidades da região, 

tudo isso em consonância com o projeto pedagógico da escola. As atividades têm sido bem 

aceitas e validadas, tanto pelos alunos quanto pela coordenação da escola, podendo 

comprovar a viabilidade das ações que articulam o ensino ao serviço. Além de serem de 

grande importância para a formação das acadêmicas, já que possibilita uma diversificação 

dos cenários de práticas através da aproximação do aluno com a realidade do Sistema 

público de saúde vigente, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem.  

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): 

Promoção da Saúde, Educação em saúde, Meio Ambiente, Saúde Bucal, Atenção Básica.    

 

Nome da Apresentadora: Joana Alves RÊGO (Pedagoga da Secretaria Municipal de Saúde - 

Goiânia) 

 

Co-autoras (instituição): Maria Claúdia Honorato da Silva e SOUSA (Nutricionista da 

Secretaria Municipal de Saúde - Goiânia), Nelma Maria PEREIRA (Bióloga da Secretaria 

Municipal de Educação - Goiânia), Rosa Brígida Simões BARROS (Enfermeira da 

Secretaria Municipal de Saúde - Goiânia) 

Endereço: Av. 5ª Radial, s/n Setor Pedro Ludovico 

Cidade: Goiânia -GO 

Telefone(s): 62 84652979 ou 62 3524-8266 

E-mail: joanaalvesrego@gmail.com 

Modalidade: ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 
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Categoria: (Pôster dialogado) 

Eixo temático:     (x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE: POTENCIALIZANDO AS AÇÕES 

DE EDUCAÇÃO PROMOTORA DA SAÚDE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução - Este trabalho traz como objeto a inserção das escolas, como espaço voltado 

para a promoção da saúde, contemplando seu conceito amplo respaldado pela Constituição 

Federal /1988 e conferências nacionais e internacionais de Saúde, assim como o 

pressuposto da Iniciativa de Escolas Promotoras de Saúde (OPAS, 1996-2003). Em 

Goiânia, esta iniciativa, ao longo dos anos, vem acontecendo marcada por projetos 

pontuais, com pouca articulação intersetorial, interdisciplinar, limitando-se a ações de 

provável baixo impacto nas comunidades locais. Visando a superação desse quadro, a SMS 

e SME, em 2008, aderiu ao PSE, instituído no âmbito dos Ministérios da Saúde e Educação, 

que visa à formação integral dos educandos da rede pública de educação básica, por meio 

de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, constituindo e efetivando territórios de 

responsabilidades entre Escolas e Equipes de Saúde da Família. Objetivo - Descrever o 

processo de implantação do PSE em Goiânia. Desenvolvimento - Perspectiva da 

metodologia participativa, respeitando saberes e vivências significativas; efetivação de 

encontros de grupos de trabalho intersetoriail; rodas de conversas com a comunidade local; 

elaboração compartilhada de agenda e Plano de Ação norteando os Projetos Político-

Pedagógicos – PPPs das Escolas envolvidas, dentre outros.  Conclusão - Destacam-se 

alguns avanços: adoção de metodologias participativas; efetivação de parcerias e criação do 

grupo de trabalho intersetorial envolvendo SMS, SME, SEE, Universidades e outros; a 

superação das ações fragmentadas começa a ser sentida pelos atores envolvidos; os projetos 

propostos e em andamento começam a contemplar componentes de Promoção da Saúde; 

difusão, internalização da linguagem e conceitos de saúde e de promoção da saúde; 

construção compartilhada do cenário epidemiológico/diagnóstico situacional de cada 
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escola; estreitamento das relações interpessoais e intersetoriais entre os profissionais 

envolvidos; identificação das interfaces e decisão compartilhada de estratégias de atuação; 

criação de mecanismos de interação e troca de saberes e práticas; início da construção de 

um banco de dados das realidades locais. Considerou-se que 80% das 11 Escolas 

envolvidas já estão em processo de implantação do PSE, algumas desenvolvendo ações de 

forma mais efetiva. Destaca – se, ainda, grandes desafios quanto: elaboração compartilhada 

das ações, assim como a construção de agendas coletivas; efetivação do processo de 

educação permanente, visando à adoção de práticas interdisciplinares no cotidiano das 

Escolas; potencialização e organização dos serviços para atender as demandas das Escolas, 

dentre outros.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção da saúde, Escola, Intersetorialidade, 

Interdisciplinaridade, Equipes de Saúde da Família. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Gisele Lorranna Silva SANTOS (Aluna de graduação 

da Faculdade JK) 

Orientador(a): Francisco Carlos Amanajás de AGUIAR-JÚNIOR (Prof. Drº. Universidade 

Federal de Pernambuco – UFPE)                        

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Herdson Renney de SOUSA (Aluno de graduação da Faculdade 

JK) 

Endereço: Rua 07 Qd 30 Lt 15 Pq. Rio Branco  

Cidade: Valparaíso de Goiás - GO 

Telefone(s): (61) 3669-2236 ou (61) 9911-4460 

E-mail: giselelorranna@gmail.com 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 
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OFICINA DE HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO EM SAÚDE: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A relação entre profissionais de saúde e paciente é um aspecto-chave para a melhoria da 

qualidade do serviço de saúde e desdobra-se em diversos componentes, como a 

humanização do atendimento e o direito à informação. Uma análise histórica evidencia que 

os profissionais de saúde, com a consolidação do modelo capitalista não perderam a 

propriedade do saber e do fazer. Entretanto, paralelamente observa-se valorização da 

ciência e, assim, a intelectualização dos saberes e a desvalorização do individuo em si. Este 

trabalho tem como objetivo relatar a experiência do desenvolvimento de oficinas sobre 

humanização no atendimento em saúde durante o Projeto Rondon - Operação Inverno tendo 

como público os profissionais de saúde do Município de São Francisco do Pará-PA. O 

Projeto Rondon é um projeto de integração social coordenado pelo Ministério da Defesa e 

apoiado por sete ministérios. Envolve atividades voluntárias de professores e universitários 

e busca aproximar esses estudantes da realidade do país, além de contribuir para o 

desenvolvimento de comunidades carentes. A equipe era composta por 6 acadêmicos e 2 

professoras e desenvolveu oficinas para 22  agentes de saúde enfocando os temas: saúde, 

processo saúde-doença, e principalmente a humanização do atendimento em saúde. A 

metodologia utilizada incluiu o uso de apresentações, palestras, discussões e realização de 

dinâmicas. Concluímos que a receptividade dos profissionais de saúde foi muito boa e as 

oficinas superaram todas as expectativas. Da avaliação realizada ao final das oficinas foi 

possível perceber a aprovação dos participantes, que gostaram dos temas e da metodologia 

e manifestaram sua vontade de participar de novas oficinas, dando continuidade ao trabalho 

iniciado. Concluímos que essa interação ensino-serviço-comunidade vai além de apenas 

transmitir informações, ela nos permitiu redescobrir caminhos e ampliar um leque de 

atuação, em sintonia com os anseios de participação em ações que venham minorar as 

enormes carências que ainda persistem no Brasil. Essa experiência nos despertou um desejo 

de querer continuar a ser um efetivo canal de participação de serviços junto a comunidade, 

permitindo uma visibilidade diferenciada para o futuro, para o desenvolvimento e a 

integração social. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Humanização, Saúde e Educação. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Alessandra Correa BUENO (Acadêmica de Nutrição e 

PIVIC) 

Orientador(a): Erika Aparecida da SILVEIRA (Docente da Faculdade de Nutrição, 

Professora Programa de Pós-graduação Nutrição e Saúde, FANUT/UFG)                        

Endereço: Rua Aprígio José de Souza, nº 207, Centro 

Cidade: Silvânia 

Telefone(s): (62) 81412348 

E-mail: alessandragt@hotmail.com 

 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      (x) Pesquisa 

Eixo temático:     (x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO:  

PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E FATORES ASSOCIADOS EM IDOSOS 

USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM GOIÂNIA-GO 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento vem acompanhado de maior prevalência 

de doenças crônicas, sendo a obesidade uma das principais. Essa enfermidade é um grande 

problema de saúde pública e implica em elevados recursos financeiros destinados ao 

tratamento da mesma e de doenças decorrentes. OBJETIVOS: Avaliar a prevalência de 

obesidade em relação ao Índice de Massa Corporal e percentual de gordura corporal 

(somatório de dobras cutâneas), além de verificar associação entre obesidade e variáveis 

estudadas. METODOLOGIA: Estudo de delineamento transversal de base populacional 

realizado com idosos ≥ 60 anos de Goiânia, usuários do SUS. Pesquisa faz parte do projeto 

“Situação de saúde e indicadores antropométricos para avaliação do estado nutricional de 

idosos” que entrevistou, nos nove distritos sanitários do município, 418 idosos entre 

novembro de 2008 e março de 2009 em seus domicílios. Desfecho obesidade foi definido 

pelo Índice de Massa Corporal > 27 Kg/m
2 

segundo Lipschitz (1994), o qual considera as 
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modificações decorrentes do envelhecimento. Para avaliar associação entre o desfecho e as 

demais variáveis adotou-se nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. 

Todas as análises foram realizadas utilizando-se o STATA 8.0. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisas da UFG e todos os participantes assinaram Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS: Observou-se predominância do sexo 

feminino  (66,0%),  da  faixa  etária  de  60  a  69  anos (48,6%) e da classe social C 

(46,9%). Com relação ao estilo de vida, 64,3% não praticam atividade física, 9,3% são 

fumantes e 15,3% consomem bebida alcoólica. Observou-se prevalência de doenças 

cardiovasculares em 60,7%, hipertensão (55,3%), diabetes (23,5%) e dislipidemia (16,8%). 

Ao analisar o estado nutricional pelo IMC, observou-se para os pontos de corte da OMS 

(IMC > 30 Kg/m
2
) prevalência de obesidade de 27,0%, enquanto que para o proposto por 

Lipschitz foi de 49,0%. A prevalência de excesso de peso pelo somatório de dobras 

cutâneas foi de 50,7%. Em relação ao sexo, mulheres apresentam maior prevalência de 

obesidade utilizando IMC, diferença estatisticamente significante para pontos de corte da 

OMS. Observou-se associação de obesidade (IMC > 27 Kg/m
2
) para a variável idade (p= 

0,008), em que a prevalência dessa enfermidade  foi  inversamente proporcional à faixa 

etária. Em relação às morbidades referidas, houve associação estatisticamente significativa 

entre obesidade e diabetes mellitus com RP= 1,38 (1,02-1,86), IC 95%. CONCLUSÃO: 

Faz-se necessário avaliação e vigilância nutricional na população de idosos visando 

melhoria do estado nutricional e prevenção de co-morbidades associadas à obesidade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  

Obesidade, idoso, envelhecimento 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Layz Alves Ferreira SOUZA (Faculdade de 

Enfermagem/UFG) 

Orientador(a): Profª Leonora Rezende PACHECO 

                       Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Márcio Felipe Bastos COELHO(Faculdade de Enfermagem/UFG); 

Ana Cléia Margarida TONHÁ (Faculdade de Enfermagem/UFG); Dayse Edwiges 

CARVALHO (Faculdade de Enfermagem/UFG); Déborah Ferreira Noronha de CASTRO 

(Faculdade de Enfermagem/UFG) 

Endereço: Rua 227, Qd 68, S/n, Setor Leste Universitário 
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Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 062-84291489 

E-mail: layzenf@gmail.com; lerezende@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM GRUPO DE GESTANTES EM 

UMA UNIDADE BÁSICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO 

SANITÁRIO LESTE DE GOIÂNIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: A gestação constitui uma experiência significativa e enriquecedora para o 

universo da mulher, seu parceiro, suas famílias e comunidade. (BRASIL, 2001). Diante 

desta experiência o casal e toda família buscam um equilíbrio a fim de se adaptarem as 

diversas transformações decorrentes da gestação, uma das maneiras de auxiliar o casal e 

família neste processo de adaptação é o incentivo à gestante na participação em grupos de 

gestantes. O grupo de gestantes deve ter um atendimento integral e multiprofissional, sendo 

importante, pois nele há oportunidades de trocas de informações entre mulheres e 

profissionais de saúde, desenvolvimento de ações educativas, além de ser um espaço de 

escuta e apoio à gestante (potencial terapêutico), promovendo um intercâmbio de saberes 

que auxiliam na compreensão e re-significação do processo de gestação (SARTORI, 2004; 

BRASIL, 2005). Objetivo: Relatar a experiência do processo de implementação de um 

grupo de gestantes em uma Unidade de Atenção Básica a Saúde da Família (UABSF) do 

Distrito Sanitário Leste de Goiânia (DSLG). Relato de experiência: A experiência foi 

vivenciada por acadêmicos e uma professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás (FEN/UFG) e enfermeiros de UABSF do DSLG. O objetivo foi auxiliar as 

gestantes atendidas neste serviço a compreenderem e se adaptarem ao processo da gestação. 

As gestantes foram convidadas para o grupo através de convites escritos entregues na 

UABSF ou através do agente comunitário. O primeiro grupo de gestantes aconteceu entre 

mailto:layzenf@gmail.com
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07/05/2009 e 18/06/2009 e o segundo entre 03/09/2009 e 08/10/2009, sendo as reuniões às 

quintas-feiras (09:00-10:00). Cada encontro foi articulado por um profissional (agente 

comunitário, enfermeiro ou médico) ou acadêmicos da FEN/UFG. As gestantes do grupo 

tinham uma ficha cadastral, contendo dados pessoais e obstétricos/ginecológicos. Os temas 

abordados foram: Percepção da Gravidez e Adesão ao Grupo de Gestante; Auto cuidado na 

gestação; Parto Normal e Parto Cesário; Cuidado com Recém nascido e coto umbilical; 

Amamentação e alimentação da criança; Desenvolvimento Infantil. Os temas foram 

desenvolvidos através de técnicas grupais, rodas de conversa e dramatizações. As gestantes 

avaliaram cada encontro através de menções (ótimo, bom, regular, péssimo), sendo 

atribuído menções “ótimo” e “bom”. Conclusão: Com o desenvolvimento do grupo de 

gestantes observou-se uma melhor integração entre UABSF e gestantes da área, facilitando 

o estabelecimento de um vínculo de confiança entre estes, favorecendo  ações de promoção 

à saúde durante o período de pré-natal, parto e puerpério, além de prevenção de doenças e 

agravos. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Gestantes; Grupos; Pré-Natal 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Layz Alves Ferreira SOUZA (Faculdade de 

Enfermagem/UFG) 

Orientador(a): Profª Leonora Rezende PACHECO                        

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Márcio Felipe Bastos COELHO(Faculdade de Enfermagem/UFG); 

Ana Cléia Margarida TONHÁ (Faculdade de Enfermagem/UFG); Dayse Edwiges 

CARVALHO (Faculdade de Enfermagem/UFG); Déborah Ferreira Noronha de CASTRO 

(Faculdade de Enfermagem/UFG) 

Endereço: Rua 227, Qd 68, S/n, Setor Leste Universitário 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 062-84291489 

E-mail: layzenf@gmail.com; lerezende@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

mailto:layzenf@gmail.com
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(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM GRUPO DE GESTANTES EM 

UMA UNIDADE BÁSICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO 

SANITÁRIO LESTE DE GOIÂNIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: A gestação constitui uma experiência significativa e enriquecedora para o 

universo da mulher, seu parceiro, suas famílias e comunidade. Diante desta experiência o 

casal e toda família buscam um equilíbrio a fim de se adaptarem as diversas transformações 

decorrentes da gestação, uma das maneiras de auxiliar o casal e família neste processo de 

adaptação é o incentivo à gestante na participação em grupos de gestantes. O grupo de 

gestantes deve ter um atendimento integral e multiprofissional, sendo importante, pois nele 

há oportunidades de trocas de informações entre mulheres e profissionais de saúde, 

desenvolvimento de ações educativas, além de ser um espaço de escuta e apoio à gestante 

(potencial terapêutico), promovendo um intercâmbio de saberes que auxiliam na 

compreensão e re-significação do processo de gestação. Objetivo: Relatar a experiência do 

processo de implementação de um grupo de gestantes em uma Unidade de Atenção Básica 

a Saúde da Família (UABSF) do Distrito Sanitário Leste de Goiânia (DSLG). Relato de 

experiência: A experiência foi vivenciada por acadêmicos e uma professora da Faculdade 

de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG) e enfermeiros de UABSF do 

DSLG. O objetivo foi auxiliar as gestantes atendidas neste serviço a compreenderem e se 

adaptarem ao processo da gestação. As gestantes foram convidadas para o grupo através de 

convites escritos entregues na UABSF ou através do agente comunitário. O primeiro grupo 

de gestantes aconteceu entre 07/05/2009 e 18/06/2009 e o segundo entre 03/09/2009 e 

08/10/2009, sendo as reuniões às quintas-feiras (09:00-10:00). Cada encontro foi articulado 

por um profissional (agente comunitário, enfermeiro ou médico) ou acadêmicos da 

FEN/UFG. As gestantes do grupo tinham uma ficha cadastral, contendo dados pessoais e 

obstétricos/ginecológicos. Os temas abordados foram: Percepção da Gravidez e Adesão ao 

Grupo de Gestante; Auto cuidado na gestação; Parto Normal e Parto Cesário; Cuidado com 

Recém nascido e coto umbilical; Amamentação e alimentação da criança; Desenvolvimento 
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Infantil. Os temas foram desenvolvidos através de técnicas grupais, rodas de conversa e 

dramatizações. As gestantes avaliaram cada encontro através de menções (ótimo, bom, 

regular, péssimo), sendo atribuído menções “ótimo” e “bom”. Conclusão: Com o 

desenvolvimento do grupo de gestantes observou-se uma melhor integração entre UABSF e 

gestantes da área, facilitando o estabelecimento de um vínculo de confiança entre estes, 

favorecendo  ações de promoção à saúde durante o período de pré-natal, parto e puerpério, 

além de prevenção de doenças e agravos. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Gestantes; Grupos; Pré-Natal 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Jaqueline N. de SOUZA (Acadêmica, FEN/UFG) 

Orientadora: Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN/UFG)                        

Preceptora: Marcely Rocha das NEVES (ACS, UABSF Vila Pedroso) 

Co-autores (instituição): Andrea de Araújo COSTA (Acadêmica, FEN/UFG), Ana Carolina 

Ferreira de AZEVEDO (Acadêmica, FEN/UFG), Judite Pereira ROCHA (Acadêmica, 

FEN/UFG), Joyce Rutyelle de SENA (Acadêmica, FEN/UFG); Nilvanete de S. M. ALVES 

(ACS, UABSF Vila Pedroso), Hilda Rosa Batista VICTOY (ACS, UABSF Vila Pedroso) 

   

Endereço: Rua T-37, N. 751, Apt. 301, S. Bueno  

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 8117-5347 

E-mail: jlima_fen@yahoo.com.br 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PARCERIA SERVIÇO-COMUNIDADE: CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DE 

PROMOÇÃO DA SAÚDE 
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RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A saúde do idoso exige uma atenção integral, envolvendo a saúde mental e física, 

independência financeira, suporte familiar e integração social com práticas para promover o 

envelhecimento saudável e ativo visando o bem-estar, qualidade de vida, ocupação do 

tempo livre, relacionamento social e, a existência de um projeto de vida. No âmbito da 

disciplina Promoção da Saúde do segundo período da Faculdade de Enfermagem 

(FEN/UFG) foi realizada uma parceria para a prática com Agentes Comunitárias de Saúde 

que coordenam há aproximadamente sete anos um grupo de idosos conhecido como grupo 

“Ação e Participação” que tem por objetivo promover o convívio social e lazer saudável. O 

objetivo deste relato é descrever a prática em promoção da saúde, realizada pelas 

acadêmicas da FEN/UFG com Grupo Ação e Participação, e as aprendizagens adquiridas. 

Inicialmente, as acadêmicas receberam informações sobre o grupo e reuniram para planejar 

as duas atividades agendadas com o grupo. A primeira ação que aconteceu em formato de 

gincana (mímica, pênalti, corrida com colher e vôlei com flanela), com divisão do grupo em 

duas torcidas por cores. No segundo encontro foi planejado alongamento, brincadeira “qual 

é a música?” e dança do balão. Nos dois encontros foi oferecido café da manhã saudável e 

realizado coleta de dados, aferição de pressão e orientações sobre a técnica de higienização 

das mãos. Ao final de cada atividade foi realizada uma roda de conversa com as ACS e 

professora para avaliar a prática. Ainda as acadêmicas reuniram para identificar as 

aprendizagens. Um total de quarenta pessoas participou da primeira atividade e trinta da 

segunda. Os membros do grupo e as ACS foram muito receptivos com as acadêmicas, 

engajando ativamente nas atividades propostas. Percebemos que o grupo ficou satisfeito 

com as diferentes estratégias. Na gincana, a cobrança de pênaltis, foi a atividade que trouxe 

mais entusiasmo no primeiro dia; e a dança do balão obteve a aprovação de todos na prática 

seguinte. Os ACS relataram que a parceria com a universidade contribuía para a 

diversificação das atividades do grupo. Consideramos o contato com as ACS essencial para 

nossa aprendizagem sobre a futura prática profissional pela existência do trabalho em 

equipe. Estes profissionais são imprescindíveis para a equipe de Saúde da Família, com 

grande potencial para contribuir para a promoção da saúde e desenvolvimento comunitário. 

Aprendemos que devemos valorizar a vida independente da idade, já que o prazer pela vida 

não acaba com o envelhecimento. Percebemos naqueles idosos grande disposição e abertura 

para a integração inter-geracional. Ainda, aprendemos que para promover a saúde na 

comunidade não há necessidade grandes recursos financeiros, e sim, muita força de 
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vontade, dedicação e valorização das pessoas. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção da Saúde; Grupo de idosos; Lazer saudável 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Ana Carolina Alves ROSA (Aluna da Graduação, 

FEN/UFG, Bolsista Pet-Saúde) 

 

Orientador(a): Ana Lúcia Alves Carneiro da SILVA (Enfermeira, UABSF Vila Pedroso/ 

DSL/SMS-Goiânia e Preceptora do Pet-Saúde) 

                        

Tutor(a): Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN/UFG e Tutora do Pet-Saúde) 

 

Co-autores : José Antônio Oliveira ALVES (Aluno de graduação, FEN/UFG e Voluntário do 

Pet-Saúde) 

Jovino Oliveira FERREIRA (Professor de Educação Física, DSL/SMS-Goiânia) 

Veruska Prado ALEXANDRE (PROFESSORA, FANUT/UFG e Tutora do Pet-

Saúde)                    

Endereço: Av. Fued José Sebba nº 326 St. Leste Universitário 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 36095480 / 85626325 

E-mail: carolanarosa@hotmail.com 

Modalidade: (X)  Relato de experiência                (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PARCERIA PROJETO VIVER SAUDÁVEL E PET-SAÚDE: FORTALECIMENTO 

DOS SERVIÇOS E MELHORIA DA FORMAÇÃO 
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RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O Projeto Viver Saudável (PVS) é o resultado da parceria entre a Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia - Distrito Sanitário Leste, Secretaria Municipal de Educação e Universidade 

Federal de Goiás iniciado em 2007. O PVS atua no âmbito da promoção da saúde em sete 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental, uma Escola Estadual de ensino Médio e dois 

Centros Municipais de Educação Infantil de Goiânia tendo como objetivo incentivar e 

implementar em comunidades escolares condutas que facilitem um VIVER SAUDÁVEL, com 

ênfase na adoção de práticas corporais de forma regular ao longo da vida, pela adoção de 

hábitos e escolhas alimentares saudáveis e pela não aceitação e/ou abandono de práticas 

nocivas à saúde. Em 2009, com a implantação do Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (Pet-Saúde), monitores bolsistas e voluntários deste programa foram inseridos no PVS 

devido a inserção já consolidada das tutoras e preceptora neste projeto ampliando o espaço 

para o atuação direta e à longo prazo dos estudantes. O objetivo deste trabalho é avaliar a 

integração entre o PVS e o PET-Saúde destacando os ganhos mútuos desta parceria. Essa 

articulação tem sido efetivada com participação ativa de tutores, preceptores, bolsistas e 

voluntários do PET-Saúde em reuniões; monitoramento da efetividade das ações do projeto; 

organização dos registros (atas, relatórios, freqüência e imagens); participação em estudos 

quali-quantitativos; disseminação dos resultados para a comunidade científica e comunidade. 

Ainda, esta parceria tem favorecido a realização de atividades integradoras entre as Faculdades 

de Nutrição e de Enfermagem na qual os bolsistas e voluntários atuaram como monitores dos 

estudantes do segundo período da disciplina de Promoção da Saúde das duas Faculdades na 

construção coletiva de atividades para o evento “Lazer Saudável”. Entre as dificuldades 

identificadas para o fortalecimento desta parceria destaca-se a incompatibilidade de horário 

entre ensino e serviço restringindo a presença dos estudantes nos serviços e escolas parceiras. 

Entretanto, observa-se o estabelecimento de vínculo entre estudantes e trabalhadores da saúde 

e a co-responsabilização desde o planejamento até a avaliação das ações. Esta parceria tem 

possibilitado a visibilidade do projeto nos diferentes níveis de gestão das Secretarias 

envolvidas pelo estabelecimento de atividades promotoras da saúde envolvendo uma grande 

quantidade de parceiros intersetoriais incluindo outras Secretarias do município e movimentos 

sociais. Ainda, este projeto tem contribuído para a formação de profissionais de saúde pelo 

acesso à espaço para prática/estágio pela sua coerência teórico-prática.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Pet-Saúde; Promoção da Saúde; Parceria ensino-serviço-

comunidade. 
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Nome do Apresentador: Ana Paula Freitas LIMA (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

Orientador(a): Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora Doutora da FEN/UFG) 

Tutoras: Eleide Soares Silvério de OLIVEIRA (Enfermeira da SMS/Goiânia) 

              Kelli Keiko KOGA (Enfermeira da SMS/Goiânia) 

              Thais Noleto de CARVALHO (Enfermeira da SMS/Goiânia)                   

Co-autores: Francine Vieira PIRES (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                    Laiz Ayres BRITO (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

 

Endereço: Rua 17 A nº 555, Ed Luciano  Apto 701, Setor Aeroporto 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 81974480 

E-mail: aninhalima42@hotmail.com 

 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

O PAPEL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DO 

PORTADOR DE HANSENÍASE E SUA FAMÍLIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: O controle da hanseníase representa um desafio para a saúde pública no Brasil. A 

falta de vacina específica, o tempo prolongado para a manifestação de sintomas e o fato dos 

sinais e sintomas serem algumas vezes discretos dificultam este controle. A vigilância 

epidemiológica da hanseníase é realizada por meio de um conjunto de atividades que fornecem 

informações sobre a doença devendo, portanto, ser exercida por todos os trabalhadores da 

saúde. Neste contexto, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são elos fundamentais entre 

a comunidade e equipes de saúde da atenção básica contribuindo para a educação em saúde, 
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detecção e acompanhamento da hanseníase. Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicas de 

enfermagem no desenvolvimento de atividades de educação permanente direcionada à ACS na 

detecção e acompanhamento da hanseníase. Desenvolvimento: A capacitação foi realizada por 

acadêmicas de Enfermagem da UFG durante o Estágio Supervisionado I em parceria com 

preceptoras das Unidades de Atenção Básica a Saúde da Família Jardim Dom Fernando II e 

Leste Universitário. Foram definidos os seguintes objetivos: contribuir para a melhoria do 

acolhimento às famílias e portadores de hanseníase; discutir as formas de transmissão, 

prevenção e controle da hanseníase; ampliar a participação do ACS no acompanhamento do 

portador e de sua família; oportunizar espaço para discussão de estigmas e preconceitos sobre 

hanseníase e sua transmissão. Foram adotadas abordagens participativas por meio dos 

conhecimentos, descrição de casos e dificuldades vivenciadas e questionamentos do grupo. Em 

seguida, houve um momento de teorização sobre aspectos da doença e intervenções que os 

ACS podem realizar junto à comunidade. Foi feita a apresentação e distribuição de um folder 

direcionado às ações que os próprios ACS poderiam adotar para detecção e acompanhamento 

dos portadores desta doença. Finalmente, os participantes avaliaram a capacitação com ênfase 

na contribuição para redução do preconceito. Conclusão: O contato das acadêmicas de 

enfermagem com a equipe de saúde da família incluindo o ACS possibilitou a identificação 

dos problemas vivenciados pelas equipes, bem como, as necessidades no âmbito da educação 

permanente. Percebe-se que a detecção e o acompanhamento da hanseníase representam um 

desafio para as equipes de saúde da família. Sendo assim, além da educação permanente, 

percebe-se a importância da participação da comunidade em ações educativas visando 

esclarecimento, diminuição de preconceitos e melhoria da qualidade de vida de portadores de 

hanseníase e seus familiares. A inserção do ACS nas atividades de controle da hanseníase é de 

grande importância para a continuidade da assistência, tendo por finalidade acompanhar a 

situação de saúde das famílias. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Atenção Básica, Educação permanente, Hanseníase 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Maria Nunes GUIMARÃES (Secretária Municipal de 

Saúde) 

Co-autores (instituição): Tatianne Soares Bessa GOMES (Secretária Municipal de Saúde); 

Sirlene Moreira Severo RODRIGUES (Secretária Municipal de Saúde), Marta Valéria 
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Calatayud CARVALHO (Secretária Municipal de Saúde), Veruska Prado ALEXANDRE 

(Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás) 

 

Endereço: Av. Francisco Ludovico de Almeida Qd. 24 PQ. Amendoeiras 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s) (62) 3524-1835/ 1836 

E-mail: marianunes_mc@hotmail.com 

 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

( x ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PARCERIA SERVIÇO E UNIVERSIDADE NA REFLEXÃO SOBRE AVALIAÇÃO DO 

PROJETO “MOMENTO DE LAZER” DA EQUIPE 505 DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Um grupo de agentes comunitários de saúde (ACS) participou de uma capacitação em ações 

intersetoriais em promoção da saúde no ano de 2007/08, na Região Leste de Goiânia, sendo 

que o produto final do curso foi à construção, em grupos, de projetos de ação intersetorial 

focado em problemas locais. A equipe 505 da Estratégia de Saúde da Família propôs o projeto 

“Momento de lazer” direcionado a adultos e idosos que não realizam atividades profissionais e 

geralmente vivem sozinhos, isolados, são excluídos de suas famílias e/ou usados como 

“babás” de seus netos. O objetivo do projeto é promover momentos de lazer para os adultos e 

idosos da área da equipe 505 favorecendo a convivência e reinserção social dos mesmos. Até o 

presente momento foram realizadas duas atividades recreativas com o grupo. O objetivo deste 

trabalho é apresentar as reflexões da equipe de trabalho sobre os desafios de avaliação de 

processo e resultados deste projeto. A partir da construção da linha do tempo do projeto entre 

ACS, gestores distritais e representantes da universidade, percebeu-se que não haviam 



236 
  

 

registros nem instrumentos previstos para avaliação. Assim buscou-se identificar os aspectos 

norteadores para a construção do instrumento de avaliação considerando abordagens 

quantitativas e qualitativas. Será construída uma ficha para preenchimento pela equipe da ESF, 

parceiros e usuários para cada atividade com os seguintes itens: número de participantes, 

parceiros, envolvimento dos parceiros, diversificação de atividades, cumprimento da 

programação, grau de satisfação dos participantes, integração com outras pessoas do grupo, 

novas amizades e/ou redes de apoio. Além disso, propõe-se uma entrevista grupal ao término 

de cada atividade para avaliação e planejamento participativo da ação seguinte. Os ACS 

apontaram como fatores que têm favorecido a sustentabilidade do projeto: o envolvimento dos 

outros profissionais da equipe da ESF, o apoio da universidade, a união do ACS no 

planejamento e execução das atividades, e a realização de reuniões mensais com os adultos e 

idosos. O exercício de avaliação do projeto de ação intersetorial possibilitou a identificação em 

tempo, da ausência de instrumentos de avaliação, bem como a importância de registrar as 

atividades seguindo critérios que subsidiem a qualidade e efetividade do plano proposto. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):promoção de saúde, intersetorialidade, qualidade de vida 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

 

Nome do Apresentador (instituição): Emmeline Flor Ribeiro (Aluna de graduação da FF/UFG) 

 

Orientador(a): Mércia Pandolfo (Professora da FF/UFG) 

 

Tutor(a): Mercia Pandolfo   (Professora da FF/UFG) 

 

Preceptor (a): Andrea de Paula Campos e Sylvia Escher de O. Nielson (Farmacêuticas 

Preceptoras do PET saúde SMS CJ Guanabara III) 

 

Co-autores (instituição):  : Emmeline Flor RIBEIRO(Aluna de graduação da FF/UFG) 

Alice Edi Bernardes SASSINE(Aluna de graduação da FF/UFG); 

Ludmilla Carolina PEREIRA(Aluna de graduação da FF/UFG); 

Maria Isabel Caetano de SOUSA(Aluna de graduação da FF/UFG); 

Taís Leão de CAMARGO(Aluna de graduação da FF/UFG). 
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Endereço: Rua 240, Qd 93, Lt. 01/21, St Leste Universitário 

Cidade:  Goiânia 

Telefone(s): (062) 32184235; (062) 99659800 

E-mail: emmelineflower@hotmail.com 

 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

INTERAÇÃO FÁRMACO VERSUS NUTRIENTE/SAÚDE BUCAL DE AGENTES 

HIPOGLICEMIANTES E ANTI-HIPERTENSIVOS. 

 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A interação fármaco versus nutrientes é o evento que ocorre quando se produz um 

desequilíbrio de nutrientes por ação de um medicamento ou quando um efeito farmacológico é 

alterado pela ingestão dos mesmos. Cuidados especiais em relação à saúde bucal dos pacientes 

diabéticos e hipertensos também devem ser observados para minimizar o risco de 

complicações bucais. Com o objetivo de orientar os pacientes diabéticos e hipertensos da 

comunidade em relação a saúde bucal e as possíveis interações de medicamentos e nutrientes 

foi proposto aos acadêmicos da Faculdade de Farmácia da UFG a participação interativa junto 

a população na feira Viver Saudável, visando a melhoria da ação farmacológica dos 

medicamentos quando utilizados de forma correta e racional. A Feira Viver saudável foi 

realizada no mês de outubro de 2009 no Cais Jardim Guanabara III em interação com os 

acadêmicos e profissionais da Nutrição, Odontologia e Farmácia, priorizando atividades 

interdisciplinares em abordagens relacionadas a saúde bucal, e a interferência de nutrientes e 

medicamentos na qualidade de vida dos pacientes hipertensos e diabéticos. Foi proposto aos 

acadêmicos bolsistas do Pet-saúde a elaboração de folder e pôster como ferramenta para 
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orientar a população durante o evento sobre o uso correto dos medicamentos anti-hipertensivos 

e anti-diabéticos e suas interações com nutrientes, além de orientar na saúde bucal dos 

pacientes. Esta atividade colaborou para a melhoria da qualidade do serviço prestado à 

comunidade, justificando as perspectivas do Pet-saúde. Todo paciente que faz uso de 

medicamentos, em especial de uso contínuo, deve ficar atento aos possíveis interferentes com 

relação à alimentação, além de fazer avaliação da cavidade bucal periodicamente, levando em 

consideração que muitos medicamentos podem ter sua ação afetada pelos alimentos e/ou 

propiciar danos bucais. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): pacientes diabéticos; anti-hipertensivos; nutrientes; saúde 

bucal. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Laine Gomes CHAVEIRO (Enfermeira Estratégia 

Saúde da Família de Goiânia-GO, preceptora do PET-Saúde) 

Orientador(a):  

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Ana Lúcia C. A. SILVA (Enfermeira Estratégia Saúde da Família 

de Goiânia-GO , preceptora do PET-Saúde); Doraci Antonia da Silva FREITAS 

(Enfermeira Estratégia Saúde da Família de Goiânia-GO, preceptora do PET-Saúde); 

Norma E. NEGRETI (Médica Estratégia Saúde da Família de Goiânia-GO , preceptora do 

PET-Saúde); Pollyanna de Siqueira QUEIROS (Graduanda de enfermagem – FEN-UFG, 

bolsista do PET-Saúde); Nilvanete M.S. ALVES (Agente Comunitário de Saúde Estratégia 

Saúde da Família de Goiânia-GO); Thatianny Tanferri de Brito PARANAGUÁ (Acadêmica 

de enfermagem FEN-UFG) 

 

Endereço:  Rua 261B  N. 29 Setor Leste Universitário 

Cidade: Goiânia-GO 

Telefone(s). 3524-1899 

E-mail: lainechaveiro@hotmail.com 
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Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

( X ) Mobilização e participação comunitária 

MUTIRÃO DE COMBATE À DENGUE COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DO 

AEDES AEGYPT: UM RELATO DE EXPERIÊNCA 

Introdução: A dengue é um dos principais problemas de saúde pública do mundo. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 a100 milhões de pessoas se 

infectem anualmente, em mais de 100 países, de todos os continentes, exceto a Europa. 

Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência 

da dengue no Brasil. Nesse cenário, torna-se imperioso que um conjunto de ações para a 

prevenção da doença seja intensificado, permitindo assim a identificação precoce dos casos 

de dengue, a tomada de decisões e a implementação de medidas de maneira oportuna, a fim 

de, principalmente evitar óbitos. Considerando que o controle da transmissão do vírus da 

dengue se dá essencialmente no âmbito coletivo e exige um esforço de toda a sociedade, o 

controle proposto pelo Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) trouxe 

mudanças efetivas em relação aos modelos anteriores. Uma de suas prioridades é o 

desenvolvimento de campanhas de informação e mobilização das pessoas, de maneira a se 

criar o envolvimento da sociedade na manutenção do ambiente doméstico livre de 

potenciais criadouros do vetor. Nesse intuito, a Unidade de Atenção Básica à Saúde da 

Família (UABSF) Vila Pedroso realizou o “Mutirão de combate a Dengue”, com o objetivo 

de reduzir criadouros do mosquito Aedes aegypt. Objetivo: Relatar a experiência de um 

mutirão de combate a Dengue, realizado nas áreas adstritas à UABSF da Vila Pedroso, 

região Leste do Município de Goiânia-GO. Desenvolvimento: O “Mutirão de Combate à 

Dengue” foi realizado no primeiro semestre de 2009, nas áreas adstritas à UABSF da Vila 

Pedroso, região Leste do Município de Goiânia-GO, tendo como atores equipes de saúde da 

UABSF Vila Pedroso (Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiros, uma médica) e 

acadêmicas de enfermagem da Universidade Federal de Goiás, que realizavam estágio na 

unidade, na ocasião. Durante o mutirão de Combate a dengue, foi desenvolvida atividades 

de educação em saúde, com escolares da região, além de mais de duas mil visitas, em 
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domicílios, comércios e lotes baldios. Nas visitas, foi realizada educação em saúde, 

oferecendo saco de lixo, e juntamente com o morador, colhido lixo, identificado e 

eliminado possíveis criadouros e sensibilizado para a questão da gravidade da epidemia, 

enquanto problema de saúde comunitária. Conforme a classificação utilizada pelo controle 

de endemias, detectamos 841 possíveis criadouros, como calhas, caixas d‟água 

destampadas, plantas, dentre outros; 38 focos do mosquito Aedes aegypt; e um caso de 

dengue. Vinte e seis domicílios não permitiram nossa entrada. Os resultados do mutirão 

foram apresentados à comunidade em um dia específico, onde os convidados foram 

envolvidos em ações educativas, com teatro, música, cartazes, conversas e exposição dos 

resultados. A atividade, além de conscientizar a comunidade sobre a importância de 

controlar os possíveis focos do mosquito Aedes aegypt, nos permitiu levantar o diagnóstico 

situacional da comunidade, conhecer/visitar áreas ainda não conhecidas, perceber as 

debilidades/situações comprometedoras e, principalmente, diminuir a barreira entre 

profissionais e comunidade. Considerações finais: Fundamentados em um relato de 

experiência, buscamos compartilhar algumas de nossas reflexões acerca da importância de 

fortalecer/ampliar as “redes sociais de apoio” no controle dos processos endêmico-

epidêmicos. Atentamos para a análise da ação dos sujeitos que integram os movimentos 

sociais, apontando que a compreensão dos limites e possibilidades de ação desses sujeitos 

só pode ser feita no contexto de relações em que se encontram inseridos. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Dengue; Educação em Saúde; Saúde Comunitária; Health 

Promotion 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador: Aline Pereira da SILVA (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

 

Orientadora: Carmen Luci Rodrigues LOPES (Professora Doutora da FEN/UFG) 

Co-Orientadora: Alyne Leite Gomes NOGUEIRA (Professrora substituta da FEN/UFG) 

                    

Tutores: Maria das Neves da Silva XAVIER (Coordenadora da área de Saúde do Centro de 

Formação Humana Ana Néri) 
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              Flávio R. MACHADO (Professor do Curso de Técnico de Enfermagem do Centro 

de Formação Humana Ana Néri)              

Co-autores:  Leiliane Alcântara BRITO (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                   Stefany Rezende ABRAÃO (Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                   Paulo Henrique Alves LOURENÇO (Aluno de Graduação da FEN/UFG) 

Endereço: Rua 227 A, Ed. Liberty, apto 304, Setor Leste Universitário 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 96380720 

E-mail: alineps17_@hotmail.com 

 

Modalidade: ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

Categoria: Pôster dialogado 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( x) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

PARTICIPAÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM NA 

INSTRUMENTALIZAÇÃO DE ALUNOS DO CURSO TÉCNICO E AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM SOBRE OS SINAIS VITAIS 

Introdução: A enfermagem é uma profissão que integra a ciência e a arte no cuidado do ser 

humano com a finalidade de promover, manter e restaurar a saúde. A enfermagem precisa 

considerar o ser humano em sua totalidade no processo de cuidar e educar, respeitando suas 

características individuais, suas crenças, seus costumes valorizando o papel de cada 

profissional na realização deste processo. A equipe de Enfermagem está presente em todos 

os setores destinados a tratamento ou diagnóstico e é responsável pela prestação de 

assistência integral ao paciente, bem como pela garantia de continuidade do tratamento ou 

procedimento. Os profissionais de Enfermagem de nível médio são elementos chaves na 

equipe de enfermagem por estarem diretamente envolvidos com o cuidar. Assim, cabe ao 

Enfermeiro, enquanto responsável pela formação desse profissional, desenvolver 

competências em sua formação. Embora a aferição dos Sinais Vitais seja um procedimento 
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de pequena complexidade, a precisão dos mesmos é essencial na avaliação do estado de 

saúde do indivíduo e na tomada de decisões sobre intervenções específicas. Objetivo: 

Relatar a experiência das acadêmicas de enfermagem das disciplinas de Licenciatura II e 

Estágio Supervisionado em Licenciatura III, do Curso de Graduação em Enfermagem da 

UFG, em oficinas sobre Sinais Vitais com os alunos do módulo I do Ensino 

Profissionalizante de Enfermagem do Centro de Formação Humana Ana Néri. 

Desenvolvimento: As oficinas foram realizadas pelos acadêmicos, com a supervisão de um 

docente da Disciplina Fundamentos de Enfermagem, após ter ministrado o conteúdo teórico 

sobre o assunto. As atividades foram desenvolvidas utilizando a Metodologia da 

Problematização. Conclusão: Verificou-se por meio de avaliação com os referidos alunos e 

professores, que a realização das oficinas contribuiu com o aumento do conhecimento dos 

futuros profissionais de nível médio de Enfermagem sobre os sinais vitais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Acadêmico de Enfermagem, Profissional de Enfermagem de nível 

médio, Sinais Vitais 

 

Nome do Apresentador (instituição): Ana Carolina Alves ROSA (Aluna da Graduação, 

FEN/UFG, Bolsista Pet-Saúde) 

 

Orientador(a): Jovino Oliveira FERREIRA (Professor de Educação Física, DSL/SMS-Goiânia) 

                        

Tutor(a): Ana Lúcia Alves Carneiro da SILVA (Enfermeira, UABSF Vila Pedroso/ DSL/SMS-

Goiânia e Preceptora do Pet-Saúde) 

Co-autores : Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN/UFG e Tutora do Pet-Saúde) 

Veruska Prado ALEXANDRE (PROFESSORA, FANUT/UFG e Tutora do Pet-

Saúde) 

Aida Bruna Q. CANOZZI (Nutricionista, DSL/SMS-Goiânia) 

Suzane Pereira RODRIGUES (Professora, Unidade Regional Central /SME) 

José Antônio Oliveira ALVES (Aluno de graduação, FEN/UFG e Voluntário do 

Pet-Saúde) 

                   Endereço: Av. Fued José Sebba nº326 Setor Leste Universitário  

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 36095480 
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E-mail: carolanarosa@hotmail.com 

Modalidade:  (X)  Relato de experiência                (  ) Pesquisa 

Categoria: Pôster dialogado 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

LAZER SAUDÁVEL: ESTRAGÉGIA PARA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-

COMUNIDADE NO ÂMBITO DO PROJETO VIVER SAUDÁVEL 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O Projeto Viver Saudável (PVS) atua desde 2007 no âmbito da promoção da saúde em 

comunidades escolares tendo como objetivo incentivar a adoção de práticas corporais de forma 

regular ao longo da vida e hábitos e escolhas alimentares saudáveis. A Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia - Distrito Sanitário Leste (SMS/Goiânia – DSL), coordena as atividades do 

projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Universidade Federal de Goiás 

(UFG) sendo a participação, o trabalho em rede e a intersetorialidade os principais princípios 

do PVS. Iniciado em uma escola municipal, este projeto conta atualmente com a adesão dez 

unidades de ensino da região de abrangência do DSL. Para ampliar a integração entre os 

diversos grupos locais de trabalho (GLT), foi realizado no dia 7 de novembro de 2009 o evento 

“Lazer Saudável”. O objetivo deste relato é descrever o processo de planejamento coletivo, 

implementação e avaliação do evento “Lazer Saudável” realizado simultaneamente em dois 

espaços da comunidade. Representantes dos segmentos envolvidos reuniram-se mensalmente 

durante seis meses para o planejamento que envolveu todos os parceiros, incluindo acadêmicos 

das disciplinas de Promoção da Saúde das Faculdades de Enfermagem e Nutrição da UFG que 

tiveram o apoio de voluntários e bolsistas do Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde – PET-Saúde. Foi estimulada a autonomia dos GLT, que construíam propostas de 

atividades respeitando os seguintes aspectos: objetivos, método adotado, parcerias, 

responsáveis, recursos e avaliação. Uma agenda de trabalho foi elaborada para nortear a 

organização do evento com descrição dos espaços/atividades e responsáveis. O evento foi 

realizado no entorno das Escolas Municipais (1) Vicente Rodrigues do Prado e (2) Madre 
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Francisca tendo como público alvo o total dos 4.117 alunos com idade entre três meses e 

quatorze anos. Cerca de 200 pessoas participou em cada espaço que contou com 33 stands de 

parceiros com oficinas e ações lúdicas de educação em saúde que apresentaram temas como 

hábitos alimentares saudáveis; prática de atividades físicas e de higiene; saúde bucal; 

integração inter-geracional e criança-família; e cultura da paz, além de apresentações artísticas 

e culturais. O “lazer saudável” aproximou os diferentes grupos locais do PVS e fortaleceu a 

rede intersetorial potencializando a participação ativa dos parceiros ampliando a perspectiva de 

co-responsabilização na integralidade das ações em saúde. Além disso, valorizou espaços 

públicos, sensibilizou potenciais multiplicadores das ações e fortaleceu a integração ensino-

serviço-comunidade.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Pet-Saúde; Promoção da Saúde; Intersetorialidade. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome da Apresentadora (instituição): Mariana Fanstone FERRARESI (aluna da Faculdade 

de Enfermagem/UFG) 

 

Orientador(a): Profª Ms.  Flaviana VIEIRA (Faculdade de Enfermagem/UFG) 

                        

Co-autores (instituição):  

Danielle Munique Campos MARTINS (aluna da Faculdade de Enfermagem/UFG);  

Ana Cléia Margarida TONHÁ (aluna da Faculdade de Enfermagem/UFG);  

Endereço: Rua 233, Qd 52, Lt.21, Setor Leste Universitário Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 9111-7532 

E-mail: marianaferraresi@gmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

Eixo temático:     ( x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE VISITAS 
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DOMICILIARES DE ENFERMAGEM NO PUERPÉRIO 

RESUMO 

O agente comunitário de saúde (ACS) é de extrema importância, por ser da própria 

comunidade em que atua se identifica com a mesma, principalmente, no que diz respeito à 

cultura, linguagem e costumes. O papel do ACS no ambiente da saúde e na atenção básica é 

considerado um primordial meio de ligação entre as necessidades de saúde da população e 

os profissionais e gestores de saúde, visando uma melhoria na qualidade da assistência. O 

acompanhamento destes agentes junto à equipe de enfermagem facilita a interação entre 

equipe e população, principalmente, em um período tão peculiar como o puerpério, fase que 

está relacionada com profundas modificações biológicas, psicológicas e sociais. O objetivo 

do trabalho é relatar a experiência do acompanhamento ACS em visitas domiciliares de 

enfermagem no período puerperal. As visitas domiciliares realizadas a puérperas fizeram 

parte de uma pesquisa de Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica 

(PIVIC) do curso de graduação de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, sob a 

orientação de um professor/mestre. As visitas foram realizadas, no mês de agosto de 2009, 

no Distrito Sanitário Leste da cidade de Goiânia-GO, nas Unidades de Saúde Básicas (USB) 

em que atuam as equipes de saúde da família. A visita incluía entrevista, exame físico e 

observação, a partir disso foi feito o levantamento dos diagnósticos de enfermagem 

relacionados ao conceito de maternidade e relacionados ao conceito amamentação no 

período de puerpério imediato no contexto da comunidade. Após o julgamento clínico dos 

diagnósticos de enfermagem, foram identificadas as necessidades de saúde das puérperas e 

realizadas as intervenções cabíveis, e ,quando necessário eram encaminhadas a USB de 

referência, principalmente, por meio do ACS. Nas visitas que foram acompanhadas por 

agentes de saúde, no período de agosto de 2009, pode-se perceber maior facilidade de 

interação e receptividade por parte da puérpera, em comparação com visitas realizadas sem a 

presença do agente de saúde. O puerpério é um período bastante vulnerável a ocorrência de 

agravos, em que a mulher vivencia uma ambivalência de sentimentos, frente a intensas 

modificações referentes à transição ao papel materno, sendo assim a presença do ACS foi de 

modo relevante facilitador na adaptação da mulher frente a esta nova fase. As puérperas se 

manifestaram mais seguras e confiantes em relatar suas necessidades de saúde quando na 

presença deste profissional. O acompanhamento ACS nas visitas domiciliares proporcionou 

uma maior interação entre os pesquisadores e a população assistida, favorecendo assim, uma 

melhor assistência e maior resolubilidade frente às necessidades de saúde da puérpera. 
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PALAVRAS-CHAVE: Agente comunitário de saúde; Assistência de Enfermagem; 

Comunidade. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Angélica Oliveira PAULA (Discente da FEN/UFG) 

Orientador(a): Cleusa Alves MARTINS (Professora Drª da FEN/UFG) 

                      Tutor(a):  - 

Co-autores (instituição): Ana Lúcia SARTORI (Enfª Mestranda da FEN/UFG) 

 

Endereço: Rua 202, N. 80, apto 303, Cond. Residencial Beija-Flor 

Cidade: Goiânia-Go 

Telefone(s): 84424124 

E-mail: angeloliveirapaula@yahoo.com.br 

Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      (  X ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO  

O PAI NO CONTEXTO DA AMAMENTAÇÃO 

RESUMO (máximo 2400 caracteres)  

Introdução: A humanização da assistência no parto e nascimento instituem que a mãe deve 

ser encorajada a amamentar exclusivamente até os seis meses de idade. Para tal, o apoio e 

participação do pai contribuem com o sucesso da amamentação, que deve ser iniciada 

imediatamente após o parto. Assim, tal como a nutriz, também os pais devem ter acesso a 

informações sobre o processo de aleitamento e cuidados com o recém-nascido. Entretanto, 

o que observamos na nossa prática profissional é a falta de conhecimento dos pais quanto a 

esses processos. Nesta linha de pensamento, esta temática objetivou averiguar o 

conhecimento do pai e estratégias familiares sobre o aleitamento materno, investigar a 

participação paterna nos cuidados ao recém-nascido durante o aleitamento e analisar 
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possível influência paterna para a permanência do aleitamento materno. Metodologia: 

Estudo descritivo-exploratório de abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada 

nos meses de abril a junho de 2009. Foram entrevistados 12 pais que acompanhavam seus 

filhos com idade entre zero a 24 meses nas Unidades de Atenção Básica de Saúde da 

Família (UABSF) e Centro de Assistência Integrada à Saúde (CAIS) da região Leste de 

Goiânia-Go e, em visita domiciliar previamente agendada pelo agente comunitário de 

saúde. O estudo integra o projeto “Avaliação da Assistência à Mulher no Período 

Gravídico-Puerperal em Goiânia-Go”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Materno Infantil de Goiânia, protocolo n.17/08. Resultados: O desejo de ser pai, 

mesmo após o nascimento da criança, e de que seus filhos fossem amamentados foi 

evidente entre os participantes. Verificou-se que alguns pais desconheciam os benefícios do 

leite materno e da amamentação para a criança e mãe, assim como o processo de 

amamentação. Entretanto, a maioria relatou participar de alguma forma deste processo. Os 

pais reconheceram a importância da assistência pré-natal para o acompanhamento da mãe e 

do bebê, mas alguns pais desconheciam quais procedimentos eram realizados nesse 

período. O estudo aponta que o pai ainda não está integrado ao processo gestacional e isso 

inclui o processo de amamentação, visto que sua participação é essencial para o sucesso 

desse processo. Considerações: A participação paterna desde o pré-natal quebra barreiras 

nas dificuldades de adaptação e nos cuidados ao filho e à puérpera, contribuindo no manejo 

da amamentação. Entretanto, fatores associados ao distanciamento dos homens no pré-

natal, como o trabalho, ações incipientes de acolhimento e motivação do pai, devem ser 

considerados. Assim, os serviços de saúde precisam estabelecer metas para inclusão do pai 

e instituir uma política de capacitação da equipe de saúde como padrão de qualidade da 

assistência prestada à mulher, a criança e ao pai. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Aleitamento, Pai, Pré-natal, Promoção da saúde. 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Kamila Silva BARROS (acadêmica FANUT/UFG) 

 

Orientador(a): Marília Mendonça GUIMARÃES (Docente FANUT/UFG) 
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Tutor(a): Aída Bruna CAMOZZI e Ana Cristina BOLENTINE (Nutricionistas Distrito 

Sanitário Leste, Secretaria Municipal de Saúde, Goiânia, Goiás)            

Co-autores (instituição): Kasmer Câmara PEREIRA, Naiana Rodrigues de Souza BRITO, 

Francielly Pires dos SANTOS (acadêmicas FANUT/UFG)  

Endereço: Rua Dr. Clóvis Figueiredo nº45. Vila São Luiz 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 9943 0862 

E-mail: kamilas_barros@yahoo.com.br 

 

Modalidade:   (x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (x  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

OFICINA DE COMPOTAS DE FRUTAS COMO INSTRUMENTO DE INSERÇÃO 

SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR EM UNIDADE DE SAÚDE MENTAL, 

GOIÂNIA, GOIÁS. 

 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Jardim Novo Mundo, Distrito Sanitário Leste, é 

uma unidade de saúde mental que atua na promoção da cidadania, reabilitação e inclusão 

social das pessoas portadoras de sofrimento psíquico e na transformação da forma de lidar 

com a saúde mental. Dentro deste ambiente terapêutico, a atenção inclui ações 

comprometidas com a promoção da segurança alimentar e nutricional e a inserção social. A 

realização de oficinas de preparo de doces é uma das ferramentas utilizadas pela unidade na 

reabilitação dos pacientes, além de ser uma forma viável para a conservação das frutas 

produzidas no local; entretanto o processamento deve ocorrer conforme padrões técnicos e 

as boas práticas, fundamentais para assegurar a qualidade do produto. Assim, este trabalho 

teve como objetivo realizar atividade educativa com pacientes do Centro de Atenção 



249 
  

 

Psicossocial (CAPS) Jardim Novo Mundo no preparo de compotas de frutas, considerando 

as boas práticas de fabricação. Trata-se de um relato de experiência a partir da prática no 

CAPS Jardim Novo Mundo, durante o Estágio Integrado IV, ciclo de Nutrição em Saúde 

Pública, da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. A atividade realizada 

no campo se baseou na necessidade da adoção de boas práticas de fabricação e do 

atendimento a alguns padrões técnicos propostos pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), a fim de se garantir a qualidade das compotas de frutas colocadas para 

consumo. Assim, utilizou-se como recurso audiovisual um vídeo da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) sobre processamento de compotas. Posteriormente 

acompanhou-se a realização da oficina de preparação de compota de mamão verde, 

observando as principais etapas de fabricação e estimulando a aplicação das boas práticas e 

dos padrões técnicos necessários para a conservação do doce. Participaram da oficina cinco 

pacientes e uma psicóloga. Destacou-se como fator desafiador a estrutura inadequada da 

unidade para a manipulação correta das frutas. Apesar disso, a higienização, cocção, 

envazamento e tratamento térmico adequado asseguraram conservação segura da compota, 

afastando assim, o risco de alterações físicas, químicas e sensoriais que antes eram 

observadas no produto, alguns dias após o processamento. Apesar da limitação cognitiva de 

alguns pacientes, esta oficina revelou-se como instrumento de inserção social, geração de 

ocupação, autonomia e renda associado às ações de segurança alimentar e à valorização das 

frutas produzidas localmente e seus produtos. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): saúde mental, segurança alimentar, inserção social, 

compotas de frutas. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Ineslaine Batagin RIBEIRO (Farmacêutica da 

SMS/Goiânia, Preceptora PET-SAÚDE) 

 

Orientadoras: Dione MARÇAL (professora da Faculdade de Farmácia, tutora PET-

SAÚDE) 

                       Mércia PANDOLFO (Professora da Faculdade de Farmácia/UFG, tutora 

PET-SAÚDE) 
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Tutoras: Dione MARÇAL (professora da Faculdade de Farmácia, tutora PET-SAÚDE) 

             Mércia PANDOLFO (Professora da Faculdade de Farmácia/UFG, tutora PET-

SAÚDE) 

 

Co-autores (instituição): Andrea de Paula CAMPOS (Farmacêutica da SMS/Goiânia,                       

Preceptora PET-SAÚDE) 

                                      Sylvia Escher de Oliveira NIELSON (Farmacêutica da 

SMS/Goiânia, Preceptora PET-SAÚDE) 

 

Nome: Ineslaine Batagin Ribeiro 

Endereço: Avenida Absay Teixeira QD67 LT13A  Jardim Guanabara III 

Cidade: Goiânia/GO 

Telefone(s): 62.3264-8516 e 9619-4022 

Email: inesbatagin@gmail.com 

 

Modalidade:   (   )  Relato de experiência                      ( X) Pesquisa 

 

 

Eixo temático:     ( X ) Atenção Básica 

(    ) Atenção à média e alta complexidade 

(    ) Gestão setorial 

(    ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(   ) Extensão Universitária 

(   ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: O PAPEL DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO ACOMPANHAMENTO 

DE PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA-DSNORTE, COM RISCO DE DESENVOLVER DOENÇAS 

CORONARIANAS. 

RESUMO  

A síndrome metabólica é um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores 

de risco cardiovascular. Essa  síndrome alberga doenças como hipertensão arterial, diabetes 

e dislipidemias que, isoladamente, apresentam dificuldades para controle devido à baixa 
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adesão ao tratamento. Segundo a National Cholesterol Education Program‟s Adult 

Treatment Panel III a alteração em pelo menos três dos seguintes fatores de risco: obesidade 

abdominal, triglicérides, HDL-colesterol, pressão arterial e glicemia de jejum, identificam o 

portador da síndrome. O objetivo desse estudo foi avaliar o grau de risco para doenças 

cardiovasculares em pacientes assistidos pelo Programa de Atenção Farmacêutica na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) do Distrito Sanitário Norte de Goiânia à partir de 2008. 

De 50 pacientes assistidos pelo Programa de Atenção Farmacêutica na ESF, foram 

selecionados 20 indivíduos portadores de hipertensão e diabetes e classificados segundo 

escore de Framingham. Destes pacientes: 75% apresentaram o alto risco de desenvolver 

doenças coronarianas nos próximos 10 anos, 10% deles apresentaram médio risco e 15% 

baixo risco. O elevado número de pacientes que apresentou alto risco para doenças 

cardiovasculares indicam a necessidade de esforços e ações integradas entre os diversos 

profissionais que compõem a atenção básica de saúde. O farmacêutico sendo o especialista 

em medicamentos, poderá contribuir na otimização e racionalização da farmacoterapia com 

o propósito de alcançar melhores resultados terapêuticos. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Síndrome metabólica, Teste de Framingham, Atenção 

Farmacêutica. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Laiz Ayres BRITO (Aluna da Graduação, FEN/UFG) 

Orientador(a): Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN/UFG)                       

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Myrian Karla Ayres V. PEIXOTO (Aluna da Graduação, FEN/UFG) 

                                        Marina Barbosa de OLIVEIRA (Enfermeira, Residente/ACCG) 

                                        Sâmya Rúbia Leão SANTOS (Enfermeira) 

Nilza Alves Marques ALMEIDA (Professora, FEN/UFG, Co-

orientadora do estudo) 

                                        Ruffo de FREITAS JÚNIOR (Professor, FM/UFG e Coordenador da 

Liga da Mama-HC/UFG)          

Endereço: Avenida Anhanguera Qd A Lt 1 n° 3840. Ed. Scelzi. Apto 205. Leste Vila nova. 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 85140910 
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E-mail: laizayres@gmail.com 

Modalidade:        (  )  Relato de experiência                      ( X ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

O ACS E A PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA: 

POTENCIALIDADES E DESAFIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A redução das altas incidência e morbi-mortalidade do câncer de mama entre as mulheres é 

prioridade do Pacto pela Vida e Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, por 

meio de ações que visem à promoção da saúde e detecção precoce dos novos casos. O Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) destaca-se por seu papel nestas ações e na integração entre suas 

equipes e a população. O objetivo deste estudo é descrever as percepções do ACS sobre a 

prevenção e detecção precoce do câncer de mama no contexto da atenção básica. Trata-se de 

um estudo qualitativo descritivo, realizado em Goiânia-Goiás que teve como público-alvo os 

ACS que atuam nas equipes de saúde da família. Os dados foram coletados em setembro de 

2009, por meio de grupo focal (GF) com dez ACS que atuam em três equipes de uma Unidade 

de Atenção Básica de Saúde da Família (UABSF) do Município. As discussões foram 

registradas em gravador digital e em seguida transcritas palavra por palavra para análise. Este 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Materno-Infantil (protocolo 

n° 061/08). As ações descritas pelos ACS que contribuem para a prevenção primária do câncer 

de mama são a condução de grupos educativos, de lazer saudável e atividade física. Alguns 

profissionais informaram orientar as usuárias sobre a importância do auto-exame e direito ao 

exame clínico das mamas durante as consultas e mamografia anual. Durante as visitas 

domiciliares o ACS busca informações sobre consulta anual, tratamento e acompanhamento. 

Entre as barreiras pessoais descritas pelos participantes para a prevenção e detecção precoce 

do câncer de mama destacam a falta de conhecimento sobre o assunto; esquecimento e 

constrangimento em abordar o tema. Como barreiras institucionais foram relatadas a 

dificuldade no agendamento da mamografia e/ou tratamento em outros níveis de 
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complexidade; falta de participação dos outros profissionais nas atividades educativas da 

UABSF; o fato de nem todos os profissionais realizarem o exame clínico das mamas; e a 

ausência de materiais educativos. A parceria com a Universidade na educação em saúde e 

permanente e o apoio da equipe de saúde foram descritos como fatores facilitadores de suas 

ações na comunidade. Os resultados reafirmam a importância de ampliar a inserção da 

prevenção e detecção precoce do câncer de mama na agenda do ACS. Percebe-se a 

necessidade da criação de espaço de discussão sobre a organização do atendimento nos 

diferentes níveis de complexidade envolvendo gestores, trabalhadores, serviços conveniados, 

universidade e comunidade, possibilitando assim, o reconhecimento da diversidade de 

contextos/interesses envolvidos na detecção precoce deste câncer no Município e a busca de 

soluções que culminem na resolutividade e humanização da assistência. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção da Saúde, Câncer de Mama, ACS 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador: Charlise Fortunato PEDROSO (Aluna de Graduação da Faculdade 

de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás - FEN/UFG) 

Orientadora: Alyne Leite Gomes NOGUEIRA (Professora Substituta FEN/UFG) 

 

Tutora: Jackeline Maciel BARBOSA (Enfermeira ESF Santo Hilário)  

Co-autores:  Lysia Cristina  Alves Brito REZENDE (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

                     Bárbara Souza ROCHA (Professora Mestre da FEN/UFG) 

                     Heliny Carneiro Cunha NEVES (Professora Mestre da FEN/UFG)                                 

 

Endereço: Rua R-37 Quadra 37 Lote 02  Conjunto Itatiaia  

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 3661-9396/8107-4040/9299-9240 

E-mail: charlisefortunato@hotmail.com 

Modalidade:  (X) Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 
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(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: 

O PROCESSO DE ENFERMAGEM E SUA APLICAÇÃO NA COMUNIDADE AO 

PORTADOR DE DIABETES MELLITUS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) configura-se como grande desafio para os sistemas 

de saúde de todo o mundo. O DM é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta 

de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. 

Caracteriza-se por hiperglicemia crônica e tem como complicações mais frequentes 

disfunções e insuficiência de vários órgãos, como: olhos, rins, nervos, cérebro, coração e 

vasos sangüíneos. Esta patologia apresenta alta morbi-mortalidade, com perda importante 

na qualidade de vida. As conseqüências humanas, sociais e econômicas, da mesma, são 

devastadoras, são 4 milhões de mortes por ano relativas ao diabetes e suas complicações, o 

que representa 9% da mortalidade mundial total. A participação do paciente e seu 

envolvimento constante e harmonioso com a equipe de saúde são fundamentais para 

tratamento efetivo. Objetivo: Relatar a experiência do desenvolvimento e aplicação do 

processo de enfermagem realizado durante visitas domiciliares à uma portadora de DM, 

cadastrada na Estratégia Saúde da Família (ESF). Desenvolvimento: O planejamento e 

desenvolvimento do processo de enfermagem à uma portadora de Diabetes Mellitus ocorreu 

a partir de aulas práticas da disciplina “Bases para o cuidar da saúde do indivíduo, família e 

comunidade II”, da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 

(FEN/UFG), com parceria do ESF do setor Santo Hilário, Goiânia/GO. Durante as visitas 

domiciliares realizou-se nos primeiros dias a coleta de dados; seleção dos possíveis 

diagnósticos de enfermagem e elaboração do planejamento de ação. No terceiro dia foi 

realizado a implementação das ações planejadas, tais como: educação em saúde sobre o 

DM, incluindo os agravos, forma de tratamento e a importância da mudança no estilo de 

vida, quanto à alimentação e prática de atividade física. Para isso, foram confeccionados 

folders explicativos sobre hábitos alimentares saudáveis e taxas adequadas de glicemia. E  

foi enfatizada a importância da adesão ao tratamento e cuidados com o corpo, 

principalmente com os pés. Afim de, avaliar a implementação, abriu-se espaço para 

paciente manifestar a sua satisfação, fazer sugestões e críticas e foi verificada a taxa de 
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glicemia, na qual percebeu-se redução significativa (de 384 para 232). Conclusão: O 

cuidado integral ao paciente com diabetes é um desafio para a equipe de saúde, 

especialmente quando se propõe a ajudar o mesmo à modificar seu estilo de vida. A 

aplicação do processo de enfermagem na comunidade, durante visitas domiciliares 

configurou-se como estratégia de acompanhamento e tratamento, especialmente do DM, 

visto que a paciente mostrou disposição e adesão ao tratamento, com significativa redução 

na taxa glicêmica, a partir de planejamentos e intervenções adequadas a sua realidade de 

vida. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Diabetes Mellitus; Processo de Enfermagem; Educação em 

Saúde, Saúde da Família 

 

Apresentador (a): Monique Gonzaga Silva VALENTE (Aluna da graduação da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás) 

Orientador(a): Maria do Carmo Matias FREIRE (Professora da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás) 

Tutor(a): Neyrlene Cavalcanti M. BORGES (Cirurgiã-dentista da  Unidade de Atenção 

Básica à Saúde da Família do Jardim São Judas Tadeu) 

Co-autores: Cíntia Asmar GANZAROLI, Guilherme Henrique Costa OLIVEIRA, 

Kássio Lopes COSTA, Joana Lara Silva MARQUES, (Alunos da graduação da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás) 

Modalidade: Relato de Experiência 

Categoria: Pôster dialogado 

Eixo temático: Atenção Básica 

MULTIPLICANDO SORRISOS E DIFUNDINDO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA  

 

A interação entre a prática odontológica no âmbito da promoção de saúde e a vivência 

de campo da realidade e das necessidades da sociedade, além da oportunidade de 

vivenciar o conhecimento teórico ministrado a respeito do funcionamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e da Estratégia Saúde da Família (ESF), são atividades 

propostas pela disciplina de Estágio em Odontologia Coletiva I e II da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás (FO/UFG). Este trabalho tem por 

objetivo relatar as ações de promoção de saúde bucal e geral realizadas por um grupo 
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de acadêmicos junto aos alunos do ciclo 2, recursos humanos e pais ou responsáveis da 

Escola Municipal João Braz, em parceria com a equipe 13 da Unidade de Atenção 

Básica à Saúde da Família do Jardim São Judas Tadeu (UABSF/SJT). Foram realizadas 

visitas exploratórias durante o primeiro semestre do ano de 2009 para conhecimento da 

realidade local, entrevista a informantes-chave, levantamento de dados das Fichas A, e 

visitas aos aparelhos sociais a fim de direcionar a elaboração de um projeto. Durante o 

segundo semestre do mesmo ano as ações foram executadas. Temas como cárie 

dentária, placa bacteriana, higiene bucal, alimentação saudável e traumatismo dentário 

foram abordados utilizando diferentes recursos didáticos como palestras e atividades 

participativas, visando à melhor forma de orientar a população. Um levantamento 

epidemiológico das condições de saúde bucal dos estudantes foi realizado durante as 

atividades. Além disso, foram abordados aspectos acerca da relação entre saúde bucal e 

saúde sistêmica para as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) durante o curso de 

capacitação que é oferecido às mesmas pela UABSF/SJT. Podem ser apontados como 

saldo positivo deste trabalho, a receptividade por parte dos alunos e recursos humanos 

da escola, o impacto gerado pelas atividades na qualidade de vida dos mesmos e a 

maior abrangência na formação profissional dos acadêmicos envolvidos nestas 

atividades. 

Contato: Guilherme Henrique Costa Oliveira/ guilhermehco2@hotmail.com/ (62) 

81261710 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Victoria Araujo Ganzaroli AMADOR (Bolsista do 

PET-Nutrição e aluna de graduação da FANUT/ UFG) 

Orientador(a): Marília Mendonça GUIMARÃES (Docente FANUT/UFG)                        

Tutor(a): Helieny de Fátima FERREIRA (Nutricionista da SMS/ Goiânia) 

Co-autores (instituição):  

Marília Arantes REZIO (Bolsista do PET-Nutrição e aluna de graduação da FANUT/ UFG) 

Jordana Carolina Marques GODINHO (Bolsista PET-Saúde e aluna de graduação FANUT/ 

UFG) 

Bruna Bittar MARTINS (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

mailto:guilhermehco2@hotmail.com/
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Camila Moura BATISTA (Aluna de graduação da FANUT/UFG 

Carolina Lôbo de Almeida BARROS (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Juliana Reis Rodrigues ALVES (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Raphaela Moiana da COSTA (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Endereço: Rua R, Quadra H, Lote 17, Setor Norte Ferroviário 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 62- 8533-1252 

E-mail: vic_ganzaroli@hotmail.com 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

O LÚDICO NA PREVENÇÃO DA GRIPE A: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM 

TEATRO REALIZADO NO CAIS NOVO MUNDO, GOIÂNIA, GOIÁS. 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O crescente número de novos casos de gripe A tem levado a um aumento freqüente nos 

atendimentos dos setores de emergência das unidades de saúde, que é causado por 

informações não-padronizadas fornecidas à população, bem como pelo medo da letalidade 

da doença. Objetivando conscientizar a população sobre mitos e verdades sobre a gripe A, 

bem como maneiras de contágio e prevenção, foi realizada uma peça teatral no CAIS Novo 

Mundo, na cidade de Goiânia, Goiás. A construção da atividade ocorreu através da parceria 

de alunos integrantes dos grupos PET Nutrição (Programa de Educação Tutorial) e PET-

Saúde (Programa de Educação para o Trabalho para a Saúde) da Faculdade de Nutrição da 

UFG com a Unidade de Saúde CAIS Novo Mundo; a atividade estava inserida dentro dos 

planos de ação da disciplina Estágio Integrado III do curso de Nutrição da UFG. O teatro 

foi construído em reuniões com integrantes dos três eixos de parceria para levantamento de 

idéias e pontos-chave e definição de personagens, figurino e público-alvo no CAIS. As 

temáticas abordadas no roteiro teatral foram: mitos sobre as formas de contágio e 

transmissão, formas de prevenção, principais sintomas e conscientização da importância da 
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equipe multiprofissional no manejo da doença. Os personagens foram: dona de casa, 

médica e enfermeira. Com todas as ferramentas de encenação já preparadas (roteiro, 

figurino e plano de ação), o grupo convidou a direção do CAIS para assistir à encenação da 

peça teatral, que ocorreu no período matutino, na recepção central; após a apresentação, 

foram distribuídos folders informativos para a população sobre a nova gripe. A avaliação da 

equipe gestora do CAIS foi positiva e repercutiu em um pedido de reprodução do teatro na 

recepção da emergência do local. Como solicitado, o teatro foi reproduzido no espaço da 

emergência, que continha um maior número de pessoas do que na recepção central da 

unidade. Pode-se perceber o impacto da ação do grupo através da atenção dada por parte da 

população no momento da encenação. A atividade foi gratificante em todo o seu processo 

de construção e execução, atendendo bem ao objetivo de levar informação de uma maneira 

lúdica e eficaz, além de proporcionar interação entre serviço de saúde, Instituição de Ensino 

Superior e comunidade local e sua interface com a saúde pública. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): gripe A, teatro, prevenção, parceria, lúdico 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Renata Medeiros COSTA (Bolsista PET Saúde 

FANUT/UFG) 

Orientador(a): Marília Mendonça GUIMARÃES (Docente FANUT/UFG) 

                 Tutor(a): Mariana Policena ROSA (Coordenadora de Alimentação e 

Nutrição/SMS) 

 

Co-autores (instituição): ---- 

Endereço: Av. E nº 961 apt. 1402 Bl. A Jardim Goiás 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62)35418648  (62) 84237947 

E-mail: renata.nutri@gmail.com 

Modalidade:    (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(x) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 
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(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO: CAPACITAÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – DISTRITO 

SANITÁRIO SUDOESTE, GOIÂNIA, GOIÁS 

RESUMO  

O Programa Nacional de Suplementação de Ferro – PNSF surgiu com a proposta de 

prevenir a anemia ferropriva, mediante suplementação universal de crianças de 6 a 18 

meses, gestantes a partir da 20ª semana gestacional e mulheres até o 3º mês pós-parto/pós-

aborto. Em Goiânia, o PNSF foi implantado na Secretaria Municipal de Saúde desde 2006, 

porém em 2008 o programa não alcançou cobertura satisfatória. Objetivo: Realizar 

capacitação quanto ao PNSF para profissionais de saúde da abrangência do Distrito 

Sanitário Sudoeste, a fim de possibilitar aumento de sua cobertura. A capacitação ocorreu 

no Distrito Sanitário Sudoeste em maio de 2009, por meio de participação ativa (teoria da 

problematização) – Arco de Maguerez: observação da realidade; identificação dos pontos-

chaves; teorização; hipóteses de solução; aplicação à realidade prática. Foram capacitados 

17 profissionais de saúde que atendem ao público-alvo do programa: seis enfermeiros, 

quatro farmacêuticos, cinco médicos e dois nutricionistas. Treze profissionais responderam 

conhecer o PNSF. Doze profissionais realizam atendimento de crianças; destes, dois 

adotam o PNSF para todas as crianças, um para maioria, cinco para algumas e quatro não 

adotam o PNSF. Treze profissionais realizam atendimento à saúde da mulher, destes, 

apenas dois adotam o PNSF para todas as puérperas/mulheres pós-aborto e oito para todas 

as gestantes. Os fatores que mais dificultam a conduta do profissional quanto ao PNSF são: 

baixa adesão do usuário (n=8), efeitos adversos do suplemento (n=6) e posologia 

recomendada (n=5). A capacitação possibilitou identificar os problemas encontrados pelos 

profissionais de saúde na implementação do PNSF na Região Sudoeste. Os pontos chaves 

dos problemas apontados foram: baixa prescrição de suplementos, baixo registro das 

informações no sistema; baixa adesão da família e dos profissionais e indisponibilidade de 

suplementos. As soluções encontradas foram: orientação aos familiares pelos Agentes 

Comunitários de Saúde, educação em saúde em grupo e individual, participação do 

odontólogo, capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde e do responsável pela 

alimentação dos dados e dispensação dos suplementos, estruturação do programa 
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Crescimento e Desenvolvimento (CD), incentivo às ações de prevenção, aumento do n° de 

profissionais, identificação das receitas, criação de mecanismo de controle das entregas de 

suplementos, abordagem individual do PNSF na sala de preparo clínico, CD, pré-natal. 

Observou-se boa adesão e participação dos profissionais quanto à metodologia e motivação 

à adesão ao PNSF na busca de soluções para os problemas apontados. Faz se necessário, 

portanto, monitorar a cobertura do PNSF no Distrito Sanitário Sudoeste a fim de avaliar o 

efeito da capacitação na prática profissional.  

PALAVRAS-CHAVE: PNSF, Goiânia, arco de Maguerez, anemia ferropriva 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Isadora Alves MOREIRA (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Nara Rubia de FREITAS (Professora da FEN/UFG) 

                       Tutor(a): Rosimary Sousa SILVA (Professora, Coord. do PSE, Colégio Dom 

Fernando I) 

Co-autores (instituição):  

Brenda de Castro CANÊDO (Aluna de graduação da FEN/UFG). 

Christiene Barbosa ARANTES (Aluna de graduação da FEN/UFG). 

Dayanne Priscylla Pires de DEUS (Aluna de graduação da FEN/UFG). 

Elaine Belém de SOUZA (Aluna de graduação da FEN/UFG). 

Juliana Soares RODRIGUES (Aluna de graduação da FEN/UFG). 

Rafael Alves GUIMARÃES (Aluno de graduação da FEN/UFG). 

Valéria PAGOTTO (Enfermeira, SMS) 

Sheila Mara PEDROSA (Enfermeira e aluna de mestrado da FEN/UFG) 

Endereço: Primeira Avenida, n.73, Qd. 06, Lt. 09, Ed. Residencial Dias Marinho, apt. 202, 

Setor Leste Vila Nova 

Cidade: Goiânia  

Telefone(s): (62) 84129723 

E-mail: nrubiadefreitas@yahoo.com.br 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 
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(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(X) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE NO 

AMBIENTE ESCOLAR: FOTOGRAFIA COMO ESTRATÉGIA DE REFLEXÃO E 

PARTICIPAÇÃO  

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Este trabalho é resultado das atividades práticas no âmbito da disciplina Promoção da 

Saúde da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG) em 

parceria com o PSE (Programa Saúde na Escola) e a UABSF (Unidade de Atenção Básica 

de Saúde da Família) Dom Fernando II, realizadas no Colégio Estadual Dom Fernando I. 

As atividades foram desenvolvidas visando à percepção dos alunos sobre a saúde e a 

participação dos mesmos no levantamento de informações referentes às potencialidades e 

fragilidades do ambiente escolar para a promoção da saúde. Neste relato será descrito os 

resultados da intervenção e as aprendizagens dos estudantes do segundo período de 

enfermagem. Um planejamento prévio foi realizado na faculdade, quando foi definido que o 

trabalho em pequenos grupos, a abordagem problematizadora e a participação norteariam as 

práticas dos acadêmicos. Os acadêmicos atuaram em uma sala do nono ano do ensino 

fundamental com 43 alunos. No primeiro encontro os estudantes construíram sua percepção 

sobre saúde por meio de desenhos e o resultado foi discutido com a turma. Para estes 

alunos, a saúde está relacionada principalmente à prática de esportes, hábitos alimentares, 

relações interpessoais e demais fatores que interferem na qualidade de vida das pessoas. 

Nesta perspectiva foi possível trabalhar os aspectos presentes na escola que têm influência 

direta na saúde daqueles que a freqüentam. Os estudantes foram divididos em dois grupos e 

cada um deveria fotografar no ambiente escolar o que percebiam como fragilidades e 

potencialidades para a promoção da saúde. As fotos foram impressas e apresentadas aos 

estudantes no encontro seguinte para a elaboração de cartazes. Em relação às 

potencialidades foram retratadas a quadra de esportes, cartazes educativos, terreno 

destinado a horta, entre outros. Dentre as fragilidades fotografadas estavam telhas e 

vidraças quebradas, ausência de sabão e papel toalha em banheiros, entulho na área de 

recreação e paredes sujas e rabiscadas. Interessante ressaltar que houveram aspectos 
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fotografados por ambos os grupos, como lavatórios, bebedouros e o pátio, evidenciando 

olhares diferentes para situações semelhantes. Os cartazes foram afixados em local propício 

para contemplação de todos da escola. Em relação aos adolescentes, observou-se 

envolvimento dos mesmos nas atividades realizadas, embora tenham ocorrido momentos de 

dispersão. Para estes as atividades foram de grande relevância por despertá-los para suas 

responsabilidades sociais e contribuições para a criação de ambientes favoráveis à saúde. O 

trabalho proporcionou aos acadêmicos da FEN a possibilidade de identificar no contexto da 

prática alguns princípios e conceitos em promoção da saúde como a intersetorialidade, a 

participação, o exercício da cidadania e equidade.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção da Saúde; Programa Saúde na Escola; 

Participação 

 

Nome: Tatyana Xavier Almeida Matteucci Ferreira 

Endereço: Avenida T4, nº1278 apto 2203 Setor Bueno 

Cidade: Goiânia-GO 

Telefone(s): 3434-2970 / 8117-8704 

Email: tatymatteucci@gmail.com 

Apresentadora: Tatyana Xavier Almeida Matteucci Ferreira (Farmacêutica da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e aluna do Mestrado em Ciências da Saúde - 

UFG) 

Orientadora: Dra Rita Goreti Amaral (professora da Faculdade de Farmácia-UFG) 

Co-orientadora: Dra Janaína Valadares Guimarães (professora da Faculdade de 

Enfermagem-UFG) 

Co-autores:  

Suelene Brito do Nascimento Tavares (Biomédica da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia, Biomédica do Laboratório Rômulo Rocha-FF/UFG e aluna do 

Doutorado em  Ciências da Saúde-UFG) 

Iraci Rodrigues Rezende (Médica Ginecologista e Sanitarista da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia) 

César Augusto de Rezende (Aluno da Faculdade de Medicina-UFG) 

Luciana Vieira Araújo (Farmacêutica do Laboratório Rômulo Rocha – 

FF/UFG) 

MODALIDADE: Relato de Experiência 

mailto:tatymatteucci@gmail.com
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CATERGORIA: Pôster dialogado 

EIXO TEMÁTICO: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

RELATO DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO REALIZADA NO 

DISTRITO SANITÁRIO LESTE DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO 

Introdução: A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem por pilar a Atenção Primária 

à Saúde. Na ESF, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) realiza afazeres rotineiros de 

promoção da saúde e prevenção de doenças em sua comunidade, entre os quais se 

permite a inserção de manobras de prevenção do câncer do colo do útero. Para tanto, é 

importante a preparação dos ACS, uma vez que muitos deles não têm treinamento 

suficiente nem mesmo para executar suas atividades rotineiras, quiçá as de outra 

ordem. Objetivo: Capacitar os ACS para atuar nas atividades de prevenção do câncer 

do colo do útero na ESF. Desenvolvimento: O trabalho foi realizado com os ACS das 

UABSF do Distrito Sanitário Leste, do município de Goiânia-GO, através de 

capacitação realizada em julho de 2009. A metodologia utilizada foi a 

problematizadora. A fim de avaliar o aprendizado foi utilizado o sistema de pré-

teste/pós-teste, verificando os conhecimentos dos ACS sobre o assunto antes e após a 

capacitação. Foi observado que dos 67 ACS presentes, 98,5% já haviam ouvido falar 

sobre o exame citopatológico e, dentre estes, 78,8% obtiveram seus conhecimentos em 

cursos de formação para ACS. De acordo com os resultados do pré-teste, antes da 

capacitação 70,1% dos ACS tinham conhecimentos sobre a população que deveria 

realizar o exame citopatológico e 82,1% tinha conhecimento sobre a periodicidade de 

sua realização; por outro lado apenas 32,8% tinham conhecimentos sobre a finalidade 

do exame, 59,7 % tinham conhecimentos suficientes sobre a preparação da mulher para 

sua realização, 46,3% tinham conhecimento adequado sobre o agente causador do 

câncer do colo do útero, 11,9% conheciam os seus fatores de risco. Após a realização 

da capacitação, 92,5% dos ACS demonstraram conhecimento sobre a periodicidade de 

realização do exame, 55,2% demonstraram conhecimentos sobre a sua finalidade e 

86,6% sobre a preparação adequada da mulher para sua realização; 67,2% 

demonstraram conhecimentos sobre o agente causador do câncer do colo do útero e 

82,1% sobre seus fatores de risco. Conclusões: Observou-se um resultado satisfatório 

em relação ao aprendizado dos ACS após a capacitação sobre a prevenção do câncer do 

colo do útero especialmente em relação aos fatores de risco e à preparação adequada da 
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mulher para realização do exame citopatológico. Cabe ressaltar que apesar de um 

grande número de ACS relatarem já terem sido capacitados sobre o assunto, muitos 

ainda não tinham conhecimentos suficientes para a correta orientação das mulheres. 

Estes resultados servem de subsídio para implementar de forma mais efetiva a 

capacitação desses profissionais no município de Goiânia objetivando uma melhor 

orientação à mulheres sobre a importância de realizarem o exame de prevenção do 

câncer do colo do útero. 

 

Apresentadora: Tatyana Xavier Almeida Matteucci Ferreira (Farmacêutica da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e aluna do Mestrado em Ciências da Saúde - 

UFG) 

Orientadora: Dra Rita Goreti Amaral (professora da Faculdade de Farmácia-UFG) 

Co-orientadora: Dra Janaína Valadares Guimarães (professora da Faculdade de 

Enfermagem-UFG) 

Co-autores:  

Suelene Brito do Nascimento Tavares (Biomédica da Secretaria Municipal 

de Saúde de Goiânia, Biomédica do Laboratório Rômulo Rocha-FF/UFG e 

aluna do Doutorado em  Ciências da Saúde-UFG) 

Iraci Rodrigues Rezende (Médica Ginecologista e Sanitarista da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia) 

César Augusto de Rezende (Aluno da Faculdade de Medicina-UFG) 

Luciana Vieira Araújo (Farmacêutica do Laboratório Rômulo Rocha – 

FF/UFG) 

MODALIDADE: Pesquisa 

CATERGORIA: Pôster dialogado 

EIXO TEMÁTICO: Atenção Básica 

CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA DO EXAME CITOPATOLÓGICO 

EM MULHERES ATENDIDAS EM UABSF NO MUNICÍPIO DE GOIANIA-GO 

Introdução: Após 13 anos de implantação do Programa Viva Mulher o Brasil 

permanece com taxas elevadas de morbi-mortalidade por câncer do colo do útero. Urge 

a reorganização das ações de prevenção com vista à maior eficiência do sistema de 

rastreamento. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são profissionais aptos a 

identificar demandas, orientar a população e ajudar a melhorar os resultados alcançados 
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pelas ações de prevenção do câncer do colo do útero dentro da Estratégia de Saúde da 

Família. Objetivo: Analisar o conhecimento, atitude e prática do exame citopatológico 

em mulheres atendidas em UABSF do Distrito Sanitário Leste do município de 

Goiânia-GO, visando sua orientação correta e motivação para realização do exame. 

Metodologia: Como parte de um estudo que está avaliando o impacto de uma 

intervenção dirigida à capacitação de Agentes Comunitários de Saúde na prevenção do 

câncer do colo do útero no município de Goiânia, 67 ACS do Distrito Sanitário Leste 

foram capacitados para informação e sensibilização das mulheres por eles atendidas 

para realização do exame citopatológico, no mês de julho de 2009. Nesta capacitação 

os ACS foram treinados para aplicação de um questionário estruturado às mulheres 

durante sua visita domiciliar de rotina. Os questionários continham perguntas 

direcionadas à análise do conhecimento, atitude e prática do exame, a fim de fornecer 

aos ACS conhecimentos sobre as informações que as usuárias necessitavam receber e 

também a fim de identificar as mulheres que necessitavam fazer o exame. As 

entrevistas foram realizadas nos meses de agosto e setembro de 2009. Resultados: 

Dentre as entrevistadas, 99,7% já haviam ouvido falar sobre o exame, e, dentre estas 

53,8% foram informadas sobre o exame por ACS. Tinham conhecimento sobre a 

finalidade do exame 95,6% das mulheres e 96,8% já haviam feito o exame. No entanto, 

16,0% das mulheres estavam com o exame em atraso e apenas 54,7% das mulheres 

tinham conhecimento suficiente sobre a preparação necessária para realização do 

exame. Conclusão: Observou-se que uma grande parte das mulheres já havia realizado 

o exame ao menos uma vez. No entanto ainda é alta a proporção de mulheres que 

realizam o exame com freqüência inadequada, o que impede a eficiência do sistema de 

rastreamento. Pouco mais da metade das mulheres referiu o ACS como fonte da 

informação sobre o exame; o que deixa claro a necessidade de capacitação destes 

profissionais para que informem e sensibilizem as mulheres para a importância da sua 

realização com freqüência adequada, e também sobre a preparação correta para sua 

realização; conseqüentemente  o programa de prevenção do câncer do colo do útero 

poderá atingir uma maior cobertura, especialmente buscando aquela mulher que nunca 

realizou o exame. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Vinícius José Pereira SILVA (Estudante de Graduação, 

FEN/UFG, Bolsista Pet-Saúde) 

 

Orientador(a): Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN/UFG e Tutora do Pet-Saúde) 

                        

Tutor(a): Veruska Prado ALEXANDRE (PROFESSORA, FANUT/UFG e Tutora do Pet-

Saúde 

Co-autores : Fatima Rodrigues de MORAIS (Enfermeira, UABSF Leste Universitário/SMS-

Goiânia e Preceptora do Pet-Saúde) 

Suzette de Oliveira BRANDÃO (Cirurgiã dentista, UABSF Leste 

Universitário/SMS-Goiânia e Preceptora do Pet-Saúde) 

Ubirone de Fátima GUIMARÃES (Médica, UABSF Leste Universitário/SMS-

Goiânia e Preceptora do Pet-Saúde) 

Ana Cláudia Andrade CORDEIRO (Estudante Graduação, FEN/UFG e 

Voluntária do Pet-Saúde) 

Larissa Lara Pereira de SOUZA (Estudante Graduação, FEN/UFG e Bolsista do 

Pet-Saúde) 

 Thais Augusto MARINHO (Estudante Graduação, FEN/UFG) 

                 

Endereço: Rua 13, Qd 33, Lt  05, Nº: 05, Vila Santa Helena 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 91979286 

E-mail: vinicius_jps@yahoo.com.br 

Modalidade:  (X)  Relato de experiência                (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 
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(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PET-SAÚDE CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DA PARCERIA 

ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Com o lançamento em 2005 do Programa Nacional de Reorientação da Formação de 

Profissionais de Saúde e em 2008 do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-

Saúde) os cursos participantes estão buscando estratégias capazes de fortalecer a parceria com 

os serviços e comunidade. As Faculdades de Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás (UFG) estão inseridas nestes dois programas. 

Em 2009, com o início das atividades do Pet-Saúde no Município de Goiânia, percebeu-se a 

necessidade de estabelecer mecanismos participativos de diálogo e planejamento das ações a 

serem desenvolvidas ao longo do ano. Inspiradas em oficinas de planejamento em nível 

distrital iniciadas em 2007 e promovidas pela UFG e Secretaria Municipal de Saúde, foram 

criadas as Oficinas Locais da Parceria Ensino-Serviço-Cominidade (OLPESC) para 

planejamento nas Unidades de Atenção Básica de Saúde da Família (UABSF) participantes do 

PET-Saúde. O objetivo deste relato é descrever o processo de construção e realização da 

OLPESC na UABSF Leste Universitário. O planejamento foi coletivo e cada segmento ficou 

responsável por mobilizar seus pares para a oficina. A OLPESC respeitou as seguintes etapas: 

acolhimento; objetivos; formação de grupos; resposta às questões norteadoras; elaboração de 

cronograma de atividades e avaliação. A comunidade teve pouca participação e se mostrou 

surpresa com a possibilidade de participar do planejamento. A principal queixa foi a falta de 

informações sobre os serviços oferecidos pela UABSF e foi sugerida a construção de mural 

informativo e promover e implementar controle social na unidade. Os profissionais do serviço 

citaram a reduzida participação no planejamento das atividades práticas e o cronograma 

diferenciado das Faculdades como barreiras para a parceria ensino-serviço e verbalizaram o 

interesse em conhecer papel da UFG dentro da unidade. Identificaram a oficina como espaço 

para verbalização de apreensões e expectativas em relação à contribuição para formação. A 

universidade (tutores, monitores, preceptores, professores, estudantes) identificou como 

barreiras o calendário acadêmico não compatível com as rotinas das unidades e valorizou a 

abertura ao diálogo com os serviços e preocupação com a integração entre cursos da UFG. 

Finalmente, os participantes trabalharam em pequenos grupos definindo prioridades e 

cronograma de execução. A oficina foi avaliada como produtiva pela maioria dos participantes 
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que informaram estar motivados para atuar na execução das ações propostas. Apesar da 

maioria das ações não terem sido realizadas (unidade foi fechada para reforma), observa-se o 

estabelecimento de vínculo entre os envolvidos no planejamento e interesse em retomar e 

atualizar o planejamento assim que a UABSF for reaberta. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Pet-Saúde; Parceria ensino-serviço-comunidade; Planejamento 

participativo.. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Nelson Gonçalves TAQUARY (Aluno de graduação 

da FO/UFG) 

Orientador(a): Maria Goretti QUEIROZ (Professora da FO/UFG) 

                        

Tutor(a): Alessandra Santos Pedroza SOARES (Cirurgiã-dentista da ESF) 

          

Co-autores (instituição): André Augusto ALVES (Aluno de graduação da 

FO/UFG) 

Danilo Monteiro Rezende PEREIRA (Aluno de graduação da FO/UFG) 

Fernanda Freire MAIA (Aluna de graduação da FO/UFG) 

Vinícius Caixeta SOUSA (Aluno de graduação da FO/UFG) 

Endereço: Rua Rubi Q.5 Lt.4  Jardim Diamantina 

Cidade: Goiânia  

Telefone(s): (62)32102103/ (62) 85036301 

E-mail: nelsontaquary@hotmail.com 

Modalidade:   (  x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  x ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 
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TÍTULO:  

PROJETO SEMEANDO SAÚDE: CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS 

MUSICAIS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS NA PRÁTICA DA 

PROMOÇÃO EM SAÚDE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

Experiência desenvolvida na disciplina de Estágio em Odontologia Coletiva II, da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás em parceria a Estratégia 

Saúde da Família do Jardim Aroeiras (SMS), cujo objetivo é capacitar o estudante a 

elaborar e executar intervenções em promoção da saúde. Durante os meses de abril a maio 

do ano de 2009, foi realizado um estudo preliminar na região, utilizando a Técnica da 

Estimativa Rápida para a construção do diagnóstico da realidade, e assim, subsidiar a 

elaboração de um projeto capaz de contribuir para a melhoria das condições de saúde da 

população. A Unidade Municipal de Assistência Social Aroeiras (UMAS Aroeira) foi 

priorizada como área de atuação devido à falta de informação dos escolares daquela 

instituição quanto às orientações de higiene oral e dieta, como também devido ao interesse 

da direção da instituição. O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência de 

intervenção desenvolvida pelo grupo de estudantes de odontologia no UMAS Aroeiras no 

2º semestre de 2009 visando incentivar e orientar os professores e funcionários quanto à 

prática da promoção em saúde bucal. Sabendo que a educação em saúde contribui para a 

promoção da saúde por ser um instrumento de transformação social e a escola um ambiente 

favorável para a educação em saúde bucal, foi priorizado ações de promoção de saúde e 

prevenção, que têm por objetivo, motivar, estimular e ocasionar mudanças no 

comportamento quanto ao auto cuidado, aceitar novos valores e estimular a criatividade. A 

estratégia educativa proposta foi a criação de uma bateria de percussão, utilizando 

materiais recicláveis, como forma de desenvolver habilidades pessoais, incentivar a 

participação dos alunos, empoderando-os a serem transformadores da sociedade e na 

atuação da comunidade. Seguindo outro aspecto da promoção em saúde, a criação de 

ambientes suportivos, foi proposta a reforma do escovódromo do UMAS com o auxílio da 

comunidade, levando a uma maior participação dos moradores e melhorando a estima e 

atenção ao local, experiências estas que contribuem para a nossa formação como cirurgião-

dentista, e nos colocam próximos a realidade da comunidade e da ESF daquela região. A 

fim de se avaliar os resultados obtidos nesta experiência, será realizada a aplicação de 
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questionários e a observação direta dos trabalhos, que serão posteriormente analisados. 

Espera-se com esta intervenção poder incentivar e orientar os professores e funcionários do 

UMAS quanto à prática da promoção em saúde bucal, como também conscientizar os 

alunos do programa PETI e PROJOVEM, quanto aos aspectos de prevenção da doença 

cárie, de higiene bucal e dieta, e de dar sustentabilidade a bateria de materiais recicláveis, 

como forma de amenizar os fatores sociais daquela comunidade.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Odontologia, Promoção, Saúde e Reciclável. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Carla Cristina da Conceição FERREIRA 

(Nutricionista da SMS/Goiânia, Preceptora PET-

SAÚDE) 

Orientadora: Veruska Prado ALEXANDRE (Professora FANUT/UFG, tutora PET-

SAÚDE) 

                        

Tutora: Ida Helena Francescantonio MENEZES (Professora FANUT/UFG, tutora PET-

SAÚDE)             

Co-autores (instituição): Karine Anusca MARTINS (Nutricionista da SMS/Goiânia, 

Preceptora PET-SAÚDE).  

Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora adjunto da FEN-

UFG, Tutora PET-Saúde) 

Ineslaine Batagin RIBEIRO (Farmacêutica da SMS/Goiânia, 

Preceptora PET-SAÚDE).  

Nome: Carla Cristina da Conceição Ferreira 

Endereço: Avenida Assis Chateubriand n. 1805 apto 502-A Setor Oeste 

Cidade: Goiânia/GO 

Telefone(s): 62.3251-1378 e 9616-4400 

Email: carlaferreira.nutri@gmail.com 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 
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( X ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: OFICINAS LOCAIS DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-

COMUNIDADE COMO ESTRATÉGIA DE PLANEJAMENTO NO DISTRITO 

SANITÁRIO NORTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

As oficinas locais de integração do ensino-serviço-comunidade são estratégias que 

contribuem significativamente para a sustentabilidade das ações do Pró-Saúde (Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-Saúde) e PET –Saúde 

(Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde) no contexto da atenção básica. O 

objetivo das oficinas foi conhecer as necessidades locais dos profissionais de saúde e da 

comunidade para direcionar o planejamento de ações do PET-Saúde no Cais Guanabara III 

e na UABSF São Judas. A dinâmica das oficinas se iniciou com a apresentação dos 25 

participantes no Cais Guanabara III e 13 na UABSF São Judas e os objetivos da oficina. À 

seguir ocorreu apresentação de slides sobre o Distrito Sanitário Norte e a unidade de saúde, 

informando o funcionamento e programas de saúde desenvolvidos. Foi realizado o 

mapeamento das disciplinas a serem desenvolvidas em cada unidade de saúde. Por último, 

descreveram-se as atividades propostas, em resposta às questões norteadoras: como o 

serviço, a comunidade e a universidade podem viabilizar a integração das várias áreas 

profissionais nas atividades dos estágios/prática? Quais são as necessidades em saúde da 

comunidade (representantes de usuários)? Quais são as necessidades dos trabalhadores da 

saúde (desafios na atenção à saúde, educação permanente, trabalho em equipe)? Quais 

atividades/ações/estratégias podem ser implantadas buscando a integração (responder as 

necessidades da comunidade e dos trabalhadores da saúde)? A oficina foi uma estratégia 

que promoveu a articulação do ensino-serviço-comunidade e o planejamento de ações de 

ensino-pesquisa-extensão no âmbito da Estratégia da Saúde da Família, mediante o trabalho 

multi e interdisciplinar entre os cursos da área da saúde da UFG e trabalhadores do sistema 

único de saúde (SUS) para o fortalecimento da atuação na atenção básica, junto à 

comunidade. Permitiu ainda, planejar ações para colaborar na melhoria e continuidade do 

atendimento aos usuários dentro das unidades de saúde, visando contribuir na construção do 

SUS, com a promoção da prestação de serviços de atenção de qualidade e mais humana. O 
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planejamento das demandas levantadas nas oficinas possibilitou a garantia da participação 

do serviço de saúde e do ensino, por meio do envolvimento dos acadêmicos e supervisores 

das disciplinas, bem como da comunidade no acompanhamento das atividades do PET-

SAÚDE, nas duas unidades de saúde. A co-responsabilidade entre ensino-serviço-

comunidade possibilitou conhecer os problemas da atuação profissional e acadêmica junto à 

comunidade e propor soluções em conjunto. Vale ressaltar que, toda esta articulação possui 

entraves peculiares, como a dificuldade de comunicação entre e intra ensino-serviço-

comunidade e também de conciliação de agendas. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): oficina local de integração, pró-saúde, pet-saúde 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Denise Elisabeth de Campos BADAN – cirurgiã-

dentista SMS - GO 

Orientador(a):  

                       Tutor(a):              

Co-autores (instituição):Cristiane Tinoco dos SANTOS –enfermeira ESF CAIS 

GUANABARA III- SMS - GO 

Ivana Alvarenga da Silva FARIA – Enfermeira Coordenação ESF- SMS - GO 

Beatriz Galvão de CARVALHO –Assistente social -  SMS - GO 

Endereço: Rua dos Jequitibás Q 27- A Lt 30  - Aldeia do Vale 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 99760877 

E-mail: debadan@gmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Categoria: Pôster dialogado 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

( x ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 
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A VIVÊNCIA DA TUTORIA NA ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA: 

CONQUISTAS E DESAFIOS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Um dos grandes desafios para os profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é a 

necessidade de rever suas práticas profissionais diante de novos paradigmas, repensando os 

processos de trabalho, adotando metodologias participativas. Com uma proposta 

diferenciada de Especialização em Saúde da Família, a Universidade Federal de Goiás e a 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, se articularam propondo suprir a necessidade de 

formar profissionais para as ESF de Goiânia- GO. Esse curso de especialização em 

estratégia em saúde da família adotou práticas pedagógicas que visaram tanto a abordagem 

coletiva quanto clínica individual, de forma interdisciplinar; utilizando o modelo 

pedagógico problematizador, consoante com a ação cotidiana de um profissional da ESF. 

Como fator diferencial nesse curso, a pequena carga horária teórica com menor tempo de 

afastamento do profissional do trabalho, bem como a prática da tutoria apoiando os 

educandos em suas atividades no curso.  O objetivo desse trabalho é apresentar a vivência 

das tutoras no curso de Especialização em Saúde da Família oferecido aos profissionais da 

Estratégia de Saúde da Família do município de Goiânia-GO, no ano de 2007 - 2008. 

Participaram do curso de especialização 60 alunos distribuídos em 04 campos de estágio 

(unidades de saúde dos Distritos Norte e Noroeste – SMS - GO), onde cada uma das quatro 

tutoras acompanhou e orientou grupos de 15 alunos, em aulas presenciais e on-line e nas 

atividades de campo. Desde o processo seletivo para essa tutoria, e ao longo de todo seu 

caminhar, foi acontecendo o crescimento pessoal e profissional de cada uma das tutoras, 

aplacando as inseguranças iniciais, da experiência em grupo multiprofissional e 

promovendo uma desenvoltura de atuação. Pautou-se o exercício da tutoria sempre 

considerando e respeitando o ritmo e as diferenças individuais em cada grupo de alunos. Ao 

final do exercício das atividades de tutoria, os receios e temores iniciais foram superados, 

ficando em cada uma das tutoras, um sentimento de satisfação em poder ter feito parte 

dessa construção de especialistas para a atuação na ESF. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Tutoria, Saúde da Família, Formação em serviço 

 

Nome do Apresentador (instituição): Lara Lívia Santos da SILVA (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG) 

Orientador(a): Maria do Rosário Gondim PEIXOTO (Professora da FANUT/UFG)                      
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Co-autores (instituição): Ana Luiza Lima SOUZA (Professora da FEN/UFG) 

Cláudia Regina de Oliveira ZANINI (Professora da EMAC/UFG) 

                     Cláudia Maria SALGADO (Professora da FM/UFG) 

Dalma Alves PEREIRA (Enfermeira do HC/UFG)  

Edna Cunha VIEIRA (Nutricionista voluntária) 

Luciana Muniz Sanches de SIQUEIRA (Médica endocrinologista 

voluntária) 

Maria Virginia de CARVALHO (Psicóloga PGCS/FM/UFG) 

                     Paulo César Brandão Veiga JARDIM (Professor da FM/UFG) 

                     Suyá Ferreira SANTANA (Fisioterapeuta voluntária) 

  

Endereço: Rua C, nº 297, Setor Leste Vila Nova 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 3261-4585/9999-9627 

E-mail: laralivia@hotmail.com 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

( X ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PARCERIA ENSINO SERVIÇO NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM 

SÍNDROME METABÓLICA – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno caracterizado pela 

presença, no mesmo indivíduo, de um conjunto de fatores de risco cardiovasculares e 

metabólicos. Para seu tratamento, uma abordagem recomendada é a inserção dos pacientes 

em um programa de modificação do estilo de vida, que deve incluir diferentes 

especialidades, atuando coletivamente. Esta equipe multidisciplinar apresenta melhores 

condições de atuar sobre cada um dos fatores de risco, discutindo com o grupo as 
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possibilidades de intervenção, e principalmente auxiliando a identificar e superar as 

dificuldades na realização das mudanças comportamentais necessárias. OBJETIVOS: 

Relatar a vivência dos pacientes, funcionários do serviço, professores e alunos da UFG 

junto ao programa multidisciplinar de controle da Síndrome Metabólica desenvolvido na 

Liga de Hipertensão Arterial/UFG. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Um grupo de 

pacientes portadoras de síndrome metabólica participou de um programa de educação em 

saúde conduzido por profissionais do serviço (enfermeiro, médico), acadêmicos de 

graduação e pós-graduação (nutrição, medicina, psicologia e fisioterapia), docentes 

(nutrição, musicoterapia, medicina, enfermagem). O programa teve duração de 12 meses 

(setembro de 2008 a outubro de 2009), sendo que no primeiro trimestre ocorreram 

encontros semanais e após este período mensais. Foram realizados 21 encontros, com temas 

relacionados a saúde, nutrição, educação física, fisioterapia, psicologia e musicoterapia. 

Buscando novas formas de abordagens da educação em saúde, as atividades e metodologias 

adotadas consistiram de aulas dialogadas e dinâmicas de grupo. CONCLUSÕES: A 

metodologia utilizada favoreceu a participação efetiva das pacientes e o diálogo entre os 

profissionais da academia e do serviço, traduzida pelas discussões suscitadas, da troca de 

experiências e das propostas concretas de intervenção no controle da síndrome. Os atores 

envolvidos destacaram como fragilidades: o fato do programa não contemplar apenas 

reuniões semanais; a falta de disponibilidade dos membros da equipe para participarem de 

todas as atividades do projeto; falta de um espaço físico definido para as reuniões; e por ser 

uma atividade extra do serviço. Já como fortalezas foram relatadas inúmeros aspectos, tais 

como: o aprendizado e convívio com as demais pacientes e com a equipe; a oportunidade 

de trabalhar em equipe multiprofissional focada em um mesmo objetivo, compartilhando 

conhecimentos e com espaço para todos darem suas contribuições; a coesão da equipe; e a 

adesão das pacientes ao programa. Este programa, além de oferecer aos pacientes 

conhecimentos, gerou estímulos para que estes se tornem responsáveis pelo seu auto-

cuidado e para que o serviço e academia reflitam sobre os modelos de assistência. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  

Relato de experiência, equipe multiprofissional, síndrome metabólica.  

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Eurides Santos PINHO 
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Orientador(a): Claci de Fátima WEIRICH                        

Tutor(a):   Waldimeire Gomes FREITAS           

Co-autores (instituição):  Rubia Kelly Mendes MOREIRA 

Endereço: Rua U 80, quadra 54, lote 02, Setor União 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): 62 92934980 

E-mail: eurides_lila@yahoo.com.br 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA ADOLESCENTES: UMA NOVA PERSPECTIVA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O início da vida sexual por pessoas muito jovens seria um fator de risco para gravidez na 

adolescência e aquisição de doenças sexualmente transmissíveis (DST). Com isso, a maior 

parte das iniciativas de educação sexual da juventude, focaliza as ações voltadas para a 

prevenção destes agravos, em especial, para a faixa etária dos 15 aos 19 anos. Contribuindo 

para o crescimento e desenvolvimento sexual saudável e seguro. O objetivo deste trabalho é 

relatar a experiência de uma atividade de educação em saúde vivenciada por um grupo 

multidisciplinar com adolescentes. Durante o estágio na unidade de Estratégia de Saúde da 

Família, acadêmicos dos cursos de enfermagem e medicina, observaram a existência de um 

índice significativo de gestantes menores de 20 anos, a partir deste dado foi pensada uma 

atividade de educação em saúde que trabalhasse este fator interveniente a saúde em 

consonância com outro fator não menos importante que são as DST. Com a ajuda do 

preceptor foi elaborada uma estratégia para atrair os adolescentes para esta atividade. Os 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nos auxiliaram distribuindo os convites intitulados 

de “sorvetada da saúde”, que deveriam ser entregues a todos os adolescentes de 12 a 21 

anos. Em conjunto enfermagem e medicina, planejamos uma tarde atraente aos convidados, 

que envolvia atividades recreativas, palestras dinâmicas com demonstrações práticas e 



277 
  

 

espaço para exposição de dúvidas e questionamentos em geral. No primeiro momento 

realizamos o acolhimento por meio de uma técnica de grupo, com balões recheados de 

frases e perguntas norteadoras, com o intuito de despertar curiosidades e propor pontos para 

discussões. Ao fim desta primeira etapa os 33 participantes entre adolescentes e ACS 

haviam falado pelo menos o nome e a idade que gostaria de ter seus filhos. A faixa etária 

desejada pelos adolescentes para a gravidez ficou entre 18 a 30 anos. Posteriormente, 

iniciamos uma apresentação dialogada, abordando os métodos contraceptivos existentes e 

na sequência as DST, ao término da apresentação demonstramos como usar correto dos 

preservativos feminino e masculino, e finalizamos com a distribuição de folders 

explicativos e preservativos masculino aos participantes. Encerramos à tarde com uma 

confraternização, entre sanduíches e sorvetes conversamos com alguns adolescentes 

propagando a idéia de prevenção e auto cuidado. A experiência teve dupla contribuição 

para a nossa formação profissional, pois em um contexto multidisciplinar conseguimos 

trabalhar com um grupo da sociedade pouco alcançado, e obtendo bons resultados 

relacionados à participação das atividades propostas e discussão dos assuntos relevantes a 

esta faixa etária, como planejamento familiar e sexo seguro, que por vezes são 

negligenciados pelas equipes de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Educação em saúde; Planejamento Familiar; Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): DAMÁZIO, FERNANDA ROCHA VASQUES 

(Universidade Federal de Goiás) 

Orientador(a): QUEIROZ, MARIA GORETTI (Universidade Federal de Goiás) 

                      

Tutor/ Preceptor(a):  NERY, NEWILLAMES GONÇALVES (Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia) 

Co-autores (instituição): MORAIS, MARCELLE SILVA; LEAL, KARINA PEIXOTO; 

MACEDO, ELAINE MOREIRA;
 
MACHADO, CANDYCE VILARINHO; RIBEIRO,  

MARÍLIA ANTÔNIA. de M. (Universidade Federal de Goiás) 
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Endereço: Rua C-28 Qd. 66 Lt. 04 St. Novo Horizonte  

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 9263 9198 

E-mail: fernanda_vasques@hotmail.com 

 

Modalidade:       (X) Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(X) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PET-SAÚDE: DETECTANDO E ATENDENDO DEMANDAS COMUNITÁRIAS 

ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) busca fomentar grupos 

de aprendizagem tutorial envolvendo ensino, pesquisa e extensão, no campo da Estratégia 

Saúde da Família (ESF), auxiliando a reorientação da formação dos profissionais de saúde. 

Esperam-se resultados que contemplem a integração ensino-serviço-comunidade, a 

qualificação da Atenção Básica em Saúde e o desenvolvimento de pesquisa em consonância 

com a Política Nacional de Atenção Básica em Saúde. Em Goiânia, o PET – Saúde, iniciado 

em 2009, desenvolve-se na parceria Universidade Federal de Goiás (UFG), englobando 

tutores e estudantes estagiários dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição e 

Odontologia, e a Secretaria Municipal de Saúde, através dos preceptores - profissionais de 

saúde da ESF. Este trabalho objetiva apresentar a experiência em construção do grupo PET-

Saúde da UABSF Parque Atheneu (unidade 201), que envolve profissionais e acadêmicos 

de Odontologia, a partir de junho de 2009. Apresentam-se dados e fotos ilustrando as 

atividades desenvolvidas, discutindo os pontos mais relevantes. O trabalho iniciou-se pela 

oficina de integração com a comunidade, que levantou e discutiu problemas de saúde locais, 

e apontou possíveis ações e estratégias de atuação. O grupo priorizou problemas 

relacionados com a primeira infância, tendo como foco de atuação o Centro Municipal de 
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Educação Infantil Atheneu Dom Bosco. O público-alvo, além das crianças assistidas pela 

instituição, envolve as famílias e educadores. As atividades têm repercutido positivamente 

na comunidade participante, abordando com pais, educadores, e demais funcionários a 

importância da prevenção de doenças e acidentes na primeira infância, estando atentos aos 

ambientes onde as crianças vivem. Outras ações de educação em saúde vêm sendo 

desenvolvidas junto às crianças, dentro da lógica da Promoção da Saúde. Percebe-se que, 

apesar de estar iniciando, o PET – Saúde aponta uma importante forma de aprendizado pelo 

acadêmico da área da saúde, onde ao desenvolver ações junto à comunidade, vivencia 

situações reais, conhecendo a realidade do Sistema Único de Saúde, assim como da ESF, 

contribuindo para a formação de um profissional mais humano, sensível às necessidades da 

população, e simultaneamente favorecendo a Promoção da Saúde. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  

PROMOÇÃO DA SAÚDE; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; AÇÃO INTERSETORIAL; 

SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Mayara Barbosa Viandelli MUNDIM (Aluna de 

graduação FO-UFG 

Orientador(a): Tatiana Oliveira NOVAIS (Professora da FO/UFG)             

Tutor(a): Newillames Gonçalves NERY  (Cirurgião-dentista da SMS/ Goiânia)           

Co-autores (instituição):  

Bruna Paranhos MEIRELES (Aluna de graduação FO-UFG) 

Hernane de Oliveira CARNEIRO (Aluno de graduação FO-UFG) 

Marco Aurélio de CARVALHO (Aluno de graduação FO-UFG) 

Murillo Martins LEITE FO-UFG(Aluno de graduação FO-UFG) 

Letícia Cardoso MOREIRA (Técnica em Saúde Bucal SMS/ Goiânia) 

Mônica Borges de Araújo ALVES (Auxiliar de Saúde Bucal SMS/ Goiânia) 

 

Endereço: Rua C-259 nº 40 Ed.Luise Regine apto.603 Nova Suiça 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62)35381184  (62)91332454  (62)92638614 
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E-mail: mayarinha_guimaraes__@hotmail.com 

Modalidade:   (X  )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO      

PROJETO VIDA SAUDÁVEL : A EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE 

ODONTOLOGIA JUNTO À ESF 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) busca a reorientação do modelo assistencial, 

operacionalizada por equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Presta 

assistência contínua à comunidade, acompanhando integralmente a saúde das famílias em 

cada área de abrangência. Este trabalho contempla as atividades práticas das disciplinas de 

Estágio em Odontologia Coletiva I e II desenvolvidas durante o quarto ano da graduação do 

curso de Odontologia e efetiva-se a partir da parceria Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás (FO-UFG) e Secretaria Municipal de Saúde/Goiânia (SMS). 

Teve como objetivo a elaboração, execução e avaliação de um projeto de intervenção em 

saúde para um grupo populacional assistido pela ESF, no Parque Atheneu, bairro da região 

sudeste de Goiânia. Apresenta-se a experiência vivida pelo grupo de acadêmicos que 

participou deste projeto. Foi realizado o diagnóstico da realidade da microárea 03 da equipe 

521, utilizando a Técnica da Estimativa Rápida e, através das necessidades observadas, 

foram traçados objetivos e ações de intervenção quanto aos problemas detectados. A 

Unidade Municipal de Assistência Social (UMAS) Parque Atheneu foi eleita como foco de 

atuação, sendo então desenvolvidas atividades de educação em saúde com os temas saúde 

bucal, drogas, violência, alimentação saudável e prática de atividade física envolvendo 

teatros, vídeos, confecção de cartazes, gincanas, jogos educativos, visitas domiciliares, 

orientações, discussões, lanche saudável, entre outros, tendo como público-alvo a equipe da 

ESF, as crianças assistidas pela instituição e suas famílias, bem como educadores e demais 

funcionários desta. Foi ainda firmada parceria com o Programa Educacional de Resistência 

às Drogas e à Violência (PROERD-PM) e com as agentes comunitárias da região para 
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manutenção das atividades de orientação às famílias após o fim do estágio. A satisfação 

tanto da equipe de saúde através de depoimentos de integrantes da mesma, as impressões 

dos acadêmicos e principalmente das opiniões das educadoras, alunos e pais da UMAS 

comprovam a importância de tais atividades tanto na formação dos novos profissionais de 

saúde quanto na concretização dos objetivos da ESF, tornando mais humanizada a relação 

entre o profissional de saúde e a população, buscando contemplar aspectos importantes da 

Promoção da saúde. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção de Saúde, Saúde Bucal, Educação em Saúde,  

Saúde da Família. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador: Charlise Fortunato PEDROSO (Aluna de Graduação da Faculdade 

de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás - FEN/UFG) 

 

Orientadora: Alyne Leite Gomes NOGUEIRA (Professora Substituta FEN/UFG) 

 

Tutora: Jackeline Maciel BARBOSA (Enfermeira ESF Santo Hilário)  

 

Co-autores:  Lysia Cristina  Alves Brito REZENDE (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

                     Bárbara Souza ROCHA (Professora Mestre da FEN/UFG) 

                     Heliny Carneiro Cunha NEVES (Professora Mestre da FEN/UFG) 

                                    

 

Endereço: Rua R-37 Quadra 37 Lote 02  Conjunto Itatiaia  

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 3661-9396/8107-4040/9299-9240 

E-mail: charlisefortunato@hotmail.com 

 

Modalidade:  (X) Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 
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(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: 

O PROCESSO DE ENFERMAGEM E SUA APLICAÇÃO NA COMUNIDADE AO 

PORTADOR DE DIABETES MELLITUS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) configura-se como grande desafio para os sistemas 

de saúde de todo o mundo. O DM é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta 

de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. 

Caracteriza-se por hiperglicemia crônica e tem como complicações mais frequentes 

disfunções e insuficiência de vários órgãos, como: olhos, rins, nervos, cérebro, coração e 

vasos sangüíneos. Esta patologia apresenta alta morbi-mortalidade, com perda importante 

na qualidade de vida. As conseqüências humanas, sociais e econômicas, da mesma, são 

devastadoras, são 4 milhões de mortes por ano relativas ao diabetes e suas complicações, o 

que representa 9% da mortalidade mundial total. A participação do paciente e seu 

envolvimento constante e harmonioso com a equipe de saúde são fundamentais para 

tratamento efetivo. Objetivo: Relatar a experiência do desenvolvimento e aplicação do 

processo de enfermagem realizado durante visitas domiciliares à uma portadora de DM, 

cadastrada na Estratégia Saúde da Família (ESF). Desenvolvimento: O planejamento e 

desenvolvimento do processo de enfermagem à uma portadora de Diabetes Mellitus ocorreu 

a partir de aulas práticas da disciplina “Bases para o cuidar da saúde do indivíduo, família e 

comunidade II”, da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 

(FEN/UFG), com parceria do ESF do setor Santo Hilário, Goiânia/GO. Durante as visitas 

domiciliares realizou-se nos primeiros dias a coleta de dados; seleção dos possíveis 

diagnósticos de enfermagem e elaboração do planejamento de ação. No terceiro dia foi 

realizado a implementação das ações planejadas, tais como: educação em saúde sobre o 

DM, incluindo os agravos, forma de tratamento e a importância da mudança no estilo de 

vida, quanto à alimentação e prática de atividade física. Para isso, foram confeccionados 

folders explicativos sobre hábitos alimentares saudáveis e taxas adequadas de glicemia. E  
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foi enfatizada a importância da adesão ao tratamento e cuidados com o corpo, 

principalmente com os pés. Afim de, avaliar a implementação, abriu-se espaço para 

paciente manifestar a sua satisfação, fazer sugestões e críticas e foi verificada a taxa de 

glicemia, na qual percebeu-se redução significativa (de 384 para 232). Conclusão: O 

cuidado integral ao paciente com diabetes é um desafio para a equipe de saúde, 

especialmente quando se propõe a ajudar o mesmo à modificar seu estilo de vida. A 

aplicação do processo de enfermagem na comunidade, durante visitas domiciliares 

configurou-se como estratégia de acompanhamento e tratamento, especialmente do DM, 

visto que a paciente mostrou disposição e adesão ao tratamento, com significativa redução 

na taxa glicêmica, a partir de planejamentos e intervenções adequadas a sua realidade de 

vida. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Diabetes Mellitus; Processo de Enfermagem; Educação em 

Saúde, Saúde da Família 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador: Francine Vieira PIRES (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

Orientadora: Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, FEN/UFG, Tutora do Pet-Saúde) 

Tutores: Eleide Soares S. de Oliveira (Enfermeira da UABSF Leste Universitário)  

                                Co-autores: 

Ana Paula Freitas LIMA (Aluna de Graduação, FEN/UFG) 

 Laiz Ayres BRITO (Aluna de Graduação, FEN/UFG) 

 Fátima Rodrigues de MORAIS (Enfermeira, UABSF Leste Universitário Preceptora do 

Pet-Saúde) 

Endereço: Rua 262 n°45, Condomínio Barão de Duas Barras AP. 203 Bloco 1B Setor 

Universitário  

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 8425-5772 

E-mail:  francineyellow@gmail.com 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

mailto:francineyellow@gmail.com
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(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PROTAGONISMO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRIBUINDO 

PARA O ESTABELECIMENTO DO VÍNCULO COM AS FAMÍLIAS E 

FORMAÇÃO EM SAÚDE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres)  

Na Estratégia de Saúde da Família (ESF), a visita domiciliária (VD) possibilita uma maior 

aproximação entre a equipe de saúde e a comunidade, permitindo o estabelecimento de 

vínculo junto às famílias possibilitando a identificação contextualizada de seus problemas e 

dificuldades. O trabalho multiprofissional na atenção básica assume fundamental 

importância para a ESF. Neste contexto, enfatiza-se, o papel do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) contribuindo para a integração entre os demais membros da equipe. 

Geralmente cabe ao enfermeiro planejar suas VD procurando atender as demandas 

identificadas pelos ACS. O objetivo deste relato é descrever a vivência de estagiárias de 

enfermagem na interação entre o ACS e a equipe de saúde da família da Unidade de 

Atenção Básica de Saúde da Família (UABSF) Leste Universitário em uma VD. A equipe 

possui dois ACS que estavam realizando o cadastramento de famílias para posteriormente 

iniciarem as VD. Entretanto, ao cadastrar uma família, o ACS identificou uma usuária 

idosa, acamada, com diagnóstico de Mal de Alzheimer e com escore de incapacidade cinco 

(imobilizada na cama, dependente total, necessita de cuidados de enfermagem continuado), 

com necessidade de uma VD da equipe para a realização de ações assistenciais e educativas. 

Ao ser notificada, a equipe agendou a VD e providenciou veículo para o deslocamento dos 

profissionais e estagiárias. Durante a VD, realizamos diversas orientações para os 

cuidadores de acordo com as necessidades da usuária como, por exemplo: cuidados com a 

pele; aumento da ingesta hídrica e alimentar; limpeza da sonda gástrica e pele adjacente; 

uso de placa de hidrocolóide e demais cuidados em relação às úlceras de pressão (curativo, 

mudança de decúbito); banho de sol; higiene oral e corporal. A família foi orientada sobre 

seus direitos e foi realizada solicitação de equipamentos/materiais para apoio às instituições 

de assistência social (fraldas geriátricas descartáveis, cadeira de rodas e para banho, colchão 

casca de ovo, material para curativo). Essa vivência evidenciou a importância e a 
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potencialidade do ACS tanto no estabelecimento de vínculo com as famílias quanto na 

interação e credibilidade junto à sua equipe. Essa experiência de integração ensino-serviço-

comunidade vivenciada pelas estudantes de Enfermagem resultou em benefícios para a 

comunidade e para sua formação acadêmica. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  Saúde da família, Visita domiciliar, Trabalho em equipe 

 

Nome do Apresentador (instituição): Ludmilla Ferreira EUZÉBIO (Aluna de graduação da 

FO/UFG) 

Orientador(a): Rejane Faria RIBEIRO-ROTTA (Professora da FO/UFG) 

                       Co-autores (instituição):  Angélica Ferreira Oton LEITE (Professora 

substituta e mestranda da FO/UFG) 

                                         Érica Tatiane da SILVA (Doutoranda da FO/UFG) 

                                         Maria José Darques SILVA (Cirurgiã-dentista da SMS/ Goiânia) 

                                         Marília Martins AVELINO (Cirurgiã-dentista da SMS/Goiânia)  

   Endereço: R. Patriarca Qd. 36 Lt. 28 – Vila Regina 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 32974133/ 81726573 

E-mail: milinhagyn@hotmail.com 

 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: 

ATENÇÃO A GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS: PARCERIA ENSINO-

SERVIÇO  

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A Hipertensão Arterial e o Diabetes Melitos constituem os principais fatores de risco 

populacional para as doenças cardiovasculares, motivo pelo qual representam agravos de 

saúde pública, dos quais cerca de 60 a 80% dos casos podem ser tratados na rede básica. Os 
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portadores desta doença ao serem atendidos no consultório odontológico requerem cuidados 

especiais. Neste sentido, os alunos da Disciplina de Diagnóstico Bucal IV da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás participaram de uma atividade junto ao 

Grupo de hipertensos e diabéticos atendidos pela equipe Estratégia Saúde da Família (ESF) 

do Cais Jardim Guanabara, Em Goiânia – Goiás. A atividade teve como objetivo enfatizar 

àquela comunidade a importância do cirurgião-dentista na equipe ESF, compreender os 

princípios bio-psico-sócio-culturais envolvidos no desenvolvimento das enfermidades; 

Desenvolver uma reflexão crítica e criativa sobre a realidade mediante a diversificação dos 

cenários e práticas, estabelecendo uma parceria entre o ensino e o serviço.  A metodologia 

utilizada para relatar a experiência foi a exploratória descritiva em que se priorizou, como 

fonte de informações, as respostas de uma ficha clínica dirigida para pacientes hipertensos e 

diabéticos, tendo como referencial componentes multidisciplinares,  ficha clínica de 

Estomatologia recomendada pelo Ministério da Saúde (esquema da cavidade bucal 

preconizado pela OMS) e um instrumento validado de avaliação nutricional. Os dados 

obtidos através da ficha clínica foram categorizados, analisados e obtivemos como 

resultado uma carência desses pacientes em relação às necessidades básicas de atenção à 

saúde bucal. Os dados permitiram também o levantamento de problemas relacionados à 

automedicação, falta de adesão ao uso de medicamentos e a falta de um acompanhamento 

nutricional. Tal experiência proporcionou uma maior aproximação entre a universidade e o 

serviço público, além de evidenciar a importância do multiprofissionalismo, 

multidisciplinaridade e a integração no desenvolvimento de ações em saúde pública; 

Evidenciou que a deficiência da saúde bucal do grupo de pacientes examinados está ao 

nível da atenção básica, mesmo tratando-se de indivíduos participantes de um programa da 

Secretaria Municipal de Saúde. Apesar de tratar-se de uma amostra pequena, não foram 

encontradas lesões caracterizadas como potencialmente malignas. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): 

 Hipertensão; Diabetes; Atenção básica; Sistema único de Saúde; Educação em 

Odontologia 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Bruno Andraus Vieira SCHMALTZ (aluno de 

graduação da FO/UFG). 
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Orientador(a): Leandro Brambilla MARTORELL (professor da FO/UFG)                        

Tutor(a): Neyrlene C. M. BORGES (Cirurgiã Dentista da SMS/Goiânia)         

Co-autores (instituição):  

Alex Alves da Costa ANDRADE (aluno de graduação da FO/UFG). 

Rodolfo Medeiros de ALMEIDA (aluno de graduação da FO/UFG). 

Wesley Vitor de MATOS (aluno de graduação da FO/UFG). 

Endereço: Av. Universitária esq. com a 1ª avenida s/n Setor Universitário. 

Cidade: Goiânia, Goiás. 

Telefone(s): 3209-6059 

E-mail: bruno_andraus@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PROJETO RAÍZES 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O PROJETO RAÍZES é um projeto feito por alunos da FO/UFG em parceria com um 

professor da mesma e um tutor CD da SMS/Goiânia com o objetivo de executar um 

diagnóstico da realidade de uma região de Goiânia, no caso, da região coberta pela 

U.A.B.S.F. São Judas Tadeu, e, em seguida, elaborar e executar atividades que pudessem 

ser executadas na região de maneira a tentar melhorar o conhecimento e a condição de 

saúde dos moradores. O grupo optou por trabalhar com o CEI Luigina, localizado na região 

previamente citada, e, desta maneira, executando palestras, atividades educativas, gincanas, 

e apresentações teatrais para as crianças do CEI com o objetivo de esclarecer duvidas e  

passar conhecimento básico sobre como obter uma vida com saúde bucal. Pudemos 

concluir ao fim das atividades planejadas, que o projeto foi um sucesso tendo em vista o 

conhecimento agregado pelo público alvo do mesmo. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): PROJETO RAÍZES - CEI - LUIGINA 
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Apresentadora: Luciana de Oliveira FROES (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Orientadora: Aída Bruna CAMOZZI
 

(Nutricionista do Distrito Sanitário Leste/ 

Goiânia) 

Orientadora: Ana Cristina BOLENTINE
 
(Nutricionista do Distrito Sanitário Leste/ 

Goiânia) 

Tutora: Marília Mendonça GUIMARÃES
 
(Docente da FANUT/UFG) 

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL NA 

UABSF SANTO HILÁRIO, DISTRITO SANITÁRIO LESTE, GOIÂNIA, GO. 

Os primeiros anos de vida de uma criança, especialmente os dois primeiros, são 

caracterizados por crescimento acelerado e enormes aquisições no processo de 

desenvolvimento, incluindo habilidades para receber, mastigar e digerir outros 

alimentos, além do leite materno, e no autocontrole do processo de ingestão de 

alimentos, para atingir o padrão alimentar cultural do adulto. O leite materno é 

fundamental para a saúde das crianças nos seis primeiros meses de vida, por ser um 

alimento completo. A partir desta idade, inicia-se a alimentação complementar com o 

objetivo de fornecer energia, proteína, vitaminas e sais minerais quando a produção de 

leite materno já não mais atende plenamente as necessidades nutricionais do lactente. 

A importância do aleitamento materno exclusivo e a forma correta de introdução da 

alimentação complementar são temas prioritários a serem trabalhados pelos 

profissionais da saúde na atenção básica. Uma das estratégias de promoção da 

alimentação saudável de crianças menores de dois anos é buscar o contato direto com 

as mães dos lactentes em acompanhamento no grupo de Crescimento e 

Desenvolvimento (C&D). Diante disto, atividades de educação nutricional foram 

planejadas, elaboradas e executadas pela estagiária de nutrição na Unidade de Atenção 

Básica a Saúde da Família Santo Hilário, nos meses de Junho (26/06/2009) e Julho 

(31/07/2009). Com grupos de onze e nove mães presentes, respectivamente, a atividade 

teve como foco principal a alimentação complementar. Respondendo as perguntas 

norteadoras previamente elaboradas – O que é Alimentação Complementar? Quais os 

cuidados necessários com a Alimentação Complementar? – na forma de tempestade de 

idéias, as mães expuseram seus conhecimentos prévios sobre o assunto. A palestra 

ministrada teve como pontos chaves os Dez Passos para uma Alimentação Saudável, 

trabalhados por meio do álbum seriado produzido pelo Ministério da Saúde a partir do 

Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos. No decorrer da atividade, as 
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principais dúvidas envolveram: a prática do Aleitamento Materno Exclusivo até o 6º 

mês; a forma de preparo e consistência dos novos alimentos; os alimentos que podem 

ser inseridos na alimentação da criança e os horários da alimentação complementar. 

Para fixação da atividade as mães receberam folders sobre alimentação complementar 

e um livrinho de receitas com sugestões de preparações para crianças menores de dois 

anos. Esta atividade possibilitou o desenvolvimento de ações relacionadas à Estratégia 

Global para a Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância, enfocando 

um dos objetivos por ela preconizado: fornecer orientação sobre a alimentação 

complementar apropriada com ênfase no uso de alimentos adequados, localmente 

disponíveis, preparados e consumidos de forma segura. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Edson Arantes FARIA Filho (Farmacêutico da 

SMS/Goiânia e Aluno do curso de graduação em Artes Cênicas da EMAC/UFG) 

Orientador(a): Dione Marçal LIMA (Professora da FF/UFG) 

                        Co-autores (instituição):  

Ricardo Wagner Botelho RODRIGUES (Fiscal Sanitário da SMS/Goiânia) 

Nelma Maria PEREIRA (SME/Goiânia) 

Aline Teixeira de AQUINO (Farmacêutica da FF/UFG) 

Endereço: Rua Comendador Negrão de Lima Qd.35, Lt.19, Ap.201, Residencial Samauma, 

Setor Negrão de Lima. 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 9293 3194; (62) 3524 1558 

E-mail: edsarantes@ibest.com.br 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

PROJETO EDUCANVISA EM GOIÂNIA: UMA PARCERIA ENTRE A ANVISA, A 
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UFG, A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO. 

O consumo inadequado de medicamentos, incluindo a automedicação, constitui um dos 

mais sérios problemas de Saúde Pública, sendo uma das principais causas de intoxicação no 

país. É papel da Vigilância Sanitária, eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação 

de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Esse papel pode e deve ser 

fortalecido por atividades educativas. Nesse sentido a parceria entre saúde e educação 

torna-se importante, constituindo a escola um canal rápido e eficaz de acesso à população. 

Com o objetivo de realizar ações e estratégias de educação e comunicação em saúde nas 

escolas públicas da rede municipal de Goiânia, foi firmada uma parceria entre ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Secretaria Municipal de Educação, 

Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde e Universidade 

Federal de Goiás (UFG) dentro do projeto denominado EDUCANVISA. Este projeto 

idealizado pela ANVISA propõe um trabalho conjunto entre profissionais das áreas de 

educação e saúde com o foco na identificação dos riscos do consumo indiscriminado de 

medicamentos e outros produtos sujeitos à Vigilância Sanitária, bem como, sobre os perigos 

da automedicação e da influência das propagandas enganosas. A proposta busca incentivar 

a inclusão dos temas nos currículos das escolas participantes e a discussão dessas temáticas 

na comunidade onde a Vigilância Sanitária atua, constituindo uma ação ampla de prevenção 

da saúde. Na primeira etapa do projeto foram selecionadas quatro escolas para 

implementação do Projeto piloto, sendo treinados dezesseis professores através da Oficina 

de capacitação realizada em Brasília pela ANVISA. A UFG, através da Faculdade de 

Farmácia já parceira da ANVISA em projetos anteriores desenvolvia atividades de 

monitoramento de propagandas de medicamentos e algumas ações de cunho informativo e 

educativo, podendo então aprimorar o processo educativo em Vigilância Sanitária nesta 

fase. A Vigilância Sanitária Municipal e a UFG ficaram responsáveis por prestar apoio 

técnico necessário aos professores capacitados e às respectivas escolas e suas comunidades. 

Dentro deste contexto foram realizadas diversas atividades para promoção da saúde no 

contexto escolar, tais como: palestras educativas, criação de blogs, murais, distribuição de 

materiais educativos e outras atividades desenvolvidas pelos professores capacitados. Os 

resultados puderam ser medidos pelos Relatórios dessas atividades e pelos depoimentos da 

comunidade escolar, confirmando o potencial do projeto na promoção do uso racional de 
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medicamentos e na formação de cidadão críticos quanto às propagandas de produtos 

sujeitos à Vigilância Sanitária. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Vigilância Sanitária; Educação em saúde; Medicamentos 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Paulo Eduardo Tavares MAFFRA (Aluno de 

graduação da FO/UFG) 

Orientador(a): Maria do Carmo Matias FREIRE (Professora da FO/UFG)                        

Tutor(a): Suzette de Oliveira BRANDÃO (Cirurgiã-dentista da SMS/Goiânia)             

Co-autores (instituição): Juliana Silva GOMES (Aluna de graduação da FO/UFG) 

                                        Mariana Silveira SOARES (Aluna de graduação da FO/UFG) 

                                        Rafael Ferreira da COSTA (Aluno de graduação da FO/UFG) 

Endereço: Rua José Bonifácio, Qd. 36, Lt. 11, Bairro Capuava 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 32971128/96958917 

E-mail: pmaffra_17@hotmail.com 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PROJETO AMBIENTE SAUDÁVEL BOCA SAUDÁVEL NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL - A EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA 

EM PARCERIA COM A ESF DE GOIÂNIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

A escola de educação infantil constitui um espaço importante para a promoção de 

ambiente saudável e saúde bucal. O objetivo do presente trabalho é apresentar o projeto 

realizado por um grupo de acadêmicos do Estágio em Odontologia Coletiva II da 

Faculdade de Odontologia da UFG em parceria com a equipe da Estratégia Saúde da 
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Família (ESF) do Setor Leste Universitário da cidade de Goiânia, no ano de 2009. A 

finalidade da disciplina foi elaborar um projeto de atuação em saúde coletiva junto à 

comunidade da área de abrangência do serviço públicos de Goiânia e colocá-lo em 

prática. O público alvo foi a comunidade (crianças de dois a seis anos de idade, 

educadores e pais) do Centro Municipal de Educação Infantil Criança Cidadã. Para a 

elaboração deste projeto foi realizado o diagnóstico da realidade através da Técnica da 

Estimativa Rápida. A elaboração e execução do projeto foram orientadas e 

supervisionadas pela cirurgiã dentista da ESF e por uma professora da disciplina. Foi 

também realizado um levantamento epidemiológico de cárie nas crianças. Os temas 

abordados na programação eram relacionados à saúde bucal e geral e conscientização 

quanto ao destino do lixo doméstico, visando proporcionar um ambiente de apoio 

adequado. A partir da realização deste trabalho ampliamos o conhecimento e o interesse 

da comunidade do CMEI em relação ao ambiente saudável. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): ambiente saudável, educação infantil e saúde bucal. 

 

Apresentador: Willer Cândido de MELO (Discente – Curso de Enfermagem – UFG - 

CAC) 

Orientadora: Profª Ms. Normalene Sena de OLIVEIRA (Docente – Dep. de 

Enfermagem- UFG-CAC). 

Modalidade: Relato de experiência 

Eixo temático: Reorientação da Formação e Educação Permanente em Saúde 

E-mail: willer_candido@hotmail.com  

PROMOÇÃO DA SAÚDE: ARTE DE CONSTRUIR COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES DO CUIDAR EM ENFERMAGEM 

A disciplina de Promoção da Saúde do Curso de Enfermagem da Universidade Federal 

de Goiás- Campus Catalão apresentou em seu primeiro dia de aula a proposta do plano 

de curso para que pudéssemos avaliar propor e fazer alguns ajustes de acordo com 

nossas expectativas como discentes. Consideramos uma atitude inovadora, mas ao 

mesmo tempo desafiadora. Somos co-responsáveis pela construção da disciplina de 

acordo com a proposta do Projeto Pedagógico do curso que nos foi apresentado. 

Estamos no segundo período do curso e percebemos o quanto caminhamos como 

alunos. Para nós que chegamos recentemente à academia falar de problematização 

frente à realidade que vivemos e atuamos ainda é novo. Aprendemos em muitos 

mailto:willer_candido@hotmail.com
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momentos em nossa formação inicial a encontrar  respostas prontas e segui-las. Hoje 

somos reeducados a reaprender a caminhar juntos, a construirmos o saber a partir de 

experiências que trazemos e fazer conexões com a realidade em que estamos inseridos. 

Cada dia que nos dirigimos para a atividade em sala de aula ou pratica nos sentimos 

desafiados a trabalhar em equipe, respeitar as diferenças entre nos discentes, docentes e 

os diversos cenários da comunidade, a acolher a história e a cultura do outro e muitas 

vezes a nossa que não aprendemos ainda a valorizar. OBJETIVO: Descrever a 

experiência como discente na disciplina de Promoção da Saúde e a construção de 

competências e habilidades na formação do ser enfermeiro a partir da proposta do 

Programa Nacional de Reorientação da Formação do Profissional em Saúde. 

CONCLUSÃO: Somos estimulados a trabalhar em grupo, nos cenários de pratica, com 

responsabilidade e compromisso frente à realidade e necessidade dos indivíduos, 

famílias e comunidade. O que requer pesquisa extraclasse, estudo e criatividade para 

elaborarmos estratégias de comunicação, participação e ao mesmo tempo 

conhecimento cientifico para a etapa que estamos. A disciplina ocorre de maneira 

sistematizada com critérios claros de avaliação e construção de habilidades e 

competências específicas no desenvolver de tudo que elaboramos como grupo em sala, 

em pequenos subgrupos e comunidade. Aprendemos a escutar o outro, e a trabalhar em 

equipe.  Somos acompanhados nos pequenos subgrupos e quando necessário 

individual. Somos uma turma de trinta e nove alunos com duas professoras para teoria, 

pratica e o acompanhamento fora destes contextos. Ainda estamos aprendendo a 

trabalhar com pedagogia de projetos, pedagogia da autonomia e problematização.  

Identificamos crescimento pessoal e criatividade para desenvolvermos atividades de 

Promoção de Saúde em diferentes cenários. A ementa da disciplina é trabalhada em 

oficinas de pintura, cartazes, jogos pedagógicos, material reciclável, desenhos, sucatas 

e outros. 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  
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Nome do Apresentador (instituição): Aline Filomena Furtado GOLD (Aluna de graduação 

da FEN-UFG bolsista do PET-Saúde). 

Orientador(a): Kelli Keiko KOGA ( Enfermeira da UABSF Dom Fernando II preceptora do 

PET-saúde) 

                   

Tutor(a): Ana Cristina Bolentine DUTRA ( Nutricionista da SMS/Goiânia e preceptora do 

PET-Saúde) 

Co-autores (instituição): Ida Helena Francescantonio MENEZES (Docente da FANUT-

UFG e tutora do PET saúde); Carolina Correa GOMES e Ludimila Pereira da SILVA 

(Alunas de graduação da FANUT-UFG bolsista do PET-Saúde); Diulye Evelyn Rezende de 

ALMEIDA (Aluna de graduação da FEN-UFG bolsista do PET-Saúde); Jacqueline 

Rodrigues de LIMA (Docente da FEN-UFG e tutora do PET-Saúde). 

Endereço: Rua 262 Condominio Barão de Duas Barras Apt 502 2B  

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 84250493 

E-mail: alinefurtadogold@yahoo.com.br 

Modalidade:   ( X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (X) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

REDE AMAMENTA BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DO PET-SAÚDE    

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A Rede Amamenta Brasil, é uma estratégia de promoção, proteção e apoio à prática do 

aleitamento materno na Atenção Básica, por meio de um processo de trabalho que envolve 

toda a equipe das unidades básicas de saúde. Visando o fortalecimento da relação ensino-

serviço-comunidade com vistas ao apoio da realização de atividades no serviço de saúde, 

este trabalho tem como objetivo relatar a experiência do PET-Saúde no desenvolvimento de 

uma oficina sobre aleitamento materno com comunidade e equipe de saúde da família. 

Durante o mês de maio de 2009 foram realizados encontros na Unidade de Atenção Básica 
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de Saúde da Família (UABSF) Dom Fernando no Distrito Sanitário Leste de Goiânia com 

objetivo de planejar oficinas de orientação sobre o aleitamento materno direcionadas aos 

profissionais de saúde e comunidade. As ações propostas pelo grupo foram a realização de 

uma atividade que abordasse a temática aleitamento materno e alimentação complementar 

junto a comunidade e, em seguida, reunião com a equipe de saúde da unidade com o 

propósito de se discutir o projeto Rede Amamenta Brasil. Apesar da divulgação da 

discussão do tema junto a comunidade, feita pelos agentes de saúde, participaram seis 

mulheres que estavam na sala de espera. Foram discutidos diversos assuntos acerca da 

temática e enfatizado o papel do serviço de saúde no apoio a amamentação e explicando 

qual o objetivo do projeto. Ao término foi construído e deixado na UABSF um mural pelos 

estudantes com informações sobre a importância do aleitamento materno, o ABC da 

Amamentação e anexados depoimentos de cada participante. Neste mesmo dia houve um 

momento para discussão do projeto Rede Amamenta Brasil entre os acadêmicos membros 

do Pet-saúde, membros da equipe de saúde e preceptores, com pouca adesão dos 

profissionais da unidade. Acreditamos que a atividade realizada não teve o impacto 

esperado devido pouca participação tanto da comunidade quanto dos profissionais. 

Entretanto, acreditamos que os objetivos foram alcançados, pois as pessoas que 

participaram foram sensibilizadas e o aprendizado que nos foi proporcionado contribuirá 

para o aperfeiçoamento das próximas atividades propostas. O trabalho em conjunto dos 

profissionais de saúde da unidade e os membros do PET-Saúde foi fundamental, 

principalmente pela aproximação entre estudantes de Nutrição e Enfermagem. Ressaltamos 

que o planejamento coletivo foi dificultado pela incompatibilidade de horário entre 

estudantes e período de funcionamento da UABSF. Esta experiência também possibilitou a 

percepção de que a comunidade está disposta a participar das atividades educativas 

propostas, entretanto necessita ser estimulada constantemente pela equipe de saúde e seus 

colaboradores. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  Relato de experiência; Rede Amamenta Brasil; Atenção 

básica. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Luisa Salles de Moura MENDONÇA (Aluna de 

graduação da FM/UFG) 
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Orientador(a): David L. C. ISAAC (Professor da FM/UFG)                        

Tutor(a):     Marcos Pereira ÁVILA (Professor Titular de Oftalmologia da FM/UFG) 

Co-autores (instituição):  Tauan DE OLIVEIRA (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Ubiratan Rodrigues de GODOY NETO (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Bruno Queiroz MACHADO  (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Lais Leão OLIVEIRA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Leonardo Rocha-Carneiro GARCIA-ZAPATA (Aluno de graduação da 

FM/UFG) 

Murilo Gomes de ÁZARA (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Simão TKATCHUK JÚNIOR (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Teresa Cristina Baião ROLIM (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Endereço:  Rua 9, n 663, apto 602, S.Oeste 

Cidade: Goiânia GO 

Telefone(s): 99714826 

E-mail: luu.mendonca@gmail.com 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA LIGA DE OFTALMOLOGIA DA FACULDADE 

DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

INTRODUÇÃO: O contato do ser humano com o mundo, em 85% das possibilidades, 

acontece através da visão. O Brasil, segundo o Censo do IBGE/2000, apresenta uma 

população com alguma deficiência, na ordem de 14,5% da população total, sendo que, as 

deficiências visuais representam 48,1%, ou seja, 11.8 milhões do total de deficientes, mais 

de 100% superior à segunda causa de deficiência. Os problemas visuais acarretam ônus à 

aprendizagem, desenvolvimento intelectual e à socialização. Existe uma enorme demanda 

em Oftalmologia, em diversos segmentos (refração, catarata, retinopatia diabética, baixa 
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visão, glaucoma, entre outros), no entanto a dificuldade de acesso, a cobertura insuficiente 

do sistema de saúde e a incapacidade da população mais carente de completar o tratamento 

reprimem essa demanda. OBJETIVOS: A Liga de Oftalmologia (LOFT) é um projeto de 

extensão da Faculdade de Medicina da UFG (FM-UFG), em parceria com o Centro de 

Referência em Oftalmologia (CEROF), que tem por objetivo introduzir os acadêmicos, do 

primeiro ao quarto ano, aos serviços de atendimento de Oftalmologia, para que a partir do 

contato precoce, a formação nessa área seja ampliada. DESENVOLVIMENTO: A LOFT 

desenvolve suas atividades em três vertentes principais: (1) capacitação dos acadêmicos de 

medicina em agravos oftalmológicos prevalentes, através de aulas teóricas e 

acompanhamento ambulatorial e cirúrgico de pacientes do CEROF, (2) promoção de saúde 

através de campanhas educativas dirigidas à população em geral, estreitando a relação 

comunidade/universidade e (3) formação de grupos de pesquisa para realização de trabalhos 

científicos acerca dos temas estudados. Conclusão: O projeto de extensão desenvolvido 

permite o aprofundamento dos conhecimentos fornecidos pela disciplina de Oftalmologia 

da FM-UFG, em sua grade curricular, complementando lacunas e permitindo um maior 

contato dos alunos com a população, que se mostra carente de informações e atendimento 

na área.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  atendimento oftalmológico; promoção de saúde ocular; 

prevenção de doenças oftalmológicas.  

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Luisa Salles de Moura MENDONÇA (Aluna de 

graduação da FM/UFG) 

Orientador(a): David L. C. ISAAC (Professor da FM/UFG)                        

Tutor(a):      Marcos Pereira Ávila (Professor Titular de Oftalmologia da FM/UFG)            

Co-autores (instituição): Tauan DE OLIVEIRA (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Cláudia Gomide Vilela DE SOUZA  (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Isabela Theodoro PACHECO (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Lais Leão OLIVEIRA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Endereço:  Rua 9, n663, apto 602, s.oeste 

Cidade: Goiânia GO  
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Telefone(s) 99714826 

E-mail: luu.mendonca@gmail.com 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (x) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x) Extensão Universitária 

() Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE CAMPANHA DE ATENDIMENTO 

OFTALMOLÓGICO À POPULAÇÃO DE SETOR CARENTE DA CIDADE DE 

GOIÂNIA-GOIÁS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

INTRODUÇÃO: Por representar a perda de um dos sentidos mais úteis no relacionamento 

do homem com o mundo, a perda visual é considerada uma deficiência grave, daí a 

necessidade de ações direcionadas à prevenção, detecção precoce e tratamento deste agravo. 

O Projeto “Atendimento oftalmológico comunitário a populações do Centro-oeste” 

constitui um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da UFG, e engloba diversas 

atividades de atenção básica à saúde oftalmológica, desenvolvidas periodicamente em 

cidades goianas. A atividade relatada neste trabalho integra o projeto, na forma de 

campanha de atendimento à população, realizada em parceria com a Prefeitura de Goiânia e 

o Centro de Referência em Oftalmologia da UFG (CEROF/UFG), em Bairro da cidade de 

Goiânia (Parque Atheneu), atendendo à livre demanda. OBJETIVOS: Promoção e proteção 

da saúde, por meio de campanha de atendimento à população, com orientação, atendimento 

oftalmológico direcionado à triagem e prevenção de doenças, realização de diagnósticos e 

encaminhamento para tratamento em serviço terciário. DESENVOLVIMENTO: O 

atendimento aos indivíduos foi realizado por médicos residentes do CEROF/UFG, com 

auxílio de acadêmicos da Liga de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da UFG (LOFT), 

seguindo um roteiro de exame oftalmológico, com anamnese, medida de acuidade visual, 

refração, avaliação de catarata, fundoscopia, tonometria, e avaliação da córnea com 

corantes.  As principais doenças triadas foram ametropias (miopia, hipermetropia, 

astigmatismo, presbiopia), retinopatia diabética, catarata e pterígio; outros menos 
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freqüentes também foram detectados, como: ceratites, conjuntivites, hipertensão ocular 

associada a outros fatores de risco para glaucoma (“glaucoma suspects”) e retinopatia 

hipertensiva. Após a realização do diagnóstico, os indivíduos receberam orientações e 

encaminhamentos para tratamento e acompanhamento no CEROF. Estima-se que tenham 

sido atendidas 900 pessoas em dois dias de campanha. CONCLUSÃO: Os autores puderam 

observar a carência de informação por parte da população, que tem pouco acesso a 

consultas oftalmológicas, devido ao fato de esta ser uma área restrita e pouco explorada por 

outros profissionais da área médica. Além disso, destacamos a importância de campanhas 

como esta, que facilitam o acesso dos indivíduos usuários do SUS aos serviços de 

referência, uma vez que substituem a etapa dos centros primários de assistência (CAIS), 

evitando a sobrecarga o sistema. Por fim, a LOFT e O CEROF entendem que a participação 

de acadêmicos de Medicina em projetos como o descrito é indispensável à formação de 

profissionais sensíveis à situação do paciente usuário do SUS e conhecedores do 

funcionamento deste sistema.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): atendimento oftalmológico; promoção de saúde ocular; 

prevenção de doenças oftalmológicas. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Luisa Salles de Moura MENDONÇA (Aluna de 

graduação da FM/UFG) 

Co-autores (instituição):  Lais Leão OLIVEIRA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Leonardo Ribeiro SOARES (Aluno de graduação da FM/UFG) 

Letícia de Ávila CAMBRAIA (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Marcela Rassi da CRUZ (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Mariana Moreira de DEUS (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Patrícia Novaes RABELO (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Endereço: rua 9, n 663 apto 602, s.oeste 

Cidade: Goiânia GO  

Telefone(s) 99714826 

E-mail: luu.mendonca@gmail.com 

Modalidade:   ( x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (x) Atenção Básica 
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(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES 

INTERNADOS NA ENFERMARIA DE CLÍNICA MÉDICA NA ÁREA DE 

GASTROENTEROLOGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: A disciplina de Clínica Médica, da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Goiás, é subdividida em rodízios nas especialidades da área: Gatroenterologia, 

Hematologia, Neurologia, Reumatologia, Endocrinologia, Nefrologia, Cardiologia e 

Pneumologia. Através dessa disciplina, o acadêmico do 3º ano pode conhecer as 

enfermidades clínicas, com base em aspectos fisiopatológicos, diagnóstico e tratamento, 

correlacionando a teoria ministrada com a prática vivenciada em enfermaria e ambulatório, 

sendo a primeira o enfoque deste relato. Objetivos: Relatar as experiências vivenciadas em 

enfermaria pelos acadêmicos do 3º ano do curso de Medicina que cursaram o Rodízio de 

Gastroenterologia, pertencente à disciplina de Clínica Médica, no período de 19/10/2009 a 

11/11/2009.  Relato de Experiência: Durante o acompanhamento, os alunos realizaram a 

evolução diária dos pacientes internados em enfermaria, baseando-se na ficha padrão SOAP 

(dados Subjetivos, dados Objetivos, Avaliação e Plano de ação), a partir dos dados 

coletados em anamnese, exame físico, exames complementares e revisão do prontuário.  

Durante os encontros, os acadêmicos elaboravam o raciocínio clínico (diagnóstico 

sindrômico, nosológico, etiológico e diferenciais), e discutiam estes aspectos, relacionando 

cada caso com terapêutica e prognóstico.  As doenças mais prevalentes, encontradas dentre 

os pacientes internados foram: Cirrose Hepática e suas complicações (Ascite, Varizes 

esofágicas, Peritonite Bacteriana Difusa) e Doença de Chagas em sua forma crônica com 

complicações (Megaesôfago e Megacólon chagásicos). Foi encontrado, ainda, um caso 

terminal de Adenocarcinoma Gástrico. Conclusão: O acompanhamento destes pacientes 

possibilitou o aprimoramento e sistematização de habilidades fundamentais no contexto 

médico, como a anamnese, exame físico e avaliação de exames complementares, além do 

treinamento do raciocínio clínico, determinação de prognóstico e escolha de tratamentos, 
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com um conhecimento ampliado da farmacologia clínica. Além disso, o contato com 

pacientes em estado grave permitiu uma maior sensibilização do estudante com a situação 

do doente, permitindo o entendimento da repercussão psicossocial das enfermidades 

apresentadas. Os autores entendem que a preocupação com este segundo aspecto é 

imprescindível na prática médica, que deve sempre buscar a humanização no atendimento 

do paciente.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): agravos em gastroenterologia, evolução diária SOAP; 

humanizaçãona relação médico-paciente.   

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  
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Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X ) Atenção Básica 
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(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 
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(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

 RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE COM O GRUPO PPCO E HIPERDIA: CAIS AMENDOEIRAS 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A alimentação inadequada, excessiva em açúcares, gorduras e sal, aliada ao sedentarismo 

são fatores de risco para o surgimento de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), 

como a obesidade, hipertensão, diabetes e dislipidemias. Considerando a grande 

prevalência das DCNT no cenário atual, a realização de ações de educação em saúde 

permite melhorar a qualidade de vida da população. Com o objetivo de estimular a prática 

de vida saudável, foi proposta uma atividade com os participantes dos grupos Programa de 

Prevenção e Controle da Obesidade (PPCO) e Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus (Hiperdia) da Unidade Básica de Saúde (UBS) Cais Amendoeiras, situado na área 

do Distrito Sanitário Leste. Essa ação fez parte da programação “Outubro Saudável: 

Promoção da Saúde de Crianças e Adolescentes” no Município de Goiânia, promovida pela 

Secretaria Municipal de Saúde, e inserida na Semana Municipal de Promoção da Saúde, 

Prevenção e Controle da Obesidade. O educador físico da Unidade de Saúde iniciou a 

atividade com uma palestra sobre os benefícios do exercício físico para o controle e 

prevenção do excesso de peso. Os participantes foram estimulados a se inscreverem em 

uma turma de hidroginástica gratuita conseguida pelo educador físico em parceria com o 

Centro de Convivência com o Idoso, do Jardim Novo Mundo. Após essa atividade foi 

realizado um mini-teatro com a participação dos acadêmicos de Nutrição do 8° período que 

abordava os fatores que causam o excesso de peso e desencadeiam diversas outras co-

morbidades. Em seguida fez-se a apresentação dos 10 passos para uma alimentação 

saudável com ênfase nas porções dos alimentos. Para conscientizar da importância de 

adquirir hábitos alimentares saudáveis foi apresentado um vídeo que mostrou a situação 

particular de uma mulher que reduziu o peso e melhorou a sua saúde com a mudança do 

estilo de vida. Os participantes da palestra foram receptivos/participativos ao assunto 

abordado e se interessaram em iniciar uma mudança no estilo de vida começando pela 

prática de atividade física. Foram também esclarecidas as dúvidas que surgiram sobre o que 

é certo e errado no que tange a alimentação. Ao final da atividade a direção da UBS 

ofereceu um lanche da manhã com frutas variadas doadas pela Central de Abastecimento do 
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Estado de Goiás (CEASA). Essa experiência implicou numa compreensão ampliada de 

saúde, mostrando os desafios a serem superados na busca da atenção integral à saúde. Nessa 

ótica, a idéia de promover a mudança de estilo de vida aos usuários atendidos em grupos 

específicos deve ocorrer com a articulação de saberes e práticas multiprofissionais. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Obesidade, Hipertensão, Atividade Física. 
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TÍTULO 

REVISANDO AS CONCEPÇÕES DE INTEGRALIDADE EM SAÚDE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres)
 

Introdução O princípio de Integralidade é definido como um dos maiores desafios para 

operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), e ainda afirmam não existir clareza 

conceitual na literatura sobre esse princípio. Entende-se que a Integralidade toma uma 

conformação de desafio para sua operacionalização tanto quanto para seu entendimento. 

Busca-se então neste trabalho expor as diversas denominações que a Integralidade ganha na 

literatura, como ela pode ser integrada na assistência e sua avaliação nos Sistemas de Saúde 
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desde a década de 1980 à atualidade. Objetivo Contextualizar o conceito da Integralidade 

para o SUS, seu status na saúde pública como diretriz, abordando a Integralidade da década 

de oitenta, quando se tornou diretriz, nas suas formas de abordagem, como é trabalhada e 

como se apresenta nas práticas assistencialistas multiprofissionais na atualidade. 

Metodologia Trata-se de um estudo bibliográfico. As contribuições teóricas sobre 

Integralidade foram baseadas em livros, artigos e dissertações. A pesquisa foi efetuada no 

mês de fevereiro de 2008, no site do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 

em Ciências da Saúde (BIREME) e em sites oficiais de saúde do SUS. Resultados No 

século XX a primeira relevância que se prestou a Integralidade foi no movimento da 

Medicina Integral nos EUA, que criticava o modelo assistencial fragmentário influenciando 

a medicina preventiva, embrião do Movimento Sanitário no Brasil. A Integralidade tornou-

se um preceito que começou a nortear as principais políticas e fez parte das propostas de 

reforma no início da década de oitenta. Atualmente a Integralidade conformada em 

diferentes eixos da assistência que preza por ações de prevenção e promoção; a garantia de 

atenção nos três níveis de complexidade da assistência; a articulação das ações de 

promoção, prevenção e recuperação e a abordagem integral do individuo. Vários programas 

foram criados propondo a organização dos serviços, a organização da abordagem ou do 

acompanhamento para obter dados sobre o impacto epidemiológico das intervenções 

oferecendo indicadores da efetividade dos programas, apontando falhas e colaborando na 

organização nos serviços. Em 2006 foi criada a Portaria n°699/GM do dia 30 de março que 

garantiu a partir do ano de 2007 a unificação dos processos de pactuação de indicadores 

existentes o que no futuro poderão servir de subsidio para a avaliação da efetividade da 

integralidade. Conclusão A Integralidade é defendida por muitos autores como um ideal, 

impondo-se na Saúde Pública como uma necessidade para a reformulação do modelo da 

assistência, o que leva o governo a comprometer-se com a organização dos serviços e de 

um modo integral atender todas as necessidades da comunidade, promovendo ações 

conjuntas e respondendo as suas necessidades. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Assistência Integral a Saúde, Medicina da Família e 

Comunidade, Sistema Único de Saúde  
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Nome do Apresentador (instituição): Amanda Santos Fernandes COELHO (Aluna de 

graduação da FEN/UFG) 
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Co-autores (instituição): Raphaela Maioni XAVIER (Aluna de pós-graduação da 
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Janaina Valadares GUIMARÃES (Professora da FEN/UFG) 

Karina Machado SIQUEIRA (Professora da FEN/UFG) 

Maria Márcia BACHION (Professora da FEN/UFG) 

Responsável: Professora Dra. Ana Karina Marques Salge 

Professora Adjunto da Faculdade de Enfermagem/UFG 

Endereço: Rua Clovis Nascimento N 692 Vila Nova 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 8521-2415 
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Modalidade:   (  )  Relato de experiência                      ( X ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

ABORDAGEM DAS PRÁTICAS E SABERES DAS MULHERES NO PERÍODO 

PUERPERAL TARDIO NO CONTEXTO ENSINO-COMUNIDADE 

Puerpério, sobreparto ou período pós-parto é o período em que ocorrem manifestações 

involutivas, ao estado pré-gravídico das modificações locais e sistêmicas provocadas pela 

gravidez e parto no organismo da mulher. Didaticamente o puerpério pode ser dividido em 

três períodos: imediato (do 1º ao 10º dia após a parturição), tardio (do 11º ao 45º dia) e 

remoto (a partir do 45º dia). Importante uma concepção mais integral das respostas 

humanas de saúde destas mulheres, devido às alterações encontradas nesta fase, tanto as 

mudanças físicas e psicológicas. A enfermagem pode contribuir significativamente com 

seus conhecimentos neste período que a mulher vivencia. O objetivo do trabalho foi 

mailto:amandasantospi@yahoo.com.br
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analisar a ocorrência do diagnóstico de enfermagem “conhecimento deficiente” em 

mulheres no período puerperal tardio, no contexto da comunidade. Trata-se de um estudo 

descritivo, de abordagem quantitativa. O cenário do estudo foi a área de abrangência das 

equipes de Saúde da Família da Regional Leste da cidade de Goiânia (GO). Esta pesquisa 

foi realizada com mulheres no puerpério tardio, com recém-nascido (RN) vivo. A amostra 

de 10 participantes foi selecionada por conveniência. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás, sob o número de protocolo 185/07. A coleta de dados foi iniciada após ter 

sido lido, assinado e esclarecido o consentimento informado. A partir dos dados obtidos, 

60% das pacientes receberam orientações de algum profissional da saúde, dentre estas as 

mais freqüentes foram: 40% sobre a realização de vacinas, 30% sobre alimentação materna 

e 30% sobre alimentação da criança. Quanto à amamentação, 60% possuíam conhecimento 

sobre quantas mamadas por dia, 90% sabiam informar como deve ser a pega correta; apenas 

20% das puérperas procuraram informações sobre cuidados com as crianças, além das 

fornecidas durante o pré-natal. 50% buscavam informações com familiares e amigos, 30% 

utilizavam a TV e 20% procuravam algum profissional da saúde. O parto normal foi 

predominante, ocorrendo em 60% da amostra, sendo que 40% foram realizados em 

instituições privadas e 60% em públicas. O contexto, exemplificado, manifesta que o as 

puérperas não reconhecem os profissionais de saúde como principal apoio nesta fase, com 

isso torna-se necessária uma assistência de enfermagem mais freqüente e mais próxima da 

puérpera no seu contexto domiciliar. Com abordagem efetiva de temas como amamentação 

e mamas, nutrição, cuidados com RN, desde o pré-natal e continuada no puerpério. Assim, 

o diagnóstico de enfermagem aplicado no contexto da comunidade é possível e favorece a 

visão integral da puérpera. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  Diagnóstico de Enfermagem, Período pós-parto, 

Comunidade. 
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Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 92917312 

E-mail: rosabrigida@hotmail.com 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( x ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 
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TÍTULO 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FORTALECENDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE EM 

GOIÂNIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Em 2004, a Coordenação da Estratégia Saúde da Família (COESF) da Secretaria Municipal 

de Saúde de Goiânia (SES/Goiânia) implantou um instrumento mensal de avaliação de 

desempenho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para pagamento de incentivo de 

produtividade e avaliação do trabalho deste profissional junto à comunidade e a equipe. Nos 

últimos anos, com a ampliação da parceria ensino-serviço e recentemente em atividade de 

educação permanente desenvolvida em parceria com Universidade Federal de Goiás sobre 

promoção da saúde e intersetorialidade, os ACS questionaram a falta de espaço neste 

instrumento para suas atividades de ensino, promoção da saúde e articulação intersetorial. 
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Neste contexto, os supervisores distritais também perceberam a necessidade de alterar e 

complementar alguns itens neste instrumento. Este relato tem o objetivo de apresentar o 

processo de construção coletiva e as principais alterações realizadas no instrumento mensal 

de avaliação de desempenho dos ACS que atuam na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

do Município. Em 2009, a COESF constituiu uma comissão de trabalho, composta por seus 

técnicos, supervisores distritais e enfermeiros da ESF para realização das alterações. Após 

construção da primeira versão deste documento, foi realizada uma oficina envolvendo 

representantes de todos os níveis de gestão, incluindo ACS para validar o instrumento 

proposto. Ajustes e adequações foram realizados e o instrumento foi distribuído para todas 

as equipes da ESF de Goiânia no mês de julho. Foram acrescentados itens nos três blocos 

(A, B e C) do instrumento original. Assim, no Bloco A: Compromisso, Participação e 

Responsabilidade foram acrescidos os itens: participação em atividades de ensino, 

conselhos de saúde, pesquisa e extensão; e as atividades de promoção da saúde tiveram 

pontuação aumentada. No Bloco B: Organização do Trabalho, os itens alterados referem-se 

às realizações de ações na Unidade Atenção Básica de Saúde da Família (UABSF), de 

acordo com as necessidades do serviço, além de atividades desenvolvidas nas micro-áreas 

descobertas. No Bloco C: Resultado do Trabalho / Metas a Alcançar, a alteração refere-se à 

diminuição da pontuação em todos os itens, valorizando atividades qualitativas dos itens 

anteriores. Ainda, foi acrescentando ao instrumento a auto-avaliação do ACS. A mudança 

deste instrumento tem favorecido o aumento da produtividade do ACS, ocasionado pelo 

espaço para o registro de atividades educativas e de promoção da saúde, participação 

popular extra-campo e de acompanhamento de acadêmicos da universidade. Ao inserir no 

trabalho do ACS elementos essenciais para a reorientação dos serviços na atenção básica, 

iniciativas como esta tem favorecido a ampliação da parceria ensino-serviço-comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Atenção Básica, Promoção a Saúde, ACS 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Otaciano Augusto SANSALONI (Aluno de graduação 

da FO/UFG) 

Orientador(a): Maria Goretti QUEIROZ (Professora Doutora da FO/UFG) 

Tutor(es): Wilton Alves de BRITO (Cirurgião-dentista da SMS/Goiânia) 

Rosa Maria MENDONÇA (Técnica de Higiene Oral da SMS/Goiânia) 



309 
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Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 
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  TÍTULO: ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE: INTEGRAÇÃO, VIVÊNCIA E 

APRENDIZADO 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O projeto ESCOLA SAUDÁVEL foi elaborado por alunos do 7º período do curso de 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás como parte das atividades curriculares da 

Disciplina de Estágio em Odontologia Coletiva I e com execução na Disciplina de Estágio 

em Odontologia Coletiva II em parceria com a Estratégia Saúde da Família, Cais 

Amendoeiras, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Pensado como uma proposta 

de atenção integral à saúde da Escola Municipal Dom Fernando I, a ser realizado no 

período de Agosto a Dezembro de 2009, o projeto tem como principais objetivos estimular 

o desenvolvimento de condutas e atitudes na comunidade escolar voltadas para a prática e 

conservação da saúde, contribuindo para que a escola se torne um ambiente propício ao 

desenvolvimento físico, mental e social dos escolares e, além disso, incentivar a 

participação organizada da comunidade escolar e sociedade em geral na melhoria da saúde, 

enfatizando a promoção de saúde e a melhoria da qualidade de vida. A Técnica da 

Estimativa Rápida foi a metodologia utilizada para a obtenção dos dados socioambientais 

da área em que a escola se encontra, permitindo obter informações em um curto período de 

tempo e sem grandes gastos. Para alcançar os objetivos esperados foram propostas ações, 
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após discussão com o corpo docente foi elaborado um cronograma de atividades e 

combinado horários para desenvolvê-las. As atividades definidas foram: Oficina com os 

professores para construção de recursos educativos e roda de conversa para salientar a 

importância de sua atuação nas atividades relacionada à saúde bucal e geral, buscando 

adesão do conteúdo no programa curricular da escola; Circuito temático sobre saúde geral e 

bucal; Dinâmica e palestra sobre traumatismo dentário; Revitalização do ambiente com a 

instalação de espelho no escovódromo, sinalização de áreas de risco e implantação de horta 

em ação conjunta com a Faculdade de Agronomia. As atividades são avaliadas diariamente 

após sua realização com aplicação de questionários, observação, discussão entre a equipe, 

dentre outros. Espera-se a sensibilização de alunos e professores para mudanças 

comportamentais quando se diz respeito à influência da saúde geral na saúde bucal e vice-

versa e ao papel da alimentação saudável na obtenção e manutenção das mesmas. Pretende-

se também, entre outras coisas, fomentar relações interpessoais na comunidade escolar e 

contribuir para que o ambiente escolar seja ameno e saudável, a fim de reduzir os gastos 

sociais e econômicos. Para os realizadores é uma oportunidade de vivenciar, promover e 

fomentar programas sociais. Contribuindo de forma positiva para a formação, 

principalmente nos aspectos de integração com a Estratégia de Saúde da Família, 

humanização e visão dos princípios do SUS. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): ENSINO, SERVIÇO, COMUNIDADE, ESTÁGIO, ESF 
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           Kareme Ferreira de OLIVEIRA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

           Priscila Santos FERREIRA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 
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Cidade: Goiânia 

Telefone(s) (62) 84305949 

E-mail: maritds@hotmail.com 

Modalidade:   (x  )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 
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TÍTULO 

 

“DENGUE: DECIFRA-ME OU DEVORO-TE”: SEMINÁRIO DE DISCUSSÃO E 

PARCERIA ENTRE DISCENTES, DOCENTES E COMUNIDADE. 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectem 

anualmente. Em 2007, a Região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência do país 

763,1 casos por 100.000 habitantes. Em 2008 os indicadores epidemiológicos da dengue 

seguiram a tendência do ano anterior e o número de casos novos registrados em Goiás 

aumentou mais de 300%. O projeto Dengue: Decifra-me ou devoro-te conta com a parceria 

da Secretaria Municipal de Saúde, Comitê Estadual/ Metropolitano de combate a dengue, 

Keldrin e Secretaria de Educação e tem o objetivo principal combater a Dengue 

controlando o número de casos novos e evitando óbitos. Foi realizado um seminário na 

Faculdade de Enfermagem da UFG com o auxilio de todos esses parceiros como primeira 
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ação do projeto, posteriormente será criado um comitê interno e curso de capacitação e 

divulgação em massa no Campus da UFG no combate a dengue. O nosso objetivo é relatar 

as experiências das acadêmicas de enfermagem do projeto de extensão ''Dengue: Decifra- 

me ou devoro-te'' em intervenção realizada na faculdade de enfermagem em forma de um 

seminário. Realizamos o I Seminário ''Dengue: Decifra-me ou devoro-te'' participaram da 

mesa redonda Dr° Geraldo Rosa (veterinário), Profª. Ms. da Faculdade de Enfermagem: 

Bárbara S. Rocha e um representante da empresa Keldrin. Além disso, foi feita uma 

apresentação do projeto “Pedalar Não Polui” pelo professor Gerson do Colégio Estadual 

Jardim América e uma exposição de Fantoches do grupo de educação em saúde do Distrito 

Sanitário Oeste. Foram apresentados dados epidemiológicos atuais sobre a doença, mitos e 

erros, aspectos clínicos, manejo e organização dos serviços na luta contra a dengue. 

Decreveu-se o número de casos notificados de dengue que pela história epidemiológica, 

foram adquiridos dentro das imediações da faculdade de Enfermagem. E com a ajuda de 

Agentes de Endemias identificamos os principais tipos de criadouros do mosquito 

existentes na Faculdade de Enfermagem. Os participantes conheceram os possíveis 

criadouros, o número de casos na Faculdade de Enfermagem e a importância 

epidemiológica da dengue, foi possível avaliar a compreensão e a sensibilização dos 

mesmos após o seminário através de conversas informais. Com essa ação começamos o 

processo de decifrar a dengue na Faculdade de Enfermagem. Iniciamos a discussão com 

população docente, discente, administrativa da Faculdade de Enfermagem e comunidade 

sobre a real situação epidemiológica da dengue além da importância do papel de cada um 

no combate ao vetor e a doença tanto no espaço físico da faculdade quanto em suas casas e 

comunidade.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Dengue, Educação em Enfermagem, Prevenção e Controle. 

 



313 
  

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador: Gabriela Ferreira OLIVEIRA (Aluna de Graduação da 

FEN/UFG) 

Orientadora: Silvana de Lima Vieira dos SANTOS (Professora da FEN/UFG)                     

Co-autores: Isabela Cristine Ferreira FERNANDES (Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

Endereço: Av. T-4 nº800 Ed. Gênova apto 702 – Setor Bueno 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 8510-1835 

E-mail: gabriela2252@hotmail.com 

Modalidade: Relato de experiência  

Categoria: Pôster dialogado 

Eixo temático: Extensão Universitária 

 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PERIOPERATÓRIO 

Introdução: Otite Média Crônica Colesteatomatosa (OMCC) é uma lesão de tecido 

epidérmico e conectivo, usualmente em forma de saco que segue a arquitetura do ouvido 

médio, ático e mastóide, constituído de epitélio escamoso estratificado, com produção 

exacerbada de queratina. Colesteatoma trata-se de um crescimento de pele em local errado, 

composta de todas as suas camadas epiteliais, tendo a camada basal, contato com a parede 

do ouvido médio e tecido de granulação que se forma. A timpanomastoidectomia é um 

método seguro e eficaz da otite média crônica colesteatomatosa. Objetivos: Relatar a 

experiência das acadêmicas da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 

Goiás, relacionada à assistência de enfermagem perioperatória de uma cliente portadora de 

OMCC, submetida ao procedimento de timpanomastoidectomia. Desenvolvimento: Trata-

se de um relato de experiência, realizado durante as atividades prática da disciplina 

Enfermagem Cirúrgica, que compreendeu no acompanhamento de uma cliente admitida 

com diagnóstico médico de OMCC, na Clínica Cirúrgica do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, para ser submetida à cirurgia de timpanomastoidectomia. 

As acadêmicas escolheram a cliente pelo interesse no diagnóstico. A participação no estudo 

foi formalizada perante a exposição do objetivo do estudo e a assinatura no Termo 

Consentimento Livre Esclarecido. Os dados foram coletados mediante a aplicação do 

mailto:gabriela2252@hotmail.com
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instrumento utilizado no serviço, em três momentos distintos: pré-operatório, trans-

operatório e no pós-operatório. Na visita pré-operatória, foi levantado como diagnóstico de 

enfermagem: Ansiedade, relacionado à cirurgia e à anestesia evidenciada por relato verbal 

de incerteza, e realizadas intervenções que compreenderam explicar à cliente sobre a 

patologia e ao procedimento cirúrgico, escutar ativamente a cliente e sanar dúvidas, 

encorajar a cliente a verbalizar preocupações. No trans-operatório o diagnóstico foi risco de 

infecção relacionado a procedimento invasivo, destruição de tecidos, exposição ambiental a 

patógenos aumentada. Na sala de recuperação pós-anestésica foram feitas atividades como 

manter a temperatura ambiente agradável e manter a cliente coberta, visando minimizar o 

risco de desequilíbrio na temperatura corporal relacionado à sedação. No pós-operatório, a 

cliente foi orientada a cerca dos cuidados com a área de incisão cirúrgica, sinais de 

infecção, controle da temperatura corporal, abstinência sexual por no mínimo 40 dias e 

dieta balanceada. Conclusões: Essa experiência evidenciou para as acadêmicas a 

importância do papel do enfermeiro, como elo integrador, da equipe multiprofissional para 

o êxito da assistência humanizada e de qualidade ao cliente submetido à intervenção 

cirúrgica. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Educação em saúde; Cuidados de Enfermagem; 

Perioperatório. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Nádia Marcelino de FARIA (acadêmica da FO/UFG) 

Orientador(a): Maria de Fátima NUNES (docente da FO/UFG)                         

Tutor(a): Fabiany Cristina NUNES (SMS - Anápolis)              

Co-autores (instituição): Priscila de Oliveira Araújo ROSAS (acadêmica da FO/UFG) 

                                       Thaíssa Mendonça ROSA (acadêmica da FO/UFG) 

                                       Rafael Evaristo Ferreira dos SANTOS (acadêmico da FO/UFG) 

                                       Whaine Morais ARANTES FILHO (acadêmico da FO/UFG) 

                                       Suzany Ferreira de CARVALHO (acadêmica da FO/UFG) 

                           Munila Nery MOREIRA (acadêmica da FO/UFG) 

                           Túlio Eduardo NOGUEIRA (acadêmico da FO/UFG) 

                           Jordana de Almeida MORAIS (acadêmica da FO/UFG) 

                           Nathália Caroline de Souza LIMA (acadêmica da FO/UFG) 
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                           Júlia Arantes ARAÚJO (acadêmica da FO/UFG) 

Endereço: Avenida Ipanema n° 1482 qd.07 lt.03 Jardim Atlântico 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 93045762 

E-mail: nadia_m_loirinha@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

( x ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

EXTENSÃO: UMA OPORTUNIDADE DE ATUAR COM A COMUNIDADE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A extensão é um dos três pilares da educação superior e busca estimular o processo de 

formação através da geração de conhecimentos e prestação de serviços à comunidade.  O 

objetivo desse trabalho é relatar a experiência vivenciada por acadêmicos da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás (FO/UFG), através do projeto GraduAÇÃO 

em Saúde.  O projeto iniciado em 2008 e ainda vigente tem como objetivo atender a 

demanda da comunidade junto à FO/UFG.  As ações desenvolvidas são iniciadas pelo 

diagnóstico da realidade local, seguida de planejamento de acordo com as necessidades 

constatadas e elaboração de recursos educativos e estratégias adequadas. Após a execução 

das atividades realiza-se auto-avaliação e avaliação pela comunidade. Até o presente 

momento foram realizadas atividades com populações com maiores e menores condições 

sócio-econômicas e menores infratores e estudo do referencial teórico. Outras habilidades 

adquiridas pelos acadêmicos foram elaboração e apresentação de trabalhos científicos 

(mesas demonstrativas e comunicações coordenadas), elaboração de relatórios e 

participação em eventos sociais. Assim, percebe-se um aumento da humanização na 

atenção, da percepção das diferentes realidades e da autonomia na execução das atividades, 

além de um envolvimento da maior parte das comunidades atendidas. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Extensão universitária, educação em saúde, comunidade 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Emilli Oliveira FEITOSA (Discente FEN/UFG) 

Orientador(a): Flaviana VIEIRA (Docente FEN/UFG) 

Co-autores (instituição): Ana Claudia Andrade CORDEIRO (Discente da FEN/UFG) 

Daniella Evangelista SALES (Discente da FEN/UFG) 

Cilmário Leite da SILVA FILHO (Discente da FM/UFG)  

Jocilaine Mendes da SILVA (Discente da UCG)  

Letícia Soares VILAR (Discente da UCG) 

Cidade: Goiânia  

Telefone(s): 84454383/ E-mail: emilli.feitosa@hotmail.com 

Modalidade: Relato de experiência 

Eixo temático: Extensão Universitária 

TÍTULO 

CONTRIBUIÇÃO DA LOBS NO ENSINO: CURSO “CUIDADOS BÁSICOS EM 

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA” 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A Liga de Obstetrícia (LOBS) é uma entidade da Universidade Federal de Goiás, que tem 

por objetivo iniciar os acadêmicos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Nutrição, em 

ensino, pesquisas, projetos de extensão e serviços de atendimento de Obstetrícia. Os 

estudantes possuem aulas práticas, aulas teóricas quinzenais e realizam atividades de 

pesquisas, ensino e extensão junto à comunidade. As ligas acadêmicas desempenham um 

importante papel na formação dos profissionais, nelas os estudantes devem ter oportunidade 

de fazer escolhas de modo ativo e livre, ter iniciativas inovadoras, trocar experiências e 

interagir com colegas. O objetivo é relatar a contribuição da LOBS para a formação de 

acadêmicos e capacitação de profissionais de Enfermagem na área de Obstetrícia. 

Orientados pela professora coordenadora da Enfermagem, acadêmicos de Enfermagem e 

Medicina, organizaram o curso teórico prático: “Cuidados Básicos em Enfermagem 

Obstétrica”, voltado para profissionais e acadêmicos de Enfermagem. O curso ofereceu 6 

horas de aulas teóricas e 2 horas de aulas práticas no terceiro dia. As aulas práticas foram 

sobre Exame Físico Obstétrico e Cuidados com o Recém-Nascido. Os temas abordados nas 

aulas teóricas foram: Preenchimento do Cartão da Gestante, Aleitamento Materno, Exame 

Físico Obstétrico, Assistência ao Parto, Primeiros cuidados ao Recém-Nascido e Puerpério 
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Imediato. O total de participantes foi de 84 pessoas, sendo a maioria do sexo feminino, 

82,9% (63). Dentre os participantes, 77,6% (59) eram acadêmicos de Enfermagem, 14,5% 

(11) estudantes ou técnicos de enfermagem e 3,9% (3) enfermeiras sendo que uma tinha 

formação de mestre. Percebemos uma procura maior por parte de acadêmicos, mostrando 

que estes têm buscado aprimorar os seus conhecimentos relacionados à Enfermagem 

Obstétrica. O anseio por complementar a formação acadêmica é confirmado em outros 

estudos, junto a enfermeiras que trabalham na assistência ao pré-natal, revelando o desejo 

de se atualizarem, para aumentar o grau de satisfação profissional e aprimorar 

conhecimentos e habilidades. Quanto à avaliação da qualidade do curso por parte dos 

participantes, a maioria 52,6% (40) avaliou como ótimo; 40,7% (31) como bom; 6,5% (05) 

como regular e nenhuma avaliação como ruim. Sendo assim, tal resultado demonstra que 

estamos no caminho certo para favorecer cada vez mais a formação dos profissionais de 

Enfermagem na Obstetrícia. Portanto, houve uma contribuição positiva na complementação 

da formação dos profissionais e acadêmicos de Enfermagem, uma vez que, colaboramos 

como ensino-extensão, para o fortalecimento de sua autonomia profissional e melhoria na 

atuação da Enfermagem na assistência à mulher no ciclo gravídico puerperal e ao recém-

nascido. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): educação continuada, enfermagem obstétrica, formação 

profissional, obstetrícia. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Lais Leão OLIVEIRA (Aluna de graduação da 

FM/UFG) 

Orientador(a): Waldemar Naves do AMARAL (Professor da FM/UFG)                       

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Cibele Gontijo LOPES (Aluna de graduação da FM/UFG) 

                       Fernando Henrique de  Freitas RAMOS (Aluno de graduação da FM/UFG) 

            Frederico Faleiro RAMOS (Aluno de graduação da FM/UFG) 

            Julyanna do Valle LIMA(Aluna de graduação da FM/UFG) 

            Marcela Rassi da CRUZ (Aluna de graduação da FM/UFG) 

Endereço: Rua C-237 Qd 540 Lt 08 Jardim América 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 62 96149491/ 62 32592796 
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E-mail: la_leao@yahoo.com.br 

 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(X) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA MULHER: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: A saúde da mulher e a atenção pré-natal são áreas de grande importância para 

a saúde pública. Dentro desse contexto a Liga de Obstetrícia e Saúde da Mulher (LOBS) 

desempenha sua função de extensão junto à população, promovendo a atenção primária à 

saúde. A falta de informação em saúde compromete a qualidade de vida das mulheres, 

levando ao aumento de morbimortalidade e de custos em saúde para o país. Nos países 

desenvolvidos os índices de mortalidade materna e pré-natal são muito baixos. No Brasil, 

apesar das desigualdades sociais, da miséria e da fome, já houve redução significativa 

desses índices, graças aos melhores serviços de pré-natal e neonatologia. Sabemos, porém, 

que muito ainda tem a ser feito. A LOBS busca, assim, a promoção de saúde e prevenção 

voltada à mulher, em especial as de menor nível sócio-econômico, impulsionada pela 

convicção de que a informação desempenha papel fundamental na melhoria da saúde. 

Objetivos: Orientar, tirar dúvidas e conscientizar as mulheres sobre a importância e 

cuidados que devem ser tomados no pré-natal, os benefícios do parto natural e do 

aleitamento materno, além da importância da prevenção dos cânceres de mama e de colo do 

útero buscando melhoras nos indicadores da região metropolitana de Goiânia. 

Desenvolvimento: Foram realizadas campanhas educativas, em que a população enfocada 

pela Liga de Obstetrícia e Saúde da Mulher foi a de mulheres que residem na região 

metropolitana de Goiânia, em especial gestantes. A população atendida foi prioritariamente 

a de nível socioeconômico mais baixo e, conseqüentemente, menos assistida. Estas 

atividades foram realizadas no ano de 2009 no shopping Flamboyant nos dias 7 e 8 de 

março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no Buriti Shopping em Aparecida 
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de Goiânia no dia 10 de maio em comemoração ao Dia das Mães. Contamos com a 

participação de membros da LOBS, que incluem estudantes de medicina, nutrição, 

fisioterapia e enfermagem, Foram instituídas atividades de orientação sobre o 

desenvolvimento da gestação e preparação para o parto, incentivo ao parto normal e 

aleitamento materno, além de orientações sobre auto-exame da mama e sua importância e 

prevenção do HPV e câncer de colo do útero. Conclusões: As campanhas educativas são 

atividades simples de serem realizadas que trazem resultados excelentes uma vez que 

alertam e conscientizam as mulheres acerca dos principais problemas de saúde publica que 

envolvem o grupo. Também são válidas na medida em que se trabalha com a prevenção 

primária, que é a forma mais eficiente de solucionar os problemas de saúde pública. 

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Saúde da mulher; LOBS; campanhas educativas. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Marilya Rodrigues REIS (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

Orientador (a): Ana Karina Marques SALGE (Professora da FEN/UFG)                        

Tutor (a): Maria Helena PERIM (Psicóloga / responsável pelo grupo de gestantes da Igreja 

Matriz de Campinas – Goiânia)              

Co-autores (instituição): Raphaela Maioni XAVIER (Mestranda da FEN/UFG) 

                   Karlla Morgana Nunes ROCHA (Mestranda da FEN/UFG) 

                   Karina Machado SIQUEIRA (Professora da FEN/UFG) 

                   Janaína Valadares GUIMARÃES (Professora da FEN/UFG)  

 

Endereço: Rua 227 qd 68 s/n Setor Leste Universitário 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 62 32096280 ramal 217 

E-mail: anakarina@fen.ufg.br/marilya-@hotmail.com  

 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 
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(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

GRUPO DE GESTANTES: UM VÍNCULO COM A COMUNIDADE 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A gestação é um período onde a mulher passa por mudanças corporais e emocionais. Essa 

adaptação pode gerar ansiedade e medo, e sendo assim, estudos apontam que a participação 

em grupos tem se mostrado de grande valia. Em especial, se referindo a grupos de 

gestantes, estes vêm trazer aspectos terapêuticos e oferecer suporte a estas pessoas, através 

das trocas de experiências. O objetivo do trabalho é promover atividades de educação em 

saúde referentes à gestação e parto, contribuindo na melhoria da assistência prestada à 

mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. As gestantes são assistidas no Centro 

Catequético Nossa Senhora da Conceição da Igreja Matriz de Campinas, e os encontros 

com o grupo são realizados semanalmente, as segundas-feiras. O grupo é composto por 25 

gestantes em média, com faixa etária entre 14 e 35 anos. Os procedimentos realizados são: 

Conhecimento da realidade e levantamento das necessidades das integrantes; Planejamento 

das atividades, incluindo seleção de conteúdos; Busca da literatura específica e preparo de 

materiais audiovisuais; Grupos de estudos para discussão e esclarecimento de dúvidas sobre 

os conteúdos, elaboração de audiovisuais que constam no cronograma e realização de 

encontros em grupo com as gestantes, abordando os temas propostos, sob a supervisão das 

docentes e profissionais envolvidos no projeto. Nas discussões são compartilhados 

conhecimentos a respeito das seguintes temáticas: Aspectos fisiológicos e psicológicos da 

gestação, parto e puerpério; Atividades físicas para a gestante / Aula de relaxamento; 

Crescimento e desenvolvimento fetal; Alimentação da gestante e nutriz; Aleitamento 

materno, técnica de ordenha, cuidados com as mamas; Sexualidade e planejamento familiar 

e direitos da família. Apesar do tema abordado em cada encontro ser específico, as 

gestantes sempre trazem às reuniões novas experiências e as dúvidas são esclarecidas nas 

discussões e técnicas de grupo. Ao final de cada reunião, elas se apresentam entusiasmadas, 

aceitando mais as transformações, mostrando cada vez mais uma vontade de aprender. A 

realização de um projeto de extensão é de extrema importância, pois propicia a interação 

entre a universidade e a comunidade, fornece ao acadêmico uma experiência única, 

justamente pelo vínculo e pela troca de conhecimentos, além de contribuir para a melhoria 
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da qualidade da assistência prestada à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Enfermagem Obstétrica; Educação em saúde; Gestação. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Apresentadora: Ana Claudia Andrade CORDEIRO (Discente FEN/UFG)  

Orientadora: Flaviana VIEIRA (Docente FEN/UFG) 

Co-autores: Daniella Evangelista SALES (Discente da FEN/UFG) 

                    Deyse Maria Rodrigues ALVES (Discente da FEN/UFG) 

                    Érika Lopes ROCHA (Discente da FEN/UFG) 

                    Thays de Freitas RAMOS (Discente da FEN/UFG) 

Endereço: Rua 230, N.54, Q. 53, L. 46, Ed. Paranoá, apto. 1304 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (64) 92143226 

E-mail: 1anaclaudia2@gmail.com  

 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( x ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

 

DESENVOLVIMENTO ENSINO-EXTENSÃO: A ATUAÇÃO DA 

ENFERMANGEM PELA LIGA DE OBSTETRÍCIA (LOBS) 

A Liga de Obstetrícia (LOBS) é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, 

e tem por propósito iniciar os acadêmicos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e 

Nutrição, aos serviços de atendimento obstétrico. Os acadêmicos participam de aulas 

teóricas, práticas e realizam atividades de pesquisas, ensino e extensão junto à comunidade. 

As ligas acadêmicas desempenham um importante papel na formação dos profissionais, 

pois tem oportunidade de trocar experiências e interagir com colegas. Este trabalho tem por 

objetivo relatar a experiência de atividades integradoras e multidisciplinares de ensino e 

extensão desenvolvidas pela enfermagem na LOBS. A Enfermagem integra a LOBS desde 

mailto:1anaclaudia2@gmail.com
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2006 quando foram oferecidas vagas para o curso. Desde então, atua junto a outros cursos 

em diversas atividades. Além das aulas teóricas quinzenais, que são ministradas por 

profissionais de diversas áreas (Medicina, Psicologia, Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia), 

a Enfermagem tem oportunidade em participar e organizar cursos como, “Cuidados Básicos 

em Enfermagem Obstétrica”. Participa de estágios extracurriculares nas maternidades 

públicas de Goiânia. A Enfermagem tem atuado em várias atividades de extensão realizadas 

pela liga, como o Encontro das Ligas Acadêmicas e realização de grupos de gestantes. 

Nestas duas últimas atividades, são desenvolvidos atendimentos às gestantes, em que cada 

mulher recebe avaliação multidisciplinar, exames complementares como a ultrassonografia, 

são sorteados diversos brindes como fraldas, enxoval e berços. A Enfermagem atua nos 

preparativos e organização de cada evento, na realização de consulta de enfermagem que 

inclui anamnese; exame físico clínico e obstétrico; e orientações gerais quanto aos hábitos 

de vida, cuidados com alimentação, amamentação, exames laboratoriais básicos, principais 

sinais e sintomas de risco e sanando as principais dúvidas das gestantes.  Assim, as 

atividades desenvolvidas garantem aos acadêmicos de Enfermagem uma formação com 

elementos essenciais para atuar em equipe multidisciplinar nos serviços públicos 

obstétricos, favorecendo a qualidade da assistência, principalmente, na atenção básica de 

saúde. Permitem a aquisição de experiência prática embasada nos conhecimentos 

científicos e na troca de experiência com o saber da comunidade. A atuação dos acadêmicos 

por meio das ações da LOBS, proporciona interação com as gestantes, de maneira que esta 

tem a liberdade em dialogar seus anseios e dúvidas, atendendo assim, suas reais 

necessidades. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Palavras-chave: Enfermagem, Ensino-Extensão, Ligas 

Acadêmicas, Obstetrícia.  

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Rafaela Teixeira MONTEIRO (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

Orientadora: Anaclara Ferreira Veiga TIPPLE (Professora associada da FEN/UFG) 

Tutora: Anaclara Ferreira Veiga TIPPLE (Professora titular da FEN/UFG) 

Co-autores (instituição): 1- Lany Franciely da Silva FIGUEIREDO (Aluna de graduação da 
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FEN/UFG) 

2- Priscilla Santos FERREIRA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

3- Nádia Ferreira Gonçalves RIBEIRO (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

Endereço: Rua 15, nº 485, Q.77, L.57, Setor Central.Cidade: Goiânia-GO 

Telefone(s)     Celular: (62) 8469-6384 

E-mail: lany_fsf@hotmail.com 

 

Modalidade: (X) Relato de experiência                      (   ) Pesquisa 

Categoria: (X) Pôster dialogado                                  (   ) Comunicação Coordenada 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(X) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO  

MÃOS LIMPAS: UM PROJETO DE EXTENSÃO QUE INCENTIVA A ADESÃO À 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS  

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: A prevenção e o controle das infecções estão direcionados a Estabelecimentos 

de Assistência à Saúde (EAS) e a Centros de Educação Infantil. A higienização das mãos 

(HM) é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para a prevenção e o 

controle das infecções em EAS. No entanto, a implementação de medidas de controle de 

infecções não é uma questão necessária apenas em EAS. Medidas de controle para diminuir 

a transmissão de agentes infecciosos são necessárias para minimizar as conseqüências 

desfavoráveis que a convivência em centros infantis possa trazer para a saúde da 

coletividade. Objetivos: Aplicar estratégias de incentivo à HM em Centros de Educação 

Infantil das redes privada ou pública de Goiânia-GO e em EAS de Goiânia-GO; Contribuir 

para o aumento da adesão à HM nestas instituições; Contribuir para a diminuição dos 

índices de infecção comuns na infância relacionadas à precariedade de hábitos higiênicos; 

Contribuir para a diminuição dos índices de infecções relacionadas à assistência à saúde. 

Metodologia: O projeto encontra-se no seu quarto ano de execução. Nos três primeiros 

anos, teve o enfoque voltado, exclusivamente, para a implementação de medidas de 

mailto:lany_fsf@hotmail.com
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prevenção e controle de infecções em EAS. Atualmente, desenvolve ações educativas de 

prevenção e controle de infecções em Centros de Educação Infantil. A equipe para cada 

atividade é constituída por alunos bolsista e voluntários, um professor e/ou um técnico-

administrativo. Nos centros infantis o público alvo é crianças, trabalhadores e pais. Nos 

serviços de saúde são abordados profissionais de saúde, pacientes, acompanhantes, 

trabalhadores dos diversos serviços de apoio, visitantes e alunos. Estratégias de incentivo: 

Paródias alusivas à HM; Banners informativos estilizados; Faixa temática do projeto; 

Folder educativo; Demonstração da técnica de HM; Discussão sobre o tema; Oficinas: 

peças teatrais com fantoches e outros. Resultados: Em todas as ações educativas foram 

utilizadas, no mínimo, duas estratégias de incentivo, que variaram de acordo com o público 

a ser alcançado e as necessidades de cada instituição. Em 2009, foram realizadas ações 

educativas em EAS, centros de educação infantil e eventos científicos e culturais 

promovidos pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Infecção Hospitalar – NEPIH. 

Conclusão: Durante as campanhas nos EAS observamos o interesse dos usuários 

demonstrando disposição em aprender e executar a técnica adequada de HM e de requerer 

esta atitude dos profissionais. Da mesma forma, nos centros infantis o projeto tem recebido 

grande apoio, provavelmente pela influência do vírus H1N1. Até o final do ano estão 

agendadas campanhas para todas as semanas. Acreditamos que ações educativas podem 

desencadear uma reflexão crítica sobre esta prática e influenciar na adesão.  

PALAVRAS-CHAVE: Lavagem de mãos; Controle de Infecções; Educação em Saúde; 

Creches. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador: (Deyse Maria Rodrigues ALVES - Aluna de Graduação da 

FEN/UFG) 

 

Orientador (as): Maria Elisa BORGES (Professora de Anatomia Humana/UFG) 

                           Carmen Luci Rodrigues LOPES (Professora Doutora da FEN/UFG) 

 

 Tutores: Maria das Neves da Silva XAVIER (Coordenadora da área de Saúde do Centro de  

               Formação Humana Ana Néri) 

               Denise Yoshida BATISTA (Professora do Centro de Formação Humana Ana Néri) 
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Co-autores: (Verônica Carrijo de FREITAS - Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                    (Ana Paula da Costa PESSOA - Aluna de Graduação da FEN/UFG)  

                    (Aline Pereira da SILVA - Aluna de Graduação da FEN/UFG) 

                   

Endereço: Rua C, n. 177, Q.424, L. 10 - Jardim América 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (62) 84411478 

E-mail: mra.deyse@yahoo.com.br  

Modalidade:  (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

INTEGRAÇÃO DOS FUTUROS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA REALIZADO NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. 

RESUMO  

Introdução: A compreensão do real significado de equipe é fundamental para um 

atendimento adequado em saúde, já que para que haja qualidade e eficiência na assistência 

prestada é essencial a concepção coletiva do trabalho, assim como sua execução. Para isso a 

equipe pode ser instrumento do cuidado, pois dela espera-se um desempenho e uma 

eficiência superior à obtida na execução individualizada do trabalho. Acreditamos que essa 

concepção acerca do trabalho em equipe, em especial para Enfermagem (Enfermeiro, 

Técnico e Auxiliar de Enfermagem), deve merecer mais atenção, visto que essa ferramenta 

é um instrumento básico no processo de cuidar. Essa não se constitui uma tarefa das mais 

fáceis e por isso, estudos apontam para a necessidade de formar recursos humanos com 

habilidades para esse trabalho, tendo em vista, não apenas os movimentos e exigências das 

políticas públicas de saúde, mas também da própria mudança nos paradigmas sociais tão em 

evidência nesse novo século. Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos do oitavo 
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período do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG), no 

acompanhamento de atividades dos alunos do curso profissionalizante de Auxiliar e 

Técnico de Enfermagem do Centro de Formação Humana Ana Néri, no Laboratório de 

Anatomia Humana da UFG. Metodologia: As atividades foram previamente agendadas 

pelas acadêmicas do oitavo período, no horário de aulas dos acadêmicos do segundo 

período, com o intuito de integração dos futuros profissionais da equipe de enfermagem. 

Realizou-se inicialmente uma abordagem teórica sobre o tema programado no dia, e em 

seguida, os alunos do Curso de Auxiliar e Técnico de Enfermagem, acompanhados pelos 

acadêmicos, sobre a supervisão da Profa. de Anatomia, foram para o laboratório estudar as 

peças anatômicas. Conclusão: A realização dessa atividade foi avaliada como importante 

tanto para aumento do conhecimento quanto para maior integração dos profissionais que 

comporão a equipe de enfermagem.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Equipe, Integração, Enfermagem. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Juliana Santana de FREITAS (Aluna de graduação 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Dione Marçal LIMA (Professora da FF/UFG e coordenadora do Projeto 

Educanvisa: Educação em Vigilância Sanitária)                        

Tutor(a):     ---------- 

Co-autores (instituição): Aline Teixeira de AQUINO (Farmacêutica colaboradora no 

Projeto Educanvisa: Educação em Vigilância Sanitária) 

                                        Loanny Moreira BARBOSA (Aluna de graduação FEN/UFG) 

                                        Edson Arantes Faria FILHO (Departamento de Vigilância 

Sanitária do município) 

 

Endereço: Rua 242 nº 369 Casa 02 Setor Leste Universitário 

Cidade: Goiânia - GO 

Telefone(s): (062) 9696-3000 

E-mail: juzinha_gyn@hotmail.com 

 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 
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Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(X) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PARCERIA EDUCAÇÃO-SAÚDE PARA O USO RACIONAL DE PRODUTOS 

SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA: UMA EXPERIÊNCIA DE SUCESSO 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Medicamentos são produtos farmacêuticos, tecnicamente obtidos ou elaborados, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Atualmente, os 

medicamentos são divulgados como sendo sinônimos de saúde, de realização e felicidade, e 

ocupam um papel central nos tratamentos médicos, sendo considerados como único 

instrumento terapêutico. A automedicação, um fenômeno cultural, constitui hábito bastante 

freqüente da população brasileira, já sendo considerada um problema de saúde pública. 

Estudo realizado em 2000, na cidade de Maringá demonstrou que os produtos mais 

envolvidos nas intoxicações exógenas agudas foram os medicamentos (47%) e a maioria 

das intoxicações ocorrem no grupo etário entre um e quatro anos (65,5%). Esta utilização 

indiscriminada e muitas vezes desnecessária desses produtos pela população cria a 

necessidade de informar e alertar as pessoas sobre os riscos e os cuidados que se deve ter na 

utilização de medicamentos e de outros produtos para a saúde. A educação se insere neste 

contexto uma vez que é considerada uma importante ferramenta para a formação e 

desenvolvimento do ser humano, inclusive no estimulo a hábitos saudáveis, o que inclui o 

uso racional de medicamentos. Este trabalho é parte das atividades desenvolvidas pelos 

acadêmicos da Universidade Federal de Goiás (UFG) participantes do projeto Educanvisa: 

Educação em Vigilância Sanitária, que é uma parceria entre a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, a UFG, a Secretaria de Educação e as Vigilâncias Sanitárias Locais. O 

projeto tem por objetivo conscientizar a comunidade local em relação aos riscos associados 

ao consumo de produtos sujeitos à vigilância sanitária influenciado pela propaganda. A 

atividade aconteceu em duas etapas. A primeira consistiu na apresentação do projeto, 

objetivos e planejamento, à direção da escola e corpo docente. Posteriormente, foi realizada 

a atividade diretamente com as crianças do 2° e 3° ano do ensino fundamental, utilizando-se 
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de aula expositivo-dialogada, dinâmicas sobre o tema, uso de jogo didático (jogo da 

memória) e atividades escritas, conduzidas pelos acadêmicos e docentes do Projeto 

Educanvisa. Durante toda a atividade foi solicitada a participação dos alunos, que nos 

responderam com ilustrações da vida real e dúvidas sobre o tema. Esta vivência nos 

permitiu concluir que apenas a interface educação-saúde e o trabalho conjunto dos 

profissionais dessas áreas poderão estabelecer relações de consumo de medicamentos e de 

outros produtos sujeitos à vigilância sanitária que não sejam prejudiciais à saúde. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Crianças; Educação; Medicamentos; Propaganda; Saúde 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Naiara de Paula Ferreira (FO-UFG) 

 

Orientador(a): Maria Goretti de Queiroz (FO-UFG) 

                        

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Sabryna Alves Ferrante, Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da 

Costa (FO-UFG) 

 

Endereço: Rua 9, n.101, apt.1101, St. Oeste 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s) 8126-4761 

E-mail: naiaradepaula@gmail.com 

 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 
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MONITORIA NO SERVIÇO: POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES A PARTIR DO PET-

SAÚDE 

 

 

Uma das estratégias do Pró-Saúde, Programa Nacional de Reorientação da Formação em 

Saúde, para o fortalecimento da atenção básica tem como pressuposto a educação pelo 

trabalho. Assim foi instituído o Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde – PET-

SAÚDE, cujas ações se baseiam na integração ensino-serviço-comunidade. A Faculdade de 

Odontologia (FO) da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi contemplada no Edital do 

PET-SAÚDE, iniciando suas atividades, no ano de 2009, na tríade ensino-pesquisa-

extensão com uma equipe composta por tutoras (docentes), preceptores (que são 

profissionais do serviço) e estudantes bolsistas e voluntários. Uma das ações desenvolvidas 

pelo grupo PET-Odonto consiste na extensão universitária através da monitoria no serviço: 

os estudantes bolsistas passam a ser monitores de outros estudantes da FO que realizam 

atividades da graduação junto à ESF (Estratégia de Saúde da Família). Essas atividades dos 

estudantes da graduação – os quais teriam como monitores os bolsistas do PET-SAÚDE –  

possibilitam a vivência no Sistema Único de Saúde (SUS) na esfera da promoção de saúde 

frente às necessidades da sociedade na qual se inserem, configurando-se, portanto, 

possibilidade ímpar da integração ensino-serviço-comunidade proposta pelo próprio 

programa. Assim o objetivo deste trabalho é relatar a experiência de bolsistas do PET-

Odonto, explicitando as suas limitações e discutir novas possibilidades de desenvolvimento 

deste tipo de atividade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Atenção Básica, Pró-Saúde, PET-Saúde, monitoria no 

serviço 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Camila Moura BATISTA (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG) 

Orientador (a): Maria Claret Costa Monteiro HADLER (Professora da FANUT/UFG) 

                        

Co-autores: Dien Lin LU (Aluno de graduação da FANUT/UFG) 
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                    Lidiane Carvalho de JESUS (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Ludimila Garcia SOUZA (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Naiana Borges PERILLO (Aluna de graduação da FANUT/UFG) 

Pamela Cristina de SOUZA Guardiano Reis (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG) 

 

Endereço: 18-A, n. 591, Ed. Acauã, Setor Aeroporto. 

Cidade: Goiânia  

Telefone(s): (62) 91679760/ (62) 32293295 

E-mail: camilamoura.nut@gmail.com 

 

Modalidade: (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

 

 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( X ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

OFICINA DE DEGUSTAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE 

HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA 

RESUMO 

A escola desempenha papel imprescindível na formação dos hábitos alimentares de 

estudantes, sendo essencial a educação nutricional dos alunos e a capacitação dos 

professores e funcionários para que a alimentação saudável seja praticada diariamente.  

Ações de educação alimentar e nutricional e a adoção de práticas criativas de incentivo ao 

consumo de alimentos mais saudáveis devem ser desenvolvidas no âmbito escolar, 

orientando e incentivando sua comunidade aos aspectos relacionados à promoção da saúde 

e prevenção de doenças. Essas ações podem contribuir para uma vida mais saudável e para 

a prevenção das doenças veiculadas por alimentos, das doenças crônicas não transmissíveis 
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e para o controle das carências nutricionais. Portanto, o objetivo da atividade foi de 

incentivar o consumo de frutas, utilizando a oficina de degustação como estratégia de 

aprendizagem para alunos da primeira fase do ensino fundamental de uma Escola 

Municipal da região leste de Goiânia, Goiás.  A oficina foi proposta a partir dos dados 

obtidos do diagnóstico realizado pelos alunos da disciplina Educação Nutricional I do curso 

de Nutrição, da Universidade Federal de Goiás, nessa escola. No total, 47 crianças 

participaram da oficina de degustação intitulada “Descobrindo as frutas”, inicialmente foi 

aplicado o pré-teste, apresentando frutas in natura ou figuras e fazendo questionamentos 

como: se sabem qual fruta é; se gostam e se têm costume de comer. Os alunos foram 

separados em grupos de cinco alunos e tiveram os olhos vendados. As frutas cortadas foram 

então oferecidas aleatoriamente para os alunos do grupo, um por vez, eles deveriam dizer o 

nome da fruta. As frutas foram: maça, banana, pêra, uva, laranja, abacaxi, morango e 

melância. Após a atividade foram apresentadas as frutas degustadas às crianças, com uma 

breve apresentação de cada uma, abordando a importância de seu consumo. Posteriormente, 

foi aplicado pós-teste, que consistia em uma folha para cada aluno com figuras de todas as 

frutas que participaram da atividade, e elas deveriam associar a figura ao seu respectivo 

nome. A oficina foi relevante e proveitosa, pois permitiu que os alunos entrassem em 

contato com os alimentos estimulando assim a percepção do paladar e ajudando a 

descobrirem o sabor de diferentes tipos de frutas. Além disso, houve grande participação e 

aceitação dos escolares.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação alimentar e nutricional; frutas; alimentação escolar. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Viviany Guntija Sena AIRES (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Nilza Alves Marques ALMEIDA (Professora da FEN/UFG, coordenadora da 

Enfermagem na Liga da Mama)                        

Tutor(a): Ruffo de FREITAS JÚNIOR (Professor, FM/UFG e Coordenador da Liga da 

Mama - LM/PM/HC/UFG)           

Co-autores (instituição):  

Jacqueline Rodrigues de LIMA (Professora, coordenadora na LM, FEN/UFG);          

Amanda Santos Fernandes COELHO (aluna de graduação da FEN/UFG);  
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Priscilla Santos FERREIRA (aluna de graduação da FEN/UFG);  

Christiane Moreira SOUZA (aluna de graduação da FEN/UFG);  

Isabela Cristine Ferreira FERNANDES (aluna de graduação da FEN/UFG);  

Fernanda Soares CHAVES (aluna de graduação da FEN/UFG).  

Endereço:  Avenida Flamboyant, A 1,Qd 1, C1,St Chácaras Village Casa Grande 

Cidade:  Goiânia 

Telefone(s):  99196654/35650006 

E-mail: viviex_@hotmail.com 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (   ) Atenção Básica 

(   ) Atenção à média e alta complexidade 

(   ) Gestão setorial 

(   ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(X) Extensão Universitária 

(   ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO:  

INTERVENÇÃO EDUCATIVA DE ENFERMAGEM NA SALA DE ESPERA DO 

PROGRAMA DE MASTOLOGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Por meio do projeto de extensão intitulado “Grupo Educacional Previna-se” acadêmicas de 

enfermagem da Liga da Mama, desde 2004, desenvolvem intervenções educativas 

direcionadas à promoção da saúde na sala de espera do Programa de Mastologia do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (PM/HC/UFG). A Liga da Mama é 

composta por acadêmicos de medicina, enfermagem e psicologia que atuam sob a 

supervisão de docentes vinculados ao PM. As intervenções educativas objetivam estimular 

as usuárias do serviço a adotarem comportamentos de promoção e de prevenção de agravos 

à saúde; favorecer a troca de experiências entre elas; estimular a aceitação e adesão ao 

tratamento entre as portadoras de câncer de mama e favorecer o envolvimento da 

comunidade (usuárias, família, Associação de Portadores de Câncer  de Mama – APCAM) 

no serviço; assim como, favorecer o desenvolvimento de habilidades educativas entre os 

acadêmicos e a equipe multiprofissional envolvida no atendimento. O objetivo deste relato 

é apresentar a experiência de acadêmicas de Enfermagem da Liga da Mama, em 

intervenções educativas na sala de espera do Programa de Mastologia/HC/UFG 
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direcionadas às usuárias do serviço e seus acompanhantes. A clientela consiste de usuárias 

referenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde para avaliação diagnóstica, tratamento, 

acompanhamento e aconselhamento. As intervenções educativas são realizadas no período 

de espera das usuárias para consulta com a equipe multidisciplinar do PM, por acadêmicas 

de Enfermagem da UFG, nas segundas e quartas-feiras, com duração de 30 minutos. O 

planejamento das intervenções educativas (oficinas e palestras) foi realizado a partir de um 

levantamento prévio dos temas de interesse das usuárias do serviço (hipertensão, diabetes, 

dor, exames para diagnóstico de câncer de mama, qualidade de vida, alimentação saudável, 

tabagismo, H1N1, climatério, planejamento familiar). Houve participação ativa das usuárias 

durante as intervenções educativas com troca de experiências e conhecimentos e 

questionamentos sobre os temas abordados. Ao final de cada atividade é aplicado um 

instrumento de avaliação, que aponta a relevância, a compreensão e a satisfação das 

usuárias em relação às informações oferecidas. Para as acadêmicas, as ações desenvolvidas 

neste projeto favoreceram o entendimento sobre os ganhos para a formação resultantes (1) 

da interação ensino-serviço-comunidade nas atividades de extensão; (2) da troca de 

experiências com a comunidade e (3) do desenvolvimento de habilidades em realizar ações 

de promoção da saúde junto à comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Extensão Universitária. Ligas acadêmicas. Educação em 

saúde. Formação de profissionais de saúde. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Daniel Borges MONTEL (Aluno de graduação da 

FM-UFG) 

Orientador(a): José Edison da Silva CAVALCANTE (Professor da FM-UFG)                        

Tutor(a):              

Co-autores (instituição): Murilo dos Santos SILVA (Aluno de graduação da FM-UFG) 

Flávio Leão LIMA (Aluno de graduação da FM-UFG) 

Lorena Seabra FERNANDES (Aluno de graduação da FM-UFG) 

Endereço: 11ª Avenida; Qd.: 93; Lt.:12; apto.:202 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 9102-2603 

E-mail: danielmontel@hotmail.com 

Modalidade:   ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 
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Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( x ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO:  

“NEUROCINE: FALANDO SOBRE ALZHEIMER PARA A POPULAÇÃO 

ATRAVÉS DO CINEMA”. 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é uma doença degenerativa, progressiva que 

compromete o cérebro causando diminuição da memória, dificuldade no raciocínio e 

pensamento e alterações  comportamentais, geralmente em pessoas idosas. Objetivos: A 

Liga de Neurociências da FMUFG considera a DA um dos temas de maior importância para 

a população brasileira atual, devido ao envelhecimento recente da população e à 

necessidade de um diagnóstico precoce para a qualidade de vida dos portadores da doença e 

da sua família. Sendo assim, a Liga sentiu a necessidade de abordar a população de maneira 

mais acessível para falar sobre a DA, usando o cinema como meio de linguagem. Relato de 

experiência: Durante o VIII ELA (Encontro das Ligas Acadêmicas da FMUFG), e durante 

o II Fórum de Educação em Saúde, realizados respectivamente nos dias 22 de agosto e 24 a 

26 de setembro do ano de 2009, a Liga de Neurociências realizou como atividade de 

extensão o NEUROCINE. Em ambos os eventos, a liga exibiu o filme: “Entendendo o 

Alzheimer” para a população. O filme foi editado por membros da liga e em seus 6 minutos 

de duração usava imagens do filme “Longe Dela”, abordando de maneira dramática o 

assunto. O filme ressaltava a importância do apoio familiar, abordando a dura realidade de 

uma pessoa que perde suas memórias, os sintomas básicos da doença e como ela pode ser 

suspeitada, além de ensinar seu mecanismo de maneira simplificada. Concomitante à 

exibição do vídeo, um questionário avaliativo da capacidade educativa do vídeo era 

respondido. Foram respondidos um total de 58 questionários. Da população analisada, 

apenas 6,9% não sabia o que era a DA e 60,3% já conheceu alguém com a doença. Quando 

perguntados se o vídeo contribuiu para o conhecimento sobre a DA, 100% responderam que 

houve contribuição, sendo pequena ou grande. Sobre o interesse que o vídeo despertou 

sobre a DA, 70,2% responderam que o vídeo despertou muito interesse. Uma outra 
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pergunta pedia para que se comparasse o aprendizado do filme com o aprendizado 

adquirido através de uma aula ou da leitura de panfletos, 61,4% disseram ter aprendido 

mais com o filme. Apesar da excelente avaliação por parte da população da metodologia 

adotada, o cinema era apenas a primeira parte da campanha. Após o preenchimento dos 

questionários, uma roda de conversa era aberta entre todos os presentes, e abria-se um 

momento para troca de experiências e para perguntas. E ao deixar a sala, todos recebiam 

um folheto sobre o Alzheimer para futuras consultas. Conclusão: A exibição de um filme 

para levar à população conhecimentos básicos sobre doenças importantes como a Doença 

de Alzheimer mostrou-se extremamente proveitoso, podendo este, ser um meio usado na 

tentativa de atrair a população. Outra grande vantagem é que esse conhecimento pode ser 

divulgado também de outras maneiras, como pela internet.     

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Alzheimer, cinema, campanha, população, neurociências 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Aline Pereira da SILVA (Aluna de graduação da 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Nilza Alves Marques de ALMEIDA e Jacqueline Rodrigues de LIMA       

                        

Tutor(a):    Elisabeth Cordeiro Vasco GONZAGA          

Co-autores (instituição): 

                   Amanda Santos Fernandes COELHO (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

Viviany Guntija Sena AIRES (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

Priscilla Santos FERREIRA (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                     Emily Nayana Nasmar de MELO (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

 

Endereço: Rua 227 A, Ed Liberty Apto.304, setor leste universitário 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62) 96380720 

E-mail: alineps17_@hotmail.com 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     ( X ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 
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(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PARCERIA ENSINO-SERVIÇO EM INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE 

PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA COM 

GRUPOS DE MULHERES DO BAIRRO SANTO HILÁRIO 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: O câncer de mama é uma doença de extrema importância em nível mundial, 

motivando ampla discussão em torno de medidas que promovam o seu diagnóstico precoce 

e, conseqüentemente, a redução de suas taxas de morbidade e mortalidade. De acordo com 

o Ministério da Saúde, o câncer de mama ocupa o segundo lugar em incidência entre todas 

as neoplasias malignas no sexo feminino. Estima-se que tenha ocorrido em 2008, um total 

de 49.400 novos casos de câncer de mama no Brasil, com um risco estimado de 51 casos a 

cada 100 mil mulheres, e para Goiânia 340 novos casos, com risco estimado de 50,49 a 

cada 100 mil mulheres. Diante deste contexto, a elevação da incidência do câncer de mama 

passou a ter impacto na saúde pública. Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicas de 

Enfermagem da Liga da Mama, em intervenção educativa sobre prevenção e detecção 

precoce do câncer de mama, com grupos de mulheres participantes de uma ação promovida 

pela equipe de Estratégia de saúde da família da região leste de Goiânia (Bairro Santo 

Hilário). Desenvolvimento: A intervenção educativa sobre prevenção e detecção precoce 

do câncer de mama foi realizada por acadêmicas de Enfermagem da Universidade Federal 

de Goiás, com supervisão docente, durante uma ação integradora de saúde preventiva 

promovida pela equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) da região leste de Goiânia. 

O público alvo foi composto por mulheres, mães de crianças da escola municipal José 

Décio filho, pertencentes à cobertura do ESF Santo Hilário. Durante a ação integradora 

foram abordadas questões acerca da prevenção e detecção precoce do câncer de mama, com 

a finalidade de promover a interação entre o conhecimento popular e o científico. Então, foi 

realizada uma orientação sistematizada acerca da prevenção primária (os fatores de risco e 

os de proteção do câncer), e prevenção secundária (exames de ultra-sonografia e 

mamografia), com ênfase no auto exame da mama e exame clinico das mamas. Por meio de 

uma oficina com o modelo didático mamamiga, pode-se exemplificar para as participantes 

os aspectos normais da mama e possíveis alterações que devem ser observadas no auto 
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exame e também durante o exame clinico das mamas realizado na consulta ginecológica. 

Para as participantes foram garantidas também orientações sobre a consulta ginecológica 

anual, o fluxo de atendimento na rede do Sistema Único de Saúde e como proceder em 

casos de identificação de alterações nas mamas. Conclusão: A oficina mostrou a relevância 

da divulgação e atuação mais ativa de profissionais de saúde na orientação sobre prevenção 

e detecção precoce do câncer de mama na comunidade. Esta intervenção educativa 

proporcionou ao grupo de acadêmicas o contato e a interação com a comunidade, bem 

como a aquisição de experiências e aprendizagens na área de promoção da saúde da mulher.  

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): câncer de mama, prevenção, intervenção educativa 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Renata Medeiros COSTA (Bolsista PET Saúde da 

FANUT/UFG) 

 

Orientador(a): Doraci Antônia da Silva FREITAS (Enfermeira da SMS/UFG) 

                       Tutor(a): Lucilene Maria de SOUSA (Professora da FANUT/UFG) 

               Veruska Prado ALEXANDRE (Professora da FANUT/UFG)             

Co-autores (instituição): Silvana Silva dos SANTOS (Bolsista PET Saúde da 

FANUT/UFG) 

 

Endereço: Av.E nº 961 apt. 1402 Bl. A Jardim Goiás 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): (62)35418648  (62) 84237947 

E-mail: renata.nutri@gmail.com 

Modalidade:  ( x )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(x) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 
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PET SAÚDE: VIVÊNCIA EM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

RESUMO  

A integração ensino-serviço e o estímulo à prática da atuação da equipe multiprofissional 

no serviço de atenção básica garantindo a atenção à saúde da comunidade pautada nos 

princípios do SUS constituem alguns dos pilares do Programa de Educação pelo Trabalho 

para a Saúde - PET Saúde. O objetivo deste relato é registrar a vivência de alunas bolsistas 

de Nutrição do PET Saúde no contexto da prática em equipe multiprofissional na Unidade 

de Atenção Básica da Saúde da Família (UABSF) Vila Pedroso, Goiânia, Goiás. Os 

profissionais de saúde e preceptores do PET Saúde que atendem na UABSF Vila Pedroso 

são médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Diante da ausência do nutricionista 

nessa unidade as bolsistas de nutrição tiveram como preceptor um profissional da 

enfermagem. No primeiro instante houve a preocupação de ambas as partes, preceptor e 

alunas bolsistas, com a forma de procedimento a ser adotada no planejamento de atividades 

em que fosse possível agregar e aplicar os saberes de cursos diferentes na promoção de 

saúde à comunidade. Outro desafio encontrado foi o estabelecimento de vínculo com 

profissionais e principalmente com alunos bolsistas de outras áreas da saúde atuantes na 

unidade. Um dos fatores que geraram essa falta de atuação da equipe multiprofissional 

inserida no PET saúde são os horários diferenciados disponíveis pelos envolvidos para 

realização de reuniões. Somado a isso, a própria falta de experiência nesse programa recém 

implantado na UFG pode ser também um fator desencadeante desse processo. Diante da 

preocupação e necessidade da equipe multiprofissional na promoção da saúde, algumas 

dessas barreiras foram vencidas, sendo possível a participação de três áreas de saúde, 

enfermagem, nutrição e medicina, no início de uma atividade promotora de saúde. Apesar 

do avanço, as dificuldades de comunicação ainda existem. O trabalho em equipe 

multiprofissional inserida no PET Saúde precisa de maior integração e vivencia com o 

objetivo de ter maior efetividade na prática. Faz-se necessário, portanto a associação ensino 

serviço na capacitação profissional em equipe multiprofissional desde sua formação 

acadêmica, além de oficinas que auxiliem no aperfeiçoamento dessa prática. 

PALAVRAS-CHAVE: equipe multiprofissional, PET Saúde, desafios, reorientação da 

formação 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

http://www.prosaude.org/noticias/prosaude-maio2009/resumoPET-SAUDE-29-04-09.pdf
http://www.prosaude.org/noticias/prosaude-maio2009/resumoPET-SAUDE-29-04-09.pdf
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Nome do Apresentador (instituição): Vanessa Priscila Barros
 
ROSA (Aluna de graduação 

da Faculdade de Educação Física/UFG) 

Orientador(a): Maria Sebastiana
 

SILVA (Professora Drª. da Faculdade de Educação 

Física/UFG)                         

Co-autores (instituição): Renata Carvalho dos
 
SANTOS (Professora de Educação Física); 

Jéssica Moura PEREIRA (Aluna de graduação da Faculdade de Educação Física/UFG); 

Gustavo Santos MACEDO (Aluno de graduação da Faculdade de Educação Física/UFG) 

Endereço: Av. Fued José Sebba, nº326, St. Universitário.  

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 36095480/ 84283503 

E-mail: nepriscila1@hotmail.com 

Modalidade:   (X)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(X) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: 

“PRÁTICAS CORPORAIS COM VISTAS À PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE 

DE VIDA” 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Obesidade é considerada uma doença crônica que atinge a população em geral. Dentre as 

estratégias para redução do peso corporal destaca-se a realização de práticas corporais que 

visam melhora das funções fisiológicas e funcionais, além de promover a auto-estima e a 

sociabilização. Desse modo, o objetivo desse trabalho foi relatar experiências com vistas à 

promoção da saúde utilizando como estratégias práticas corporais para indivíduos com 

sobrepeso e obesos, realizadas na Faculdade de Educação Física/UFG desde 2006. 

Atualmente, participam do programa 35 indivíduos acima de 30 anos, sendo a maioria 

mulheres. As práticas envolvem aulas programadas de 60 minutos, duas vezes por semana, 

com as seguintes atividades: caminhada, hidroginástica, natação, dança, aeroboxe, ginástica 

localizada, relaxamento e aeróbica. As pessoas que desejam participar do programa passam 
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por uma entrevista individual onde se realizam algumas avaliações, entre elas: 

antropométricas, pressão arterial e flexibilidade. Também é aplicado um questionário cujas 

respostas fornecem subsídios para planejar e conduzir práticas corporais de acordo com as 

preferências, condições físicas e, que envolvam a integralização e sociabilização dos 

participantes. A realização destas atividades visa superar o modelo biomédico presente 

historicamente na Educação Física, onde o corpo é tratado como objeto a ser manipulado, 

não respeitando as vivências e as necessidades individuais. Esse modelo busca estabelecer 

critérios que legitimam práticas corporais a diversos grupos reduzindo a linguagem corporal 

ao saber fazer e desconsiderando as dimensões culturais do sujeito. As práticas corporais 

são estratégias de promoção de saúde à medida que extrapola os dados puramente 

biológicos e considera os aspectos afetivos e subjetivos dos participantes. Esta pesquisa 

ainda está em andamento, mas alguns resultados obtidos na entrevista e das observações 

participantes feitas ao longo do projeto já foram tabulados e analisados. Destaca-se que as 

pessoas que procuraram o projeto têm como principal objetivo a perda de peso e benefício 

na saúde e na qualidade de vida. Após dois meses participando do programa várias pessoas 

relataram estar se sentido melhores, mais dispostas, alegres, executam tarefas que há muito 

tempo não realizavam, fizeram novas amizades, já se organizam para atividades sociais e 

dizem muito satisfeitas com o programa. Outros benefícios incluem a diminuição de dores e 

melhora no sono. Os dados obtidos evidenciam que as práticas corporais com vistas à 

promoção da saúde promovem tanto benefícios fisiológicos e emocionais, como a 

integralização social dos participantes. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): saúde, práticas corporais, obesidade 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Priscilla Santos FERREIRA (Aluna de graduação 

FEN/UFG) 

Orientador(a): Nilza Alves Marques de ALMEIDA (Professora da FEN/UFG, coordenadora 

da Enfermagem na Liga da Mama) 

Tutor(a): Ruffo de FREITAS JÚNIOR (Professor, FM/UFG e Coordenador da Liga da 

Mama -PM/HC/UFG)   

Co-autores (instituição):  
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Jacqueline Lima RODRIGUES (Professora da FEN/UFG);          

Amanda Santos Fernandes COELHO (Aluna de graduação FEN/UFG);  

Fernanda Soares CHAVES (Aluna de graduação FEN/UFG);  

Viviany Guntijo Sena AIRES (Aluna de graduação FEN/UFG); 

Leonardo Ribeiro Soares (Aluno de graduação, FM/UFG); 

Fernanda Paglia Duran (Aluna de graduação, FM/UFG); 

Raquel Oliveira dos Santos (Aluna de graduação, FM/UFG); 

Bárbara Pacheco Lima (Aluna de graduação, FM/UFG); 

Itamar Gomes de SOUSA (Agente Comunitário de Saúde, UABS-Setor Leste 

Universitário); 

Vera Lúcia Pereira  ALVES (Agente Comunitário de Saúde, UABS-Setor Leste 

Universitário). 

Endereço: Avenida Tocantins, número 207 apartamento 105 Setor Central – Edifício Rio 

São Francisco. 

Cidade: Goiânia 

Telefone(s): 8118-1986 

E-mail: prisf_enf@yahoo.com.br  

 

Modalidade: ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( X ) Extensão Universitária 

(    ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO: PARCERIA ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE EM INTERVENÇÕES 

EDUCATIVAS SOBRE CANCER DE MAMA NO SETOR LESTE 

UNIVERSITÁRIO  

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

A neoplasia maligna de mama é o segundo tipo de câncer mais freqüente no mundo. No 

Brasil, estima-se que tenha ocorrido em 2008 um total de 49.400 novos casos de câncer de 

mama (50,71 casos/100 mil mulheres), sendo o número de mortes no sexo feminino 

correspondente a 15,6% do total de mortes por câncer no período entre 2000 e 2006. Diante 

mailto:prisf_enf@yahoo.com.br
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deste panorama, com o intuito de colaborar na redução da mortalidade por câncer de mama 

em Goiânia, foi criada a Liga da Mama do Programa de Mastologia do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (PM/HC/UFG) em 2001, composta por 

acadêmicos e profissionais de medicina, enfermagem e psicologia. Imbuídos da luta contra 

o câncer de mama, a Liga da Mama têm buscado várias parcerias governamentais e não-

governamentais, para promoção de atividades educativas junto à comunidade visando à 

sensibilização, especialmente da população feminina, quanto à importância da prevenção e 

detecção precoce do câncer de mama. O objetivo deste relato é apresentar a experiência de 

acadêmicos da Liga da Mama, em intervenções educativas sobre prevenção e detecção 

precoce do câncer de mama, junto à comunidade e seus equipamentos sociais, na área de 

abrangência da Unidade de Atenção Básica da Saúde da Família (UABSF) do Setor Leste 

Universitário. As intervenções educativas foram realizadas entre 26 e 29 de outubro, mês 

eleito nacionalmente para o combate ao câncer de mama. Atendendo a esta proposta, a Liga 

da Mama realizou uma ação comunitária com atividades educativas na área de abrangência 

da UABSF do Setor Leste Universitário com o apoio dos ACS. Nos dias 26 e 29 foram 

realizadas rodas de conversa e oficinas de auto-exame das mamas, com as mulheres da 

comunidade que freqüentam a caminhada matinal nas praças Fabio Nascer e do quartel. 

Nos dias 27 e 29 foi realizado um “arrastão”, junto aos moradores, trabalhadores e seus 

equipamentos sociais (comércios, escolas, associações etc.), distribuindo material educativo 

e sensibilizando a comunidade sobre o câncer de mama. Por meio desta ação social 

atingimos cerca de 400 mulheres, entre jovens, adultas e idosas, e uma menor parcela de 

homens. Houve participação ativa das mulheres durante as rodas de conversa e as oficinas 

de auto-exame. Para a equipe da Liga Mama, esta ação social proporcionou ganhos para a 

formação acadêmica resultantes: (1) da interação ensino-serviço-comunidade com 

fortalecimento de parceria entre Universidade e Estratégia Saúde da Família, como 

importantes aliados para o combate ao câncer de mama; (2) da troca de experiências com a 

comunidade e entre saber popular e científico, respeitando e acolhendo o outro de forma 

integral e humanizada, como preconiza o Sistema Único de Saúde e nossa ética 

profissional; (3) do desenvolvimento de habilidades em realizar ações de promoção da 

saúde junto à comunidade.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Extensão Universitária. Ligas acadêmicas. Educação em 

saúde. Formação de profissionais de saúde. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Thays Angélica de Pinho SANTOS (Faculdade de 

Enfermagem/UFG)                        

Tutor(a):  Maria Aparecida Couto de Toledo SARDINHA(Diretora Administrativa da 

Associação dos Rondonistas de Goiás)            

Co-autores (instituição):  Viviany Guntija Sena AIRES (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

                       Danielle Munique Campos MARTINS (Aluna de graduação da FEN/UFG) 

           Mariana Teixeira da SILVA(Aluna de graduação da FEN/UFG)   

Endereço: Rua U-80 Quadra 54 Lote 02 

Cidade: Goiânia GO 

Telefone(s)90314104 

E-mail: thays_angel_8@hotmail.com 

 

Modalidade:   (x  )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(  x) Extensão Universitária 

(x  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PROJETO RONDON GOIÁS :INTEGRAR PARA NÃO ENTREGAR! 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O Projeto Rondon nasceu como um despertar da comunidade universitária para a realidade 

desse país de proporções continentais e multiculturais e preserva até hoje a missão de levar 

os estudantes universitários a conhecerem, in loco, realidades, por vezes, diferentes do 

contexto no qual se encontram inseridos, onde colocam em prática saberes e habilidades 

adquiridas na academia. A partir desse convívio, os rondonistas retornam à universidade e 

refletem acerca do seu papel na sociedade como cidadãos e futuros profissionais 

comprometidos com sua participação social na solução dos problemas específicos da sua 

competência profissional e contribuem na implementação de propostas e políticas de 
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atenção social, no âmbito regional O objetivo visado é o de relatar as experiências das 

acadêmicas de enfermagem do Projeto Rondon em intervenção realizada no Clube do Povo, 

no Setor Alto do Vale, e no Parque da Lagoa, Parque Industrial João Braz, por ocasião do 

dia do trabalhador.Realização de 911 atendimentos,consistindo em aferição de PA,HGT e 

ciclos de palestras/rodas de conversa para despertar a população para doenças 

cardiovasculares,diabetes,hipertensão e na área de saúde da mulher.As palestras e rodas de 

conversa objetivaram informar os trabalhadores sobre as já mencionadas doenças,explicitar 

os maus hábitos que levam a aquisição dessas doenças bem como medidas profiláticas 

possíveis.Por meio dessa atividade,os acadêmicos de enfermagem da UFG ,bem como os 

acadêmicos de outros cursos e universidades,puderam colocar em prática conhecimentos 

adquiridos na academia, mas principalmente tiveram a oportunidade de entrar em contato 

com uma realidade por vezes distante da vivenciada no ambiente do seu convívio,podendo 

por vezes chocar mas pode de forma especial o tocar e o tornar mais humano contribuindo 

para sua formação integral. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Rondon-Goiás;participação social;extensão universitária. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Lívia Nascimento Rodrigues dos SANTOS (Aluna de 

graduação da FO /UFG)  

Orientador(a): Dra Vânia Cristina MARCELO (Professora da FO/UFG)            

Tutor(a):  Rosana Maranhão BARIANI (Cirurgiã-dentista da SMS/Goiânia) 

Co-autores (instituição):    Marília Oliveira MORAIS (Aluna de graduação da FO /UFG) 

                      Natália Corrêa PIRES (Aluna de graduação da FO /UFG) 

                      Tiago Dias GOMES (Aluno de graduação da FO /UFG)                         

   Endereço: Rua 1-A , nº 14, Res. Larissa Mariana, apto 201, Setor Aeroporto. 

Cidade: Goiânia- GO 

Telefone(s): (62) 3223-6447;  (62) 8443-1330 

E-mail: lizinha_nrs@yahoo.com.br 

Modalidade:   (X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

mailto:lizinha_nrs@yahoo.com.br
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( X) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PROJETO VALORIZANDO A VIDA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Acadêmicos do 8° período de Odontologia da UFG, como parte das atividades práticas da 

disciplina de Estágio em Odontologia Coletiva I e II, após diversas visitas a UBSF do Santo 

Hilário e diagnóstico da realidade da microárea (MA) 02 perceberam a precariedade no 

nível de conhecimento em Saúde Geral e especificamente Saúde Bucal. O local de atuação 

escolhido pelos alunos e tutor foi o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), 

localizado no bairro Recanto das Minas Gerais, MA 04. Apesar de não estar localizado na 

MA analisada, o CRAS atende todas as MA adjacentes. Possui como qualificações o caráter 

assistencialista e preventivo, fazendo parte de um programa governamental. Foi feita coleta 

de dados a respeito da região, suas necessidades e carências, e elaborada uma série de ações 

com o objetivo de promover a construção de um ambiente saudável no âmbito da saúde e 

relações interpessoais. Objetivos específicos: despertar nos educadores a importância dos 

conhecimentos acerca de saúde geral e bucal no cotidiano; capacitar os pais e/ou 

responsáveis pelas crianças sobre hábitos saudáveis e educação familiar; integrar as ACS 

com o público alvo; despertar nas crianças e nos funcionários consciência ambiental e 

ecológica; promover junto aos funcionários, educadores e crianças hábitos de práticas de 

exercício físico regular; informar a todos sobre saúde geral e educação ambiental e 

promover educação em higiene bucal com as crianças. A metodologia utilizada para o 

diagnóstico da realidade foi a Técnica da Estimativa Rápida, que consiste na obtenção de 

informações sobre um conjunto de problemas baseado na percepção da população, em curto 

período de tempo. Baseia-se na observação, entrevistas, coleta e análise de registros. Por 

fim, foi apresentado uma proposta de cronograma de ações aos coordenadores e assistente 

social do CRAS e as atividades- dinâmicas, vídeos, oficinas e gincanas, foram iniciadas. Os 

resultados esperados são que durante a realização das atividades os grupos participantes 

possam estar aptos a desenvolverem hábitos saudáveis quanto à saúde geral e bucal num 

ambiente benéfico com recursos simples e alternativos. O projeto em implementação, até o 

presente momento, vem atingindo seus objetivos, levando à mudança de hábitos nas 

crianças, desde um cuidado maior na higiene pessoal, perspectivas futuras melhores e na 

criação de um ambiente saudável. 
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PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  

Ambiente saudável, saúde, perspectiva futura. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

 

Nome do Apresentador (instituição): Fernanda Souza PORTES (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG e Bolsista do PET-Saúde) 

Orientador(a): Ida Helena Carvalho Francescantônio MENEZES (Professora da 

FANUT/UFG e tutora do PET-Saúde)              

Tutor(a): Carla Cristina da C. FERREIRA (Nutricionista da SMS/Goiânia e preceptora  do 

PET-Saúde) 

Co-autores (instituição): Jordana Carolina Marques, GODINHO (Aluna de graduação da 

FANUT/UFG e Bolsista do PET-Saúde) 

                                         Francisca Lopes ANDRADE (Coordenadora pedagógica da 

Escola Municipal Professor Aristoclides Teixeira 

Endereço: Rua Victor Esselim, Q. A, L. 7. Setor Mansões Goianas 

Cidade: Goiânia  

Telefone(s) (62) 32109427 / (62) 84618483 

E-mail: fernandaportes@hotmail.com 

Modalidade:   (x)  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

(x) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PROPAGANDAS DE ALIMENTOS - ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

EM ESCOLA MUNICIPAL DE GOIÂNIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

O Educanvisa é um projeto de educação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) em parceria com o CFDD/MJ (Conselho Federal Gestor do Fundo de Direitos 
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Difusos do Ministério da Justiça), que tem como objetivo desenvolver ações e estratégias de 

educação em vigilância sanitária com enfoque na propaganda de produtos alimentícios e 

medicamentos. Sabe-se que uma exposição de apenas 30 segundos de comerciais de 

alimentos é capaz de influenciar a escolha de crianças a determinado produto. Diante deste 

fato, o grupo do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde/Nutrição (PET-

Saúde/Nutri) da UABSF São Judas Tadeu, em parceria com a Escola Municipal Professor 

Aristoclides Teixeira, realizou atividade com o objetivo de proporcionar aos alunos a 

formação de uma opinião crítica a respeito da propaganda de alimentos e da sua influência 

em suas escolhas, incentivando a opção da alimentação saudável. No 1º encontro, foram 

expostas propagandas de alimentos de baixa qualidade nutricional vinculadas na TV 

(chocolate, refrigerantes, fast foods) em duas turmas, na faixa etária de 10 a 14 anos, em 

seguida houve uma discussão reflexiva. Assim, foi proposto um desafio por meio da divisão 

dos alunos em grupo: estruturação de uma paródia a partir da escolha de um dos comercias 

com substituição do conteúdo original por outro que fizesse alusão a uma alimentação 

saudável, ou seja, cada grupo deveria criar e encenar um comercial de alimentos e hábitos 

saudáveis. Para dar suporte aos novos comerciais o grupo PET-Saúde Nutri ministrou o 

conteúdo do guia “Alimentação saudável para crianças: siga os 10 passos”. Na semana 

seguinte, por meio de uma competição, os grupos receberam notas nas apresentações de 

uma banca de jurados (formada pelos próprios alunos) baseando-se em regras previamente 

criadas. As apresentações das equipes foram criativas e bem humoradas superando as 

expectativas dos coordenadores. Os alunos foram premiados com uma sessão cinema na 

escola e receberam um lanche saudável. Toda atividade foi assistida por uma integrante do 

apoio técnico pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e pelo chefe da Divisão de 

Educação em Saúde do Departamento de Vigilância Sanitária de Goiânia. Os profissionais 

consideraram a estratégia e os materiais produzidos excelentes referências de educação em 

saúde e propuseram a apresentação dos grupos vencedores na abertura da “Semana da 

Vigilância Sanitária 2009”. A experiência Educanvisa na escola propiciou ao grupo PET-

Saúde Nutri a estruturação de uma nova abordagem na promoção da saúde. Possibilitou aos 

estudantes uma reflexão sobre propagandas enganosas e abusivas, oportunizando também 

melhores escolhas alimentares e atuação como multiplicadores de conhecimentos.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): educanvisa, nutrição, propaganda, relato de experiência. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Laene Gomes CUSTÓDIO – Aluna de graduação da 

FO/UFG 

Orientador (a): Maria Goretti QUEIROZ – Professora da FO/UFG                        

Tutor (a): Anderson Dias PINHEIRO – Cirurgião-dentista da SMS de Goiânia-GO           

Co-autores (instituição): Sebastião Leonardo S. LEITE - Aluno de graduação da FO/UFG 

Endereço: Av. Universitária Esquina com 1ª Avenida s/n, Setor Universitário. 

Cidade: Goiânia- GO 

Telefone(s): 62- 84329501 

E-mail: laene.gomes@gmail.com 

 

Modalidade: ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( X) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PET-SAÚDE 2009: VIVÊNCIAS DE ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

 

A mudança na conduta em relação ao processo saúde-doença necessita de ações mais do 

que imediatistas, não só tratar o indivíduo, mas conscientizá-lo da sua condição e do seu 

papel como agente transformador da realidade. O processo de capacitação da comunidade 

para atuar na melhoria da própria qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle desta, é denominado Promoção de Saúde. O Programa de 

Educação para o Trabalho em Saúde (PET-Saúde) foi instituído em 2008 pela parceria entre 

os Ministérios da Saúde e Educação, Secretarias Municipais e instituições de ensino, da 

área da saúde. Apresenta eixos de pesquisa, ensino e extensão para os grupos de 

aprendizagem tutorial, no âmbito da Estratégia Saúde da Família buscando facilitar o 

processo de integração ensino-serviço-comunidade. Objetiva-se relatar as atividades 
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desenvolvidas por dois alunos bolsistas do PET-Saúde FO-UFG, junto ao preceptor, na 

Escola Municipal José Décio Filho, no município de Goiânia – Goiás. A Escola foi incluída 

no PSE (Programa Saúde na Escola, 2008) devido ao baixo índice no IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) que foi criado em 2007 para medir a qualidade de 

cada escola ou rede de ensino. O PSE propõe a prevenção à saúde dos escolares brasileiros, 

bem como construir uma cultura de paz nas escolas. Foi elaborado um cronograma entre 

preceptores e bolsistas do PET-Saúde, da Enfermagem e Odontologia, junto a Direção e 

Coordenação do colégio. Atividades educativas foram realizadas em 5 salas de aula (4º ao 

6º ano)  para estudantes de 9 a 12 anos. Estas se constituíam de dois momentos em cada 

sala. Na primeira visita: apresentação em data show de vídeo educativo, de domínio 

público, sobre dieta, doenças bucais e higiene oral, além de um espaço para relato das 

experiências dos escolares. Na segunda visita: resolução de dúvidas e distribuição de kits de 

escovação. O vídeo foi reforçado com demonstração de doenças bucais e técnicas de 

escovação em macro modelos, cedidos pela escola. Os recursos audiovisuais foram 

empregados, na modalidade de Vídeo-aula, como um meio adequado para a comunicação 

sobre os cuidados com a saúde e os hábitos de vida saudáveis visando à atenção e 

participação dos alunos. Observaram-se mudanças nas ações dos escolares, com melhor 

higienização bucal e corporal após as atividades. E o despertar de curiosidade acerca de 

saúde e dos recursos utilizados para as dinâmicas, demonstrando uma ampliação de sua 

realidade e o primeiro passo no objetivo de formar, desde cedo, um cidadão crítico, 

pensante e ativo na melhoria de sua própria condição e da comunidade em que vive. Essa 

foi uma ação, e que para um sucesso maior, ela deve ser um processo, na saúde e na 

educação, durante toda a formação do indivíduo. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  PET-Saúde, Promoção de Saúde, Estratégia Saúde da 

Família 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

Nome do Apresentador (instituição): Simoni Urbano da SILVA (Aluna de graduação da 

Faculdade de Nutrição/UFG) 

Orientador(a): Profª Drª Estelamaris Tronco MONEGO (Nutricionista. Professora da 

Faculdade de Nutrição /UFG) 

Tutor(a): Profª Drª Nusa Almeida SILVEIRA (Nutricionista. Professora do Instituto de 
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Ciências Biológicas/UFG. ) 

Co-autores (instituição): Profª Drª Maria Herminia Marques da Silva DOMINGUES 

(Pedagoga. Professora da Faculdade de Educação/ UFG) 

Endereço: 1ª Avenida, nº 247. Apto 701. Setor Leste Vila Nova 

Cidade: Goiânia - Goiás 

Telefone(s): (62) 9252-0912 

E-mail: simoni.urbano@gmail.com 

Modalidade:   ( X )  Relato de experiência                      (  ) Pesquisa 

Eixo temático:     (  ) Atenção Básica 

(  ) Atenção à média e alta complexidade 

(  ) Gestão setorial 

(  ) Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

( X ) Extensão Universitária 

(  ) Mobilização e participação comunitária 

TÍTULO 

PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS EM UMA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS ENCONTRADOS NA PRÁTICA 

RESUMO (máximo 2400 caracteres) 

Introdução: A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano¹ e deve ser 

garantida desde a infância. Em creches e escolas deve haver uma sensibilização e 

capacitação dos profissionais envolvidos para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis, 

com a finalidade de promover a saúde no ambiente escolar².  Objetivo: Implementar um 

sistema de planejamento de cardápio em uma instituição filantrópica de educação infantil, 

que leve em consideração o sistema de aquisição de alimentos da unidade (doações) e o 

número variável de comensais (entre adultos e crianças). Desenvolvimento: Trata-se de um 

relato de experiência sistematizado a partir da prática no Centro de Educação Infantil 

Bezerra de Menezes (CEIBEM), durante o ciclo de Nutrição em Saúde Pública, do Estágio 

Integrado IV da FANUT-UFG. Durante a prática do estágio foi identificada a necessidade 

de estabelecer o per capita das preparações servidas no CEIBEM. Foi proposta então, a 

implementação de um sistema de planejamento semanal de cardápios no local, com uso de 

fichas técnicas. Para a construção das fichas técnicas, o per capita (X) dos alimentos foram 

determinados com base na literatura
3,4

 e, principalmente, nas fichas de controle de estoque 

existentes e na experiência das manipuladoras de alimentos. Os pesos brutos dos 
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ingredientes das preparações foram calculados em função do número de comensais (N) por 

meio da fórmula “Peso bruto = [(N1.X1).0,25] + [(N2.X2).0,75)”, onde N1 e X1 referem-se 

aos comensais adultos (25%) e N2 e X2 são referentes às crianças (75% do total). Para suprir 

a falta de nutricionista diariamente no local as fichas técnicas foram construídas em cores 

diferentes, a fim propiciar autonomia às manipuladoras, caso houvesse necessidade de 

substituir alguma preparação do cardápio. O sistema obedeceu ao seguinte esquema de 

cores: saladas (verde), prato protéico (marrom), guarnição à base de vegetal B (amarelo), 

guarnição à base de vegetal C (alaranjado), arroz/feijão (azul), quitandas (roxo), sobremesas 

e refrescos (rosa), e preparações mistas (vermelho). Conclusões: a experiência no CEIBEM 

propiciou grande aprendizado quanto à organização de uma Unidade Produtora de 

Refeições. O número variável de comensais, a relativa sazonalidade de gêneros alimentícios 

e a insegurança quanto à aceitação do novo sistema pelas manipuladoras foram os desafios 

encontrados que, ao mesmo tempo, serviram de estímulo para a conclusão do trabalho.  

PALAVRAS-CHAVE: alimentação escolar, planejamento de cardápios, promoção de saúde 

 

 

 

Até a IV MOPESCO em 2010!!!! 

 

 

 

                           


