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Boas Vindas 

 

Que todas e todos sejam bem vindos. Meu nome é Tatiana Oliveira Novais e estou 

aqui com a grande responsabilidade de representar muitas pessoas, são elas participantes 

da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde 

(ANEPS), Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 

(Pró-Saúde), Projeto de Café com Idéias, Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, 

Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia e a Universidade Federal de Goiás, nas 

faculdades de Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia, Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública e Núcleos de Estudos em Saúde Coletiva1. 

Este é um evento ímpar devido à diversidade de mãos que o construiu. Apesar do 

questionamento da nossa logomarca simbolizar uma mão única. A mão é um símbolo 

muito representativo.  

Na quiromancia, muitos acreditam que as linhas da mão são carimbos de Deus nas 

nossas vidas. O �M� na palma da mão, onde começa o �M� de MOPESCO, é formado 

pelas linhas das mãos e que podem revelar o destino das pessoas. As principais linhas 

são: linha da vida (contém informações fundamentais sobre transformações e 

acontecimentos marcantes), linha da cabeça (é a linha da inteligência, da memória e 

também revela a saúde mental) e linha do Coração (revela tudo sobre as emoções, a 

sensibilidade e o amor).  

Nossas mãos são paradoxalmente semelhantes e diferentes, refletem nossas vidas, 

contam um pouco de nossas histórias. Mas compreende-se que todas as mãos são 

antagonicamente: únicas e múltiplas, iguais e diferentes, inteiras e mutiladas, presentes 

e ausentes, repressoras e libertadoras, construtoras e destruidoras, amorosas e violentas, 

mudas e falantes, analfabetas e escritoras, macias e ásperas, mãos que monologam e que 

dialogam, revolucionárias e conformadas... 

Vale também lembrar que na maioria das mãos têm cinco dedos, que mesmo 

diferentes, compartilham do mesmo objetivo. Além dos objetivos oficiais da Mostra, o 

objetivo aqui é estabelecer e fortalecer as parcerias, as amizades. Sem estabelecer juízo 

de valores entre os saberes, é necessário que todos tenham a consciência de que os todos 

os participantes são simultaneamente sábios e ignorantes, e considera-se ainda o sentido 

político e amoroso das relações. 

                                                
1 Nomes em Ordem alfabética. 



 

  

Somos aqui desafiados a romper os paradigmas de uma formação fragmentada e 

mecanicista e que promover uma formação mais comprometida com a realidade, que 

aproxime as pessoas e que construa amizades. 

Nesta Mostra estamos todos aqui ao encontro das pessoas no mundo e com o 

mundo. No encontro das pessoas com as pessoas. Em defesa do diálogo e da 

transformação2. Este compromisso está destacado no crachá deste evento. 

Construímos tudo com muito carinho, dedicação e amizade.  A programação está 

muito rica. E esperamos que tudo ocorra dentro dos horários, sem atrasos.  

Por isso aproveitem o evento e sejam verdadeiramente protagonistas e participantes 

deste processo e, além disso, façam amizades e que haja o verdadeiro diálogo. 

Obrigado a todos participaram e que fizeram parte desta construção. Obrigada ao 

Professor  Dr. Gersinei Carlos de Freitas que cedeu, gentilmente, o espaço da Faculdade 

de Odontologia para a realização deste evento. 

 

�Há Braços� 

Tatiana Oliveira Novais 

Coordenadora Geral da I MOPESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Trecho inspirado em textos de Paulo Freire. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
II Encontro Discente do Pró-Saúde 

 

As Faculdades de Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia e Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

estabeleceram uma agenda de trabalho orientada à formação para o Sistema Único de 

Saúde (SUS) por meio da abertura de espaços para inovações, debates e reflexão, 

integrando o Programa Nacional de Reorientação Profissional em Saúde (Pró-Saúde). 

Em oficina realizada no dia 27 de junho, no Distrito Sanitário Leste (DSL) de Goiânia, 

foram discutidos os desafios para o estabelecimento da parceria ensino-serviço-

comunidade e identificadas algumas estratégias a serem desenvolvidas com a finalidade 

de ampliação e fortalecimento desta parceria.  

Destacou-se a proposta de criação de espaço de diálogo para planejamento, 

acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas. Neste contexto se insere a I 

Mostra da Parceria Ensino-Serviço-Comunidade / UFG (I MOPESCO) que reafirma 

o diálogo entre as faculdades participantes e demais parceiros internos e externos à 

UFG. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

 

Identificar e divulgar as ações de parceria ensino-serviço-comunidade junto a 

docentes, gestores, trabalhadores, estudantes, comunidade e representantes dos 

movimentos sociais, atendendo aos princípios do Pró-Saúde, visando fortalecer os 

esforços para a reorientação da formação em saúde.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

• Estimular a sistematização e avaliação das ações de parceria ensino-serviço-

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-pesquisa-extensão; 

• Favorecer a convivência multiprofissional dos docentes, trabalhadores do SUS, 

usuários e representantes dos movimentos sociais visando a construção de um 

trabalho em equipe. 
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3.  PROGRAMAÇÃO 

 

 

 O evento contou com uma programação intensa, com: rodas de conversa, 

painéis, pôsteres dialogados e comunicações coordenadas. E com atividades 

complementares, dentre elas: Cinema, Tenda Paulo Freire e a Trilha da vida entre 

outras. 

 

 

3.1 Roda de Conversa 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DAS RODAS DE CONVERSA 

 

A metodologia da Roda de Conversa consiste no encontro das consciências 

através de uma metodologia muito utilizada na educação popular e tem suas bases 

teóricas dentro da Pedagogia criada por Paulo Freire. Ela consiste em dialogar sobre 

temas pertinentes, com a participação de facilitadores, que podem ser pessoas 

referências na área, representantes envolvidos na questão em discussão, e o público tem 

participação ativa, de maneira que todos têm direito a voz e ouvidos, de modo dialógico. 

Para que ocorra a roda de conversa são requisitos básicos: respeito; diálogo; diversidade 

de pessoas, de idéias e de opiniões. Há a tentativa da superação de juízo de valores entre 

os saberes: popular, senso-comum, científico entre outros.  

É necessária também a consciência de que todos os participantes são 

simultaneamente sábios e ignorantes, considera-se também o sentido político e amoroso 

das ações. As rodas de conversa foram inspiradas nos círculos de cultura de Paulo Freire 

(descritas no livro: Educação como prática da liberdade), nas rodas acontece a 

democratização dos saberes, no seu sentido dinâmico atua a força criadora do diálogo e 

o aclaramento das consciências. Nestas rodas recobra-se o sentido da reflexão: sobre a 

posição do homem no mundo, sobre o mundo e a sua ação na transformação do mundo. 

(texto escrito por Tatiana Oliveira Novais e adaptado do livro Educação como Prática 

da Liberdade, de Paulo Freire da Editora: Terra e Paz). 
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 Na I MOPESCO, apesar da roda de conversa ocorrer dentro de um auditório, 

com aparelhagem de som e palco, não houve mesa, nem apresentação de slides. Os 

facilitadores falam sobre sua perspectiva, percepção e apontamentos sobre o assunto 

dentro da vivência ou segmento no qual representa (comunidade, serviço ou 

universidade). 

Foi uma tentativa de inovação, pois consiste em uma metodologia menos 

expositiva e mais dialogada, desta forma a participação do público foi mais ativa.  

Esta metodologia pode causar desconforto, tanto para os convidados quanto para 

o público participante. Pois todos os convidados são pessoas de experiência, sabedoria e 

vivência sobre o assunto a ser abordado, e pode dar a impressão de que sua participação 

está sendo �pouco aproveitada�. E, também, o público pode-se sentir constrangido por 

não estar acostumado a ser participante. 

Portanto, o que se espera da roda de conversas é que ocorram os diálogos e que 

as pessoas se sintam protagonistas e se mobilizem. É também um momento de fazer 

amizades, construir e fortalecer redes de apoio e afeto. 

As rodas de conversa ocorreram no Auditório da Faculdade de Educação e 

contou com a participação de representantes da parceria ensino-serviço-comunidade.   

 

 

Programação das rodas de Conversa 

 

29/11/2007 (quinta)  

TEMA: Roda de Conversa: PARCERIA ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE         
Coordenadora: Ivanilde Vieira Batista (ANEPS) 

D. Francisca  América (MOPS do Parque Ateneu e Fundação Pacari) 
Diego Bueno Guimarães (Discente � FEN-UFG)  
Estelamaris Tronco Monego (Docente-Fanut-UFG) 
Sandro Rogério Rodrigues Batista (SMS - Goiânia) 
Vera Lúcia de Azevedo Dantas (Gestora-SMS-Fortaleza) 

 
30/11/2007 (Sexta) 
  
TEMA: PERPLEXIDADE NA UNIVERSIDADE: SABER CIENTÍFICO E O SABER 
POPULAR 
Local: Auditório da Faculdade de Educação 
          
Coordenadora: Vânia Cristina Marcelo (FO UFG) 
Relator: Fabiano Santana Moura (FM-UFG) 
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Ana Maria de Oliveira (IPTSP-UFG) 
Edsaura Maria Pereira (SES) 
Eymard Mourão Vasconcelos (UFPB) 
Tiago Dias Gomes (Representante discente - FO-UFG) 
 

01/12/2007 (Sábado) 
TEMA:  �CAFÉ COM IDÉIAS�: INTEGRALIDADE EM SAÚDE 
         Coordenadora: Dais Gonçalves Rocha (FO-UFG) 
         Relatora: Lídia Moraes Ribeiro (FO-UFG) 

 
Bernardo Amaral Vaz (Coletivo Nacional de Saúde do MST) 
Osvaldo Bonetti (Enfermeiro - Ministério da Saúde) 
Tatiana Oliveira Novais (FO-UF) 
Apresentação da Companhia Teatral Zumbi dos Palmares. 

 

 

3.2 Painel 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS PAINELISTAS 

 

Objetivando dar uma relativa uniformidade, mas sem prejudicar a autenticidade 

de cada participante da I MOPESCO � Mostra da Parceria Ensino-Serviço-

Comunidade, a Comissão Organizadora optou por repassar aos convidados orientações 

para as respectivas apresentações. 

No PAINEL discutem-se um tema ou conversam sobre ele ante o público, a 

partir de pontos de vista particulares e especializados. Cada convidado representa faceta 

a ser explorada dentro da temática. Logo, esta modalidade permite desenvolver os mais 

variados aspectos de um mesmo tema, para que o público obtenha visão suficientemente 

relativa e plural, dentro do prescrito como um dos traços da comunicação semi-formal, 

isto é, possibilitar discussão crítica entre os pares, o que conduz a modificações ou 

confirmações do teor original. Em qualquer das situações descritas, o painel pode 

manter certa informalidade, mas, sem perder racionalidade e coerência, pontos 

essenciais à formulação e apresentação dos conhecimentos.  

As atribuições de cada convidado são as seguintes: 

Coordenador(a): iniciar os trabalhos; apresentar os membros do painel; ordenar as 

exposições, intercalar perguntas esclarecedoras e controlar o tempo. 
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Painelista: apresentar o tema proposto no tempo de 15 (quinze) minutos que será 

rigorosamente respeitado; por mais que sejamos informais precisamos primar pela 

discussão que é o auge do painel 

Relator(a): fazer a relatoria completa do painel. 

(Texto adaptado do artigo: Dinâmica de Apresentação de Trabalhos em Eventos 

Científicos, Escrito por: Maria das Graças Targino e Osvaldo Nilo Balmaseda Neyra, 

Inf. & Soc.: Est., João Pessoa, v.16, n.2, p.8-20, jul./dez. 2006.). 

 

Programação dos painéis 

29/11/2007 (quinta) 

15:00 � Painéis   

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

Local: Sala 18 � Faculdade de Farmácia     

Coordenadora: Eugênio Lúcio Vieira  (ESAP-SES) 

Relatora: Sandra Cristina Guimarães Bahia Reis (SES) 

 

• Abordagens problematizadoras para trabalhadores da saúde, educação, esporte, 

lazer e controle social 

         Adelia Yaeko Kyosen Nakatani (FEN-UFG) 

• Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: a visão do discente 

         Samara Marques Moura (FO-UFG) e mais representantes discentes  

• Experiência do Articula-SUS 

         Kemle Semerene Costa (Grupo Transas do Corpo) 

• Experiência do VER-SUS 

          Rafael Cardoso Martinez 

          

PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE  

Local: Auditório da Faculdade de Odontologia e farmácia 

         Coordenador: Charles Britto Oliveira Gomes (ANEPS) 

          

• Política Nacional de Práticas Integrativas: desafios para implantação  

Carmen Di Simoni - Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção 

a Saúde do Ministério da Saúde.  

• Saber e práticas populares: a experiência do quilombo Cedros 
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         Simone Pereira Morais Pio - Quilombos Cedros de Mineiros � Goiás. 

• Experiência da Faculdade de Farmácia 

    Maria Teresa Freitas Bara (FF-UFG) 

 

30/11/2007 (Quinta) 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  

Local: Auditório da Faculdade de Odontologia/Farmácia 

         Coordenadora: Giselle Ottoni (PROEC) 

         Relatora: Larissa  Arbues (ANEPS) 

          

• Repensando o conceito de extensão. 

Denis Masashi Sugita (FM-UFG) e mais alguns representantes discentes. 

• Extensão popular na UFPB: relato de experiência. 

Eymard Mourão Vasconcelos (UFPB). 

• �Café com Idéias �: parceria para a formação na diversidade do SUS. 

Ivanilde Vieira Batista (ANEPS). 

• Programa de Mastologia: extensão universitária fazendo a diferença na luta 

contra o câncer de mama. 

Jacqueline Rodrigues de Lima (FEN-UFG). 

 
 
 TRABALHO EM EQUIPE: DESAFIOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO SUS  

Local: Sala II - Faculdade de Odontologia 

         Coordenação: Edna Regina Pereira (FM-UFG) 

         Relatoria:  Larissa Arbues (ANEPS-GO) 

 

• Os conceitos de multi, inter e transdisciplinaridade. 

Maria Márcia Bachion (FEN-UFG). 

• Consenso e diferenças em equipes da Estratégia Saúde da Família. 

Sandro Rogério Rodrigues Batista (SMS-Goiânia). 

• Trabalho em equipe num Centro de Atenção Psicossocial. 

José Helder Teixeira (CAPS Vida SMS-Goiânia). 

• Pró-Saúde: reorientando a formação dos profissionais em saúde. 

Sandramara Matias Chaves (PROGRAD). 
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 3.3 Pôsteres Dialogados e Comunicações Coordenadas 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DOS PÔSTERES DIALOGADOS 

E COMUNICAÇÕES COORDENADAS 

 

Pôsteres Dialogados são trabalhos que seguem padrões de apresentação visual 

comuns à forma de pôster e Comunicações Coordenadas são trabalhos que seguem 

padrões de apresentação comuns às apresentações orais utilizando como recurso áudio-

visual.  

Contudo, a apresentação de ambos se dá em grupos pré-definidos (seis 

trabalhos) e separados por eixos temáticos, após seleção prévia realizada pela comissão 

científica da MOPESCO.  A cada três trabalhos apresentados são feitas considerações e 

questionamentos por uma banca avaliadora composta por profissionais com habilitações 

para tal.  

Foram convidados para participar das bancas: professores, trabalhadores da 

Secretaria Estadual (SES) ou da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e integrantes da 

Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde 

(ANEPS). Após as considerações da banca avaliadora foi aberto espaço para aqueles 

que assistiram às apresentações poderem dar suas contribuições aos trabalhos 

apresentados.  

Buscou-se uma metodologia menos expositiva e mais dialogada, desta forma a 

participação do público é mais ativa. 

Temas das Comunicações Coordenadas e Pôsteres Dialogados: 

• Atenção Básica;  

• Atenção a média e alta complexidade; 

• Gestão setorial; 

• Educação- Reorientação da formação e educação permanente em saúde;  

• Organização e controle social. 
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4. RESUMOS DOS TRABALHOS APROVADOS 

 

4.1  Comunicações Coordenadas 

 

EIXO TEMÁTICO: ATENCÃO BÁSICA 

 

A CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO: UMA 

PARCERIA ENSINO-SERVIÇO 

Apresentador: CALATAYUD, Marta Valéria1 

Co-autores: PEREIRA, Ângela Beth Severino1; OLIVEIRA, Nunila  Ferreira3; 

PEDROSA, Sheila Mara3; GUIMARÃES, Diego Bueno3 

Orientador: SOUZA, Adenícia Custódia Silva e2 

 
1 Enfermeiras especialistas da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO 
2 Enfermeira/ Docente da Faculdade de Enfermagem (FEN) da Universidade Federal 

de Goiás (UFG) 
3 Alunos do último ano do curso de graduação em enfermagem da FEN/ UFG. 

 

E-mail: adenicia@fen.ufg.br 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Objetiva relatar a experiência da elaboração de protocolos de atendimento de 

enfermagem a pacientes portadores de diabetes, hipertensão e obesidade. 

Desenvolvido no Distrito Sanitário Leste de Goiânia com a participação dos 

enfermeiros dos CAIS, Centros de Saúde, Unidades de PSF, docente da Faculdade de 

Enfermagem (FEN) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e alunos da disciplina 

de estágio I da FEN/ UFG. O protocolo de atendimento foi elaborado com base em 
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referências bibliográficas, especialmente nos cadernos de atenção básica do 

Ministério da Saúde para atendimento a essas doenças, considerando também a 

experiência dos profissionais envolvidos. Foi desenvolvido em vários encontros que 

ocorreram em diferentes cenários e com a participação crescente dos profissionais do 

serviço nas discussões. Começou com a apresentação de estudos clínicos pelos 

alunos, utilizando como referência base os cadernos do Ministério, de onde se 

percebeu que a avaliação e coleta de dados dos pacientes eram insuficientes para o 

diagnóstico e estabelecimento de condutas. Lançado o desafio do protocolo para 

padronizar os atendimentos e condutas e ainda ter registro de dados, os alunos 

prepararam uma ficha de consulta de fácil utilização e o protocolo de atendimento que 

em várias reuniões foram discutidos com os profissionais do serviço no sentido de 

garantir a inclusão e adequação dos dados necessários e a padronização dos 

atendimentos. Consolidado o protocolo, o mesmo encontra-se em fase de validação, 

por alunos e enfermeiros do serviço, com levantamento dos principais diagnósticos de 

enfermagem que deverão ser incluídos na ficha de consulta. Concluímos que construir 

esse protocolo foi um momento ímpar, com importante avanço para a assistência de 

enfermagem na rede básica de saúde, para a integração docente-assistencial, para a 

educação permanente e para a aprendizagem de docentes e discentes. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Protocolos de atendimento; assistência de 

enfermagem; integração docente-assistencial 

 

 

AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE REALIZADAS PELOS CIRURGIÕES-

DENTISTAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Apresentadora: MENEZES, Lorena Davi1 

Co-autores: COSTA, Cynara Mathias1 

Orientadora: ROCHA, Dais Gonçalves2 

 
1Cirurgiões-dentistas da Estratégia Saúde da Família de Goiânia-GO; III CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA 2007 
2 Docente da Faculdade de Odontologia (FO)  da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) 

 

E-mail: lornamenezes@hotmail.com 
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Eixo temático: Atenção Básica 

 

Este trabalho foi realizado junto aos cirurgiões-dentistas (CD) da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) dos municípios de Anápolis e Goiânia, no Estado de Goiás, com o 

objetivo de analisar as ações de Promoção da Saúde (PS) realizadas por esses 

profissionais nas Equipes de Saúde Bucal (ESB). Desenvolveu-se um estudo, de 

natureza quantitativa descritiva transversal, com os dados levantados mediante a 

elaboração de um questionário auto-aplicável com roteiro semi-estruturado misto. Os 

pesquisados confundem os termos Educação, Prevenção em Saúde e Promoção da 

Saúde. Observou-se que os respondentes dos municípios de Anápolis e Goiânia 

possuem um conceito limitado de PS, focalizado nas mudanças de comportamento 

dos indivíduos. 50% destes profissionais realizavam apenas ações de Educação e/ou 

Prevenção em Saúde. O incentivo à prática de atividade física foi a atividade de PS 

mais citada. Os temas predominantes foram saúde geral, saúde bucal e alimentação 

saudável. Em relação aos recursos utilizados para o desenvolvimento das ações, os 

mais citados foram cartazes, macromodelos/escova/fio dental e recursos audiovisuais. 

Os CD realizavam as ações de PS, em sua maioria, com a Auxiliar de Consultório 

Dentário (ACD) ou o enfermeiro, sem o envolvimento de toda a equipe, uma vez por 

semana ou por mês, e na própria unidade. A maioria dos participantes deste estudo 

não realizava avaliação e/ou monitoramento das ações. Aqueles que avaliavam as 

ações,utilizavam como instrumentos predominantemente consultas/retornos, 

debates/discussões, relatórios, e visitas domiciliares. A orientação/conscientização e 

mudanças de comportamento foram os motivos primeiramente citados como 

favoráveis à melhoria da saúde bucal da população assistida. Na tentativa de facilitar 

o desenvolvimento das ações de PS, os fatores facilitadores mais abordados foram 

recursos materiais e humanos. Identificaram-se diferenças no perfil das ações de PS 

realizadas pelos participantes de Anápolis e Goiânia quanto à idade, tempo de 

formado, tempo de atuação no serviço público, realização do introdutório e 

especialização em Saúde Coletiva. As ações de PS constituem uma ínfima parte das 

ações realizadas pelos CD em decorrência da falta de conhecimento sobre seus 

conceitos e princípios. Revela-se a necessidade de novas pesquisas abordando o 

termo PS com o objetivo de ampliar seus significados e estratégias de atuação. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção da Saúde, Saúde bucal 
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AVALIAÇÃO DO PERCENTIL DA PRESSÃO ARTERIAL EM CRIANÇAS DO

SUDOESTE E LESTE DE GOIÂNIA INCLUÍDAS NO PROGRAMA DE SAÚDE

DA FAMÍLIA 

Apresentadora: BELEM, Joice Moraes Faria Monteiro1; 

Co-autores:VASCONCELOS JUNIOR, Huber Martins1; JUNQUEIRA, Ana Luiza 

Neto2; ZICKER, Elaine Maria Seronni3, FORTES, Patrícia Marques4; SALGADO, 

Cláudia Maria 4. 

Orientadora: NAGHETTINI, Alessandra Vitorino5 

 
1Acadêmico do quarto ano da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Goiás- FM/UFG 
2Docente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás- 

FANUT/UFG 
3Docente do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal 

de Goiás- IPTSP/UFG 
4Médicas do Serviço de Nefrologia. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal de Goiás- FM/UFG 
5Docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás- FM/UFG  

 

E-mail de contato: joicebelem@yahoo.com.br 

_____________________________________________________________________

_________________ 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Avaliar a freqüência de hipertensão arterial (HA) entre crianças de 3 a 10 anos 

moradoras das regiões Sudoeste e Leste de Goiânia incluídas no PSF e observar a 

influência do aleitamento materno (AM), baixo peso ao nascimento e obesidade 

infantil na prevalência de HA nessa faixa etária. Foram convocadas as crianças na 

faixa etária de 3- 10 anos moradoras da Região Sudoeste e Leste de Goiânia- Goiás, 

que estavam sendo atendidas pelo PSF. Inicialmente foi obtida uma história clínica 

(antecedente familiar de HA, se termo ou não termo, peso e estatura do nascimento, 

através de consulta ao cartão da criança, e duração do AM exclusivo). Avaliação 

física das crianças foi feita pelas medidas de peso, estatura e pressão arterial (PA). A 
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PA foi aferida 2 vezes com intervalo de 5 minutos. Crianças cujo PA<p90 foram 

classificadas como não hipertensas, aquelas com 90<pPA<95 como pré-hipertensas e 

com pPA>95 como hipertensas. As crianças, cujo valor da PA foi pPA>90, foram 

novamente recrutadas para reavaliação. Os dados foram analisados através do 

software EpiInfo versão 3.2.2. O teste qui-quadrado e o teste de Fisher foram 

utilizados. Foram entrevistadas 979 crianças, 584 compareceram para a avaliação 

física. Numa primeira avaliação a HA foi observada em 9,1% (53/584) das crianças 

enquanto 9,3% (54/584) eram pré-hipertensas e 81,6% (477/584) eram normotensas. 

107 crianças foram reconvocadas, 42 compareceram ao local. 519 crianças tiveram 

sua avaliação de pressão arterial validadas. A prevalência da hipertensão arterial foi 

encontrada em 1,7% (9/519) da amostra.A freqüência do baixo peso ao nascimento 

foi de 6% (28/466) e a HA nesse grupo foi de 3,6% (1/28) A relação entre essa 

variável e a HA não se mostrou estastiticamente significativa (RP = 1,98; IC95%: 

0,04-15,76; p = 0,43). As crianças que receberam AM exclusivo por tempo inferior a 

6 meses (46,6% 242/519) apresentaram uma prevalência de HA maior (2,2%) do que 

aquelas que receberam AM exclusivo por 6 meses ou mais (44,1%; 229/519) (1,2%), 

porém sem valor estatístico (RP = 0,56; IC95%: 0,08-2,94; p = 0,33). 21,1% 

(109/519) das crianças se encontram com pIMC>85%. Essas crianças apresentam 

uma prevalência de HA maior do que aquelas cujo percentil do IMC<85%. (RP = 

14,07; IC95%: 2,6-140,8; p = 0,0003). Neste estudo, o baixo peso ao nascimento não 

apresentou relação estatisticamente significativa com a HA na infância. O tempo 

reduzido de amamentação exclusiva com leite materno não está relacionado com HA 

na infância no presente estudo, porém este dado não deve alterar as recomendações 

atuais de incentivo ao AM exclusivo, que apresenta vários benefícios para a saúde. 

Também foi encontrado, no estudo, uma forte relação entre hipertensão arterial 

infantil e obesidade e sobrepeso. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): hipertensão, crianças, epidemiologia, fatores de risco 

 

 

DELÍCIAS DA VIDA: UM EVENTO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE NA 

PROPOSTA DA PARCERIA ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE 

Apresentadora: ALVES, Mary Anne de Souza1 

Co-autores: CARVALHO, Maria Fernanda1; JORDÃO, Rodrigo Aquino1; 

MENEZES, Lorena Davi1; NERY, Newillames Gonçalves1; SOARES, Fabíola 
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Fernandes2.  

Orientadora: ROCHA, Dais Gonçalves3 

 
1Cirurgiões-dentistas da Estratégia Saúde da Família de Goiânia-GO; III CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA 2007 
2Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família de Anápolis-GO; III CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA 2007 
3 Cirurgiã-dentista/ Docente da Faculdade de Odontologia (FO)  da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) 

 

E-mail: maryanne_sa@hotmail.com / shidimat@pop.com.br 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

A Política Nacional de Promoção da Saúde ratifica o compromisso do Ministério da 

Saúde de ampliar e qualificar as ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão 

do SUS. Entende a promoção da saúde como uma estratégia integradora entre vários 

setores da sociedade propondo ações junto aos multi-fatores que afetam a saúde da 

população, propondo a articulação de saberes técnicos e populares, a mobilização de 

recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, buscando enfrentar os 

problemas de saúde. A escola constitui-se em um local apropriado para realização de 

ações comunitárias dessa natureza. O Distrito Sanitário Leste da Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) de Goiânia, propõe-se a realizar ações integradas de educação e 

promoção em saúde de forma interdisciplinar e intersetorial, em parceria com a 

Universidade Federal de Goiás (UFG) na Escola Municipal Pedro Ciríaco de Oliveira 

(EMPCO), na Vila Concórdia. Para isto, observam-se as diretrizes da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição, a Estratégia Global-OMS, a Política Nacional 

de Promoção da Saúde, o plano político-pedagógico da referida escola e os temas de 

interesse da comunidade escolar sobre hábitos saudáveis. Este trabalho tem como 

objetivo descrever o evento �Delícias da Vida�, realizado em 02 / 06 / 2007, fruto 

da  integração dos setores Educação (EMPCO e UFG - III Curso de Especialização 

em Odontologia em Saúde Coletiva � III CEOSC - Fac. de Odontologia e Fac. de 

Nutrição), e Saúde (SMS) dentro da proposta de parceria ensino-serviço-comunidade. 

Buscou-se com essa parceria dar continuidade ao Projeto Viver Saudável (projeto 

local já existente) ressaltando a importância da de práticas saudáveis no contexto da 
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qualidade de vida individual e coletiva, com ênfase na alimentação saudável. O 

evento foi organizado pelos alunos do III CEOSC com as parcerias citadas, tendo 

como metodologia a realização de oficinas educativas e de lazer, sobre alimentação, 

atividade física, lazer, auto-estima, higiene, entre outros, junto à comunidade escolar. 

A avaliação foi positiva, tendo sido constatada a percepção da adoção e estímulo de 

práticas saudáveis pelos representantes da comunidade escolar.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção de Saúde; Alimentação Saudável; Saúde 

Coletiva; Educação em Saúde; Intersetorialidade 

 

 

ESTÁGIO INTEGRADO DO CURSO DE NUTRIÇÃO/UFG � EXPERIÊNCIA 

ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE 

Apresentadora: CAMPOS, Maria Raquel Hidalgo1  

Co-autoras: ARMENTANO, Márcia Clark Reis1; COSTA, Nilce Maria Campos3; 

MENEZES, Ida Helena Carvalho Francescantonio1; PEIXOTO, Maria do Rosário 

Gondim2; SILVEIRA, Érika Aparecida1 

Orientadora: MÔNEGO, Estelamaris Tronco1  

 
1Docentes da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás- 

FANUT/UFG   
2Coordenadora do Curso de Nutrição da Universidade Federal de Goiás- 

FANUT/UFG   
3 Diretora do Curso de Nutrição da Universidade Federal de Goiás- FANUT/UFG   

 

E-mail: idamenezes@uol.com.br 

Eixo temático: Atenção básica 

 

A reestruturação curricular do Curso de Nutrição/FANUT/UFG, ocorrida em 2004 

propôs uma mudança atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos da 

área da saúde. Neste contexto está em construção o Estágio Integrado (EI) que 

vislumbra a horizontalidade dos conhecimentos, a verticalidade das disciplinas, a 

definição de eixos temáticos inter e transdisciplinares, a integração com o sistema de 

saúde, a vinculação com a comunidade, a interação com instituições, ONGs e Ogs, 

tendo como suporte o método científico. Visa ainda, favorecer um ensino baseado na 
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prática, com foco centrado no Homem enquanto ser social. O objeto de trabalho é a 

integração das atividades práticas desenvolvidas pelos alunos, apoiados pelos 

docentes, à rotina dos serviços de saúde e demais espaços de prática. Isto se traduz na 

participação efetiva da FANUT no processo de planejamento, intervenção, promoção, 

controle e avaliação das ações de saúde desenvolvidas junto aos serviços e 

comunidade. O EI é composto por cinco momentos. A primeira aproximação ocorre 

entre o aluno e o indivíduo inserido na família, seu grupo de vizinhança e nas relações 

estabelecidas com os serviços de saúde (EI 1). A segunda ocorre na perspectiva de 

compreensão de relação dos integrantes dessas famílias os serviços, instituições e 

aparelhos sociais desenvolvendo atividades de promoção e prevenção da saúde da 

comunidade (EI 2). A terceira abordagem visa a promoção da saúde no âmbito do 

SUS numa perspectiva de aproximação ensino-serviço-comunidade, analisando e 

compreendendo a gestão do SUS e as atividades desenvolvidas pela equipe de 

profissionais junto a comunidade (EI 3). O ápice das mudanças pedagógicas acontece 

nos dois semestres finais do curso, nas vivências do EI 4 e EI 5 entre os diferentes 

níveis do continuum da prestação de serviços de saúde ou de produção de alimentos e 

refeições, buscando cumprir a exigência do modelo de atenção vigente que propugna 

a máxima resolutividade em cada nível de atenção. O ano final do curso (semestres 9 

e 10) se caracteriza pela mais concreta oportunidade de integração entre teoria e 

prática, através de situações-problema geradas pela experiência de campo e que 

levam a atividades periódicas de pesquisa, consultorias, debates e adoção de novas 

condutas. O processo de avaliação do EI está presente em todas as fases na 

perspectiva do �aprender a aprender� buscando a formação de um nutricionista com 

autonomia, discernimento, capaz de assegurar a integralidade da atenção e a 

qualidade e humanização do atendimento prestado ao indivíduo no contexto da 

família e da comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): formação profissional, ensino-serviço-comunidade, 

saúde. 

 

 

IMPLANTAÇÃO DO NOVO INTERNATO DA FACULDADE DE MEDICINA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE 

Nome do Apresentador: MORAES, Vardeli Alves de1  

Co-autores: PEREIRA, Edna Regina Silva1; VEIGA JARDIM, Paulo Cesar da1; 
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ROSA, Heitor1; SUGITA, Denis Masashi1  

Orientador: MORAES, Vardeli Alves de1  

 
1Docentes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás 

 

E-mail: dmsugita_medicina@yahoo.com.br 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

As diretrizes curriculares publicadas em 2001 orientam a formação do médico para 

uma formação generalista e humanista, capaz de atuar como promotor de saúde 

integral do ser humano e com senso de responsabilidade social. As mudanças 

curriculares na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás/FMUFG 

foram fortemente influenciadas pela participação da Unidade no PROMED, 

possibilitando a concretização de mudanças que estavam sendo planejadas há alguns 

anos. Este clima renovador na Instituição sofreu novo impulso com a aprovação dela 

no Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde/PRÓ-SAÚDE, que 

dentro dos seus objetivos específicos consta �estabelecer mecanismos de cooperação 

entre gestores do SUS e as escolas de Medicina, visando tanto à melhoria da 

qualidade e a resolubilidade da atenção prestada ao cidadão da rede pública de 

serviços de saúde quanto à formação de profissionais de saúde capazes de atender às 

necessidades da população. Este estudo descreve a implantação do internato da 

FMUFG e as principais atividades propostas para ampliar a integração com a Rede 

Básica de Saúde. Em 08 de Janeiro de 2007 iniciou-se o novo internato com duração 

de dois anos e atividades nos três níveis de atenção. As atividades do 5º ano são de 

preferência fora do ambiente hospitalar, com ampliação no cenário de práticas e 

maior participação na rede de atenção básica, daí o convênio com o CIAMS Novo 

Horizonte e a Maternidade Nascer Cidadão além da inclusão do Município de 

Morrinhos. De importância houve a criação do núcleo livre em gestão de saúde em 

parceria com a Secretaria Municipal. Concluindo a aproximação ensino-serviço é 

possível e agrada aos discentes em especial se houver atuação efetiva dos docentes 

nos locais de estágios. A participação dos preceptores da rede viabiliza o internato na 

rede básica, entretanto a qualificação é necessária e urgente, para melhor qualidade no 

atendimento e no aprendizado dos internos. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Internato, Atenção Primária à Saúde, Estágio 
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA PROMOÇÃO DE PRÁTICAS 

ALIMENTARES SAUDÁVEIS � UMA EXPERIÊNCIA COM PRÉ-

ESCOLARES 

Apresentadora: FARIA, Cleide Borges Fernandes1  

Co-autora: VIANA, Nair Ferreira de Aquino1  

Orientadora: MENEZES, Ida Helena Carvalho Francescantonio2 
 

1Alunas do Curso de Especialização em Consultoria Alimentar da Faculdade de 

Nutrição da Universidade Federal de Goiás -FANUT/UFG 
2Docente da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás - FANUT/UFG 

 

E-mail: kedborges@yahoo.com.br ou nairviana@uol.com.br 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

A faixa etária de dois a seis anos de idade, denominada pré � escolar, constitui um 

grupo populacional de grande importância devido ao processo de maturação 

biológico, desenvolvimento sócio-psicomotor e formação de hábitos alimentares. O 

objetivo da experiência foi promover hábitos alimentares saudáveis em pré-escolares 

por meio da educação nutricional. A população foi constituída por 38 pré-escolares 

com idade entre cinco e seis anos. Foram coletados dados socioeconômicos, culturais 

e alimentares das famílias por meio da aplicação de questionário. O consumo 

alimentar foi obtido a partir da aplicação de questionário padronizado nos períodos 

pré e pós-intervenção. Em março de 2007, após a aplicação dos questionários, foi 

feita a primeira intervenção educativa com os pais/responsáveis, para discutir os 

principais problemas alimentares do grupo em estudo, a importância da alimentação 

da criança e o papel dos pais no comportamento alimentar dos filhos. A partir das 

informações obtidas nos questionários e os problemas relatados pelos pais, foram 

desenvolvidas atividades educativas junto às crianças. As atividades aconteceram em 

oito encontros, uma vez por semana, durante o período de abril a maio de 2007. Os 

temas desenvolvidos durante a intervenção foram: higiene pessoal e de alimentos; 

alimentação saudável; importância das frutas; de onde vêm os alimentos; importância 

das hortaliças; alimentos não saudáveis; o sanduíche da Maricota e gincana 
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aprendendo sobre alimentação e saúde. Os recursos audiovisuais utilizados foram: 

pirâmide alimentar com �alimentos� de biscuit; figuras ilustrativas, histórias com 

dramatizações, filme, montagem de sanduíche nutritivo pela própria criança, álbum 

seriado, gincana, degustação de hortaliças e frutas. Na reunião de avaliação final com 

os pais foi entregue um �livrinho� personalizado de receitas saudáveis. A análise da 

freqüência do consumo alimentar diário após a intervenção evidenciou menor 

consumo de biscoitos recheados, sucos artificiais e refrigerantes. Para a maioria dos 

pais o programa de educação nutricional foi um fator de estímulo à alimentação e 

formação de hábitos alimentares saudáveis para seus filhos. A experiência apontou 

que atividades interativas que estimulam a participação efetiva das crianças são 

instrumentos importantes na formação dos hábitos alimentares. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): pré-escolar, educação nutricional, hábito alimentar 

 

O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ABORDAGEM DOS 

PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DA SAÚDE PÚBLICA: UM OLHAR PARA OS 

ENTRAVES E ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Apresentadora: SOUZA, Idelice Paiva de  

Co-autora: ARAUJO, Vanja Ribeiro  

Orientadora: COSTA, Kemle Semerene  

 

E-mail:ide_souza@hotmail.com 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Grandes são as dificuldades enfrentadas por profissionais e gestores de saúde para 

que o PSF cumpra seus objetivos. Este estudo foi realizado com o objetivo de 

identificar e analisar entraves e estratégias de implementação do Programa de Saúde 

da Família em periódicos científicos da saúde pública. Realizamos uma pesquisa 

bibliográfica em artigos publicados nos Cadernos de Saúde Pública e na Revista de 

Saúde Pública, no período de 1997 a 2006. A análise dos dados foi construída a partir 

de sucessivas leituras dos artigos selecionados, no sentido de identificar e agrupar as 

idéias trazidas pelos autores, tendo em vista seus diversos sentidos. Os resultados 

foram apresentados e discutidos a partir de quadros demonstrativos dos principais 

entraves, agrupados em �Equipe�, �Gestão� e �Comunidade�, e das estratégias de 

implementação identificados nos artigos. Consideramos �entraves�, as dificuldades 
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trazidas pelos autores na realização das atividades do Programa de Saúde da Família. 

Aqueles relacionados à equipe e à gestão foram os mais encontrados. As estratégias 

de implementação não foram por nós identificadas na maioria dos artigos. Pudemos 

compreender que listar dificuldades, reconhecer o que não está funcionando bem, 

dentro de uma política de saúde pública, não é difícil. Há sempre denúncias e busca 

de melhorias, pois, afinal, saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. 

Quanto a estratégias de implementação, não podemos esquecer que o PSF em si, já se 

constitui em uma estratégia para a viabilidade do Sistema Único de Saúde. Por fim, 

pudemos concluir que a implantação das estratégias se torna desafiadora devido ao 

tipo de desenvolvimento do nosso sistema de saúde, assim requer de profissionais e 

gestores, enfrentamentos, coragem, sabedoria e criatividade para que o PSF seja uma 

estratégia capaz de solucionar os problemas de saúde do povo brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Programa de Saúde da Família, Programa Saúde da 

Família, PSF, SUS. 

 

 

 

PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO E FATORES ASSOCIADOS EM 

UMA ESCOLA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 

Apresentadora: MARTINS, Suzana de Santana¹ 

Co-autores: ABREU, Fernanda Lopes¹; LU, Dien Lin¹; PIRES, Camilla Christina de 

Oliveira¹; TRANI, Gabriela Batista¹                    

Orientadora: ALEXANDRE, Veruska Prado ² 

Tutora: SILVEIRA, Érika Aparecida ¹ 

 

¹ Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás �FANUT/UFG 

² Secretaria Municipal de Saúde / Distrito Sanitário Leste 

 

E-mail: martins.xavante@gmail.com 

Eixo temático: Atenção básica 

O estudo tem por objetivo verificar a prevalência de obesidade em adolescentes e sua 

associação com variáveis demográficas, socioeconômicas e o consumo de 

refrigerantes, frituras e doces. O mesmo faz parte de um projeto intitulado �Viver 
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Saudável�, desenvolvido em escolares do Distrito Sanitário Leste de Goiânia. 

Realizou-se um estudo transversal em adolescentes (10 a 19 anos), de ambos os 

sexos, estudantes de uma escola municipal. A coleta de dados ocorreu em junho de 

2007 através de questionário auto-preenchido após os responsáveis assinarem o termo 

de consentimento. Para determinação do estado nutricional, aferiu-se o peso e a altura 

e utilizou-se os pontos de corte recomendados pela World Health Organization. 

(2006). Variáveis estudadas: idade, sexo, cor, a pessoa com quem reside, o número de 

irmãos, a escolaridade dos pais, a religião, a presença de empregada doméstica em 

casa, o consumo de água tratada e a freqüência do consumo de salgados fritos, batata 

frita, refrigerantes e doces, balas e chocolates nos últimos sete dias. Para análise dos 

dados, utilizou-se o programa Stata 8.0, considerando como nível de significância um 

valor-p ≤ 0,05. Da amostra de 67 adolescentes, a prevalência de excesso de peso foi 

de 16,95%, sendo maior no sexo feminino (19,44%), em adolescentes com treze anos 

(27,3%), de cor preta (22,2%), que residem apenas com a mãe (42,9%), filhos únicos 

(60%), cujas mães cursaram até o segundo grau (33,33%), possuem empregada 

doméstica diariamente (40%) e consomem água não tratada (25%). Destas, apenas as 

prevalências em adolescentes que residem apenas com a mãe e são filhos únicos 

(valor-p=0,01) foram estatisticamente significantes. Quanto às variáveis de 

comportamento alimentar, a maior prevalência foi relacionada ao consumo 

inadequado de batata frita (20%) e as maiores freqüências de consumo inadequado 

foram de doces, balas e chocolates (80,3%) e refrigerantes (71,21%). Observou-se 

maior prevalência de excesso de peso no sexo feminino e associação estatisticamente 

significante apenas entre os filhos únicos e entre os que residem apenas com a mãe. 

Não foi encontrada prevalência significativa relacionada ao hábito alimentar e isto 

pode refletir o número reduzido de amostras. É importante que surjam medidas de 

intervenção e promoção da saúde que visem mudanças de comportamento alimentar 

das crianças, evitando assim o excesso de peso.  

 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): excesso de peso, adolescentes, epidemiologia analítica 
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COMUNICAÇÕES COORDENADAS 

EIXO TEMÁTICO: REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO POPULAR NA FORMAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Apresentadora: CASTRO,Marla Borges de1 

 
1ANEPS- Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e 

Saúde e Fórum Goiano de Saúde Mental 

 

E-mail: falecomamarla@gmail.com 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

Atualmente, a reorientação da formação profissional de saúde, na perspectiva das 

Diretrizes Curriculares Nacionais constitui um grande desafio. Considerando que a 

Educação Popular em Saúde se mostra como uma grande inspiradora para reflexão 

das práticas profissionais de saúde, o referido estudo tem como objetivo discutir a 

Educação Popular em Saúde, identificar as necessidades de mudança na formação e 

apresentar as contribuições da Educação Popular na formação dos profissionais de 

saúde. Este trabalho caracteriza-se como um estudo bibliográfico, no qual a Educação 

Popular é entendida como um modo especial de conduzir o processo educativo que 

tem como perspectiva a apuração, a organização e o aprofundamento do sentir, pensar 

e agir dos sujeitos para construção de uma sociedade fundada na solidariedade, justiça 

e participação de todos. Neste contexto destacamos as metodologias 

problematizadoras, a aprendizagem baseada em problemas e a problematização, que 

vem dando suporte a diversos projetos de extensão universitária. Reconhecemos desta 

forma, a necessidade das instituições formadoras desenvolverem estudos e vivências 
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utilizando as metodologias de Educação Popular, uma vez que nosso estudo revela 

que os estudantes ao se aproximarem das práticas propostas pela Educação Popular, 

como a problematização da realidade estabelecendo diálogo e respeito entre os 

diversos conhecimentos, passam a mudar seus comportamentos, repercutindo práticas 

de saúde mais integrada, humanizada e participativa.   

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Educação Popular em Saúde, Formação Profissional 

 

 

AVALIAÇÃO DO ENSINO DE SAÚDE COLETIVA NO NOVO MODELO 

CURRICULAR DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS 

Apresentador: ROCHA, Rodrigo Silva de Paula1  

Co-autores: OLIVEIRA, Josianne Martins de1; OLIVEIRA, Pedro Henrique Teles 

de1; SUGITA, Denis Masashi1; CASTRO, Mariana Antunes de1  

Orientadora: COSTA, Nilce Maria da Silva Campos2 

Tutora: COSTA, Nilce Maria da Silva Campos2 

 
1 Faculdade de Medicina 
2 Faculdade de Nutrição 

 

E-mail: dmsugita_medicina@yahoo.com.br 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

A Saúde Coletiva (SC) é uma área de conhecimento e prática complexa, 

interdisciplinar e multiprofissional, cujo objeto de estudo e intervenção é, não só a 

saúde, em todas as suas dimensões, como também políticas e práticas voltadas à 

promoção, proteção e recuperação desta. Sua inserção como disciplina nos currículos 

médicos atuais é extremamente incentivada, visando promover integração ensino-

serviço com inserção precoce na rede e formar profissionais cujo perfil é muito 

requisitado atualmente pelos serviços públicos. O presente trabalho pretende avaliar o 

ensino de SC na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. 

Questionários foram aplicados aos discentes dos anos de 2003 e 2004 ao final das 

disciplinas de SC I (2º ano) e II (3º ano). Na avaliação da turma de 2003, 75% dos 

acadêmicos consideraram a carga horária teórica exagerada para a disciplina SC I e 
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91,3% para SC II. Em relação aos objetivos da disciplina, 58,33% reconhecem que 

foram alcançados em parte na SC I enquanto que 63% consideram o mesmo para a 

SC II. Na mesma avaliação, os entrevistados consideraram que os conhecimentos 

relacionados à disciplina são úteis para o seu desempenho médico. No ano seguinte, a 

análise dos questionários da turma de 2004 confirmou os resultados obtidos no ano 

anterior, tais como o reconhecimento dos estudantes para a importância do conteúdo 

da disciplina e excesso de carga horária. A carga horária, considerada excessiva pela 

maioria, foi o principal critério de avaliação criticado, sendo colocado por muitos a 

necessidade de melhor planejamento e distribuição de conteúdos. A maioria considera 

a disciplina como fundamental em sua formação e futura atuação profissional. Em 

razão da importância da disciplina, é essencial que se desenvolvam também 

discussões sobre saúde pública entre os acadêmicos, observando as necessidades 

sociais e a realidade da saúde no país, ao invés de aulas simples exposições de temas, 

através de aulas longas e cansativas, que acabam por desinteressar os estudantes. 

Portanto, percebe-se a necessidade de mudanças na sua carga horária, distribuindo 

melhor o conteúdo entre os anos de cursos, e na dinâmica das aulas, a fim de 

estimular a participação discente e buscar maior objetividade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Saúde Pública, Atenção Básica à Saúde, Avaliação em 

Saúde 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA 

DE CLÍNICA MÉDICA ATRAVÉS DO �OBJECTIVE STRUCTURED 

CLINICAL EXAMINATION� 

Apresentadora: PEREIRA, Edna Regina Silva1  

Co-autores: SOUSA, Mauri Félix de1; MOREIRA, Maria Auxiliadora Carmo1; 

TAVARES, Renato Sampaio1; RABARI, Marcelo Fouad1; REZENDE FILHO, Jofre1 

 
1Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás 

 

E-mail: e.rsp@terra.com.br 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

O �Objective Structured Clinical Examination (OSCE)� vem sendo utilizado na 
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graduação e na pós-graduação, para avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

Tem-se mostrado superior à avaliação tradicional, sendo confiável, reprodutível e 

validado. As modificações curriculares na FM/UFG motivaram a realização de uma 

avaliação com a técnica OSCE.  Com os objetivos de avaliar o processo ensino-

aprendizagem na disciplina de Clínica Médica, pela técnica OSCE, detectar pontos 

positivos e negativos do processo ensino-aprendizagem e comparar o desempenho na 

avaliação tradicional e no OSCE. Foi realizada a avaliação prática utilizando o 

método �OSCE� na disciplina de Clínica Médica. A avaliação incluía 6 estações de 

exame com 10 minutos de duração: A- Exame físico focado; B- raciocínio 

diagnóstico; C- Conduta terapêutica; D- Relação médico paciente; E- Orientações de 

fatores de risco; F- Avaliação de exames complementares. Após o OSCE os alunos 

preencheram questionário sobre as estações. Foi realizada comparação entre a média 

obtida pelo aluno na avaliação tradicional e a obtida no OSCE, utilizando-se o teste t. 

Participaram da avaliação 67% dos alunos. Em 33,6% a prova provocou estresse 

grande a muito grande. As médias das notas nas estações foram: A - 6,2±1,39; B - 

2,8±1,75; C - 6,2±2; D - 7,1±1,7; E - 8,7±1; F - 3,1±1,7. As notas do OSCE foram 

bem menores quando comparadas com a da avaliação tradicional, 5,67±0,7 contra 

7,97±0,9 (p<0,0001). Os objetivos de cada estação foram claros para 80,6% e se 

correlacionava com o conteúdo dado na disciplina para 73,7%; o tempo foi suficiente 

para 80,8%. Na estação de raciocínio diagnóstico o nível de exigência foi grande para 

96,2% e na estação de exames complementares 65% consideraram que não houve ou 

apenas em parte correlação entre a estação e o conteúdo. As dificuldades apontadas 

pelos alunos na estação de raciocínio diagnóstico e exames complementares sugerem 

a necessidade de se aprimorar métodos de ensino que levem ao exercício diagnóstico 

e maior interação entre os professores para homogeneidade do conteúdo. A avaliação 

pelo OSCE resultou em médias mais baixas que a tradicional, talvez pelo maior 

estresse no OSCE, trabalhos em grupo na avaliação tradicional em que há cooperação 

entre os alunos com melhor desempenho no conjunto e notas subjetivas de conceito 

no método tradicional. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): avaliação prática, OSCE, metodologia de ensino 

 

 

COMUNIDADE: CENÁRIO DA PRÁTICA NA FORMAÇÃO MÉDICA 

Apresentadora: SANTOS, Uliana Medeiros dos1 
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Co-autores: DUARTE, Alexsandro Pereira1; UEHARA, Marília Camelo Bueno1; 

JUNQUEIRA, Vanessa Flávia Lopes1  

Orientadora: PRUDENTE, Sandra2  

 

1Acadêmicos da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Goiás 
2Docente da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Goiás 

 

e-mail de contato: ulivirtual@bol.com.br 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde  

 

Na atualidade, os cenários da prática e integração à rede de serviços de saúde vêm 

sendo reconhecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais como um processo de 

renovação da educação médica, visando formar profissionais com perfil mais 

humanizado, crítico-reflexivo e atitudinal. São fatores determinantes, as reformas nos 

processos de atenção à saúde e o crescimento da base de conhecimentos científicos. 

Nesse contexto, insere-se o modelo de atenção biopsicossocial. Sendo assim, temos 

por objetivo relatar experiências dos processos de ensino-aprendizagem e produção 

do conhecimento pela inserção precoce do aluno de medicina da UCG na 

comunidade. Será relatada a experiência dos acadêmicos de Medicina da UCG na 

Unidade de Atenção Básica à Saúde da Família (UABSF), Vila Mutirão, Região 

Noroeste de Goiânia. Durante o período acadêmico, doze estudantes foram divididos 

em quatro grupos fixos de três, os quais atuavam, a cada semana, em diferentes 

postos: caso-controle; aferição de pressão arterial; pós-consulta; e visita à Casa do 

Idoso da Vila Mutirão. A metodologia de ensino utilizada foi a Problematização, que 

busca transformar a realidade, reconhecendo problemas e propiciando condições aos 

acadêmicos para intervirem nesta mesma realidade. A inserção precoce do aluno de 

Medicina na comunidade propicia um conhecimento global do processo saúde-

doença. Assim, o mesmo intervém como agente prestador de cuidados compatíveis 

com seu grau de autonomia. A formação médica proposta considera o ser humano na 

sua globalidade. Assim, verifica-se a importância das instituições de ensino 

estabelecerem parcerias com serviços de saúde e entidades vinculadas ao SUS, 

visando maior sintonia com o paradigma da integralidade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Problematização, Integralidade e Atenção 

biopsicossocial  
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CONSTRUÇÃO DE CURSO DE EXTENSÃO SOBRE PRÁTICAS 

POPULARES DE SAÚDE EM DIÁLOGO COM COMUNIDADES 

Apresentadora: TRINDADE, Juliana de Araújo1  

Co-autores: MORAES, Jéssica Valério1; MONTRONE, Aida Victoria Garcia2; 

PINTO, Fábio Gonçalves;   

AQUILANTE, Aline Guerra3; LARA, Ellys Marina de Oliveira1  

Orientadora: OLIVEIRA, Maria Waldenez de4  

 
1Estudante Graduação Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos- UFSCar 
2Professora Doutora da Universidade Federal de São Carlos -UFSCar / Departamento 

de Metodologia de Ensino 
3Professora Mestre da Universidade Federal de São Carlos -UFSCar / Departamento 

de Medicina 
4Professora Doutora da Universidade Federal de São Carlos -UFSCar / Departamento 

de Metodologia de Ensino   

 

E-mail: jessica_mapeamento@yahoo.com.br 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

Para inúmeras pessoas, a procura por agentes �extra-oficiais� faz parte do seu 

enfrentamento dos processos de adoecimento e cura. O conhecimento dessas práticas 

pode auxiliar os profissionais de saúde a ampliarem suas visões e compreensões de 

ser humano e de mundo, complexificando e aprimorando suas práticas de atenção à 

saúde. Este trabalho tem por objetivos identificar e localizar as práticas extra-oficiais 

procuradas no bairro para auxiliar nos problemas de saúde e promover, no decorrer do 

Curso de Extensão, o diálogo entre as diversas racionalidades médicas na atuação 

profissional. Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado um mapeamento das 

práticas populares de saúde no bairro Santa Felícia, em São Carlos-SP em 2006/2007. 

A busca constituiu-se em um levantamento de informações no Centro Comunitário e 

entrevistas a 16 pessoas responsáveis por práticas alternativas. Estas informações 

ajudaram a construir o Curso de Extensão, juntamente com os praticantes, estudantes, 

professores e profissionais das Secretarias Municipais de Saúde e de Cidadania e 
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Assistência Social. Esta primeira oferta do curso caracteriza-se por uma oferta-piloto 

da qual participarão pessoas que já vêm estudando e/ou realizando atividades de 

Educação Popular junto ao grupo promotor. Estas, advindas de diversos grupos e 

experiências profissionais, serão ao mesmo tempo participantes, avaliadores e 

colaboradores na re-formatação do curso. Assim, pretende-se aperfeiçoar o programa 

do curso e ampliar a oferta a outros estudantes, profissionais e demais interessados da 

cidade. Como resultados da fase de mapeamento, obtivemos citações de Benzedeira; 

Farmácia; Igrejas Católicas, Pentecostais e Neo-pentecostais; Centros Espíritas; 

Umbanda; Massagem; Acupuntura; entre outros, totalizando 25 práticas. Construímos 

o curso denominado �Práticas Populares de Saúde� em conjunto com os praticantes e 

os participantes, sendo que tal fato foi decisivo para deliberações como carga horária, 

dia da semana, horário, duração, periodicidade, entre outras. Ele é oferecido no 

segundo semestre de 2007 com 14 encontros de 2 horas cada, totalizando 28 horas e 

utilizando espaços nas dependências da UFSCar. Cinco dos dezesseis praticantes 

entrevistados colaboram expondo suas práticas aos participantes durante o curso. 

Pudemos concluir então, que a construção participativa do curso considerou as 

expectativas dos participantes e dos praticantes, de modo a abrir o diálogo pretendido 

com essas práticas no decorrer do curso. Essa construção adveio do mapeamento 

inicial, o qual possibilitou o conhecimento e estabelecimento de vínculos entre equipe 

da universidade e praticantes. Espera-se que este trabalho auxilie os profissionais 

durante as práticas de atenção à saúde. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Medicina Alternativa; Plantas medicinais; 

Espiritualidade. 

 

 

ENSINO MÉDICO DE PEDIATRIA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE EM 

GOIÂNIA: UMA ESTRATÉGIA PARA VER O SUS 

Apresentadora: AFONSO, Eliane Terezinha1 

Co-autores: BARBOSA, Guilherme Lopes2; MARQUES, Solomar Martins1  
 

1Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-SMS e Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás-HC/UFG 
2Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás- FM/UFG 
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E-mail: elianeterezinha@uol.com.br  

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

A faculdade de medicina da UFG respondendo as necessidades de mudança 

curricular, por convênio estabelecido com o PRÓ-SAÚDE e em parceria com a SMS 

de Goiânia, inicia em janeiro de 2007 o internato do 5°. ano de medicina (I5)  

desenvolvido em unidades  dos Distritos Sanitários Sudoeste e Noroeste. Este 

trabalho tem como objetivos descrever o estágio de pediatria no CIAMS�NH e 

contribuir para a construção de uma parceria efetiva entre academia e serviço. Trata-

se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. Desenvolvimento da 

experiência: em 2006 a clínica médica e pediatria UFG identificaram o CIAMS-NH 

como campo de estágio para I5; Cada rodízio tem duração de 4 semanas. Foi utilizado 

na organização deste estágio o Pró-Saúde e seus eixos de transformação. As 

atividades teóricas e práticas acontecem no CIAMS�NH. Atividades práticas foram 

divididas em ambulatórios de pediatria e pneumopediatria, emergência pediátrica, 

imunização, acolhimento ao usuário e sala de CD. No decorrer da experiência 

ocorreram modificações.  Os acadêmicos são supervisionados por profissionais do 

serviço e pediatras do departamento de pediatria. Entre os temas teóricos, além de 

capítulos da pediatria discutem-se aspectos organizacionais do SUS e seus programas. 

Atividades de educação em saúde ocorrem em parceria com odontopediatria e com 

acadêmicos do 40. ano da faculdade de nutrição. Os desafios do ensino da atenção 

básica na graduação de medicina são inúmeros. Neste processo de aproximação com 

o SUS há que considerarem-se os diferentes saberes dos diversos atores envolvidos. 

Este trabalho iniciou-se em janeiro de 2007; Apesar do pouco tempo de implantação, 

avanços podem ser percebidos: diversificação da programação teórica prática 

proporcionando diferentes vivências no SUS e integração com outras áreas. A 

mudança de foco da assistência para a promoção da saúde requer maior aproximação 

dos profissionais e acadêmicos e especialmente da população e suas reais 

necessidades.  Ressalta-se a necessidade de reavaliação cotidiana do presente projeto 

contemplando os diferentes olhares dos envolvidos neste processo. O estágio em 

atenção primária em pediatria no CIAMS-NH proporciona ao estudante de medicina 

vivências e estágios no SUS em uma perspectiva de atuação interdisciplinar.  A boa 

aceitação do projeto por parte dos participantes é fator promotor de integração. Para 

maior participação dos profissionais do serviço como tutores é necessária à 
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valorização desta atividade. Identifica-se a necessidade de melhor articulação com a 

comunidade neste processo.     

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Pró-saúde, SUS, mudança curricular 

 

 

LEVANTAMENTO DA PUBLICAÇÃO SOBRE A SAÚDE BUCAL NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Apresentadora: SOARES, Fabíola Fernandes1. 

Co-autores: FIGUEIREDO, Carla Rosa Vilela de2; BORGES, Neyrlene Cavalcanti 

M.3; JORDÃO, Rodrigo Aquino2 

Orientadora: FREIRE, Maria do Carmo Matias4 

 
1 Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis-GO e III Curso de Especialização em 

Odontologia em Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Goiás 
2 Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 
3 Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e III Curso de Especialização em 

Odontologia em Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Goiás 
4 Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- FO/UFG 

 

E-mail: bimyfriend78@hotmail.com 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi instituída em 1994 pelo Ministério da Saúde. 

Em 2000 a Portaria N.o 1.414/GM introduziu a saúde bucal na ESF. Questiona-se a 

existência de trabalhos científicos que certifiquem se a prática têm sido condizente 

com a proposta ministerial. O objetivo deste estudo foi identificar a publicação 

científica que tem como tema a saúde bucal na ESF e verificar o que os artigos 

publicados informam sobre a atuação da Odontologia nesta estratégia. Foi realizado 

um estudo do tipo revisão da literatura. Foram analisadas publicações no período 

compreendido entre janeiro de 2001 a agosto de 2007. As fontes de publicação 

consultadas foram: monografias, dissertações e teses indexadas; artigos nacionais e 

internacionais; resumos em periódicos ou anais de eventos científicos relevantes da 
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área de saúde coletiva e odontologia em saúde coletiva no país. Foram coletadas 

informações relativas ao tipo de publicação, origem institucional dos autores, 

localidade geográfica onde foram realizados os estudos, classificação QUALIS dos 

periódicos segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), tipos de estudo e variáveis temáticas abordadas nos estudos. As 

informações foram registradas num instrumento especialmente desenvolvido e 

inseridas num banco de dados eletrônico. Foram encontrados 288 trabalhos a respeito 

da saúde bucal na ESF. Dos trabalhos encontrados, 90% eram resumos, destes apenas 

3% chegam a ser publicados na forma de artigos científicos. Há predileção temática 

pelo perfil e qualificação da equipe enquanto o tema planejamento apresentou um dos 

menores percentuais. O tipo de estudo mais encontrado foi o quantitativo, sendo em 

sua maior parte estudos transversais/de prevalência. A maioria dos autores estão 

ligados a alguma instituição de ensino de nível superior. Os eventos com maior 

número de trabalhos foram: o Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do 

Serviço Público Odontológico (ENATESPO) e Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva. A região que mais se destacou na produção foi a Nordeste seguida da 

Sudeste. Apesar do volume de publicações existentes, pesquisas avaliando o resultado 

das ações da saúde bucal na estratégia foram escassas. Os trabalhos publicados não 

mostram evidência científica forte de que a implantação da equipe de saúde bucal 

tenha contemplado a proposta ministerial para a ESF.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Saúde bucal, Estratégia saúde da família, 

Características de Estudos [Tipo de Publicação], Odontologia baseada em evidências. 

 

 

NÚCLEO LIVRE �GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA�: EXPERIÊNCIA DA 

PARCERIA ENSINO-SERVIÇO NO CURSO DE MEDICINA/UFG 
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Apresentador: BATISTA, Sandro Rogério Rodrigues2;  

Co-autores: OLIVEIRA, Ana Maria1; MARTINEZ, Rafael Cardoso2; SOUSA, 

Cláudio Tavares Silveira 2; RASSI NETO, Elias1 

 
1Universidade Federal de Goiás- Medicina/IPTSP  
2Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, GO.  

 

E-mail: sandrorbatista@hotmail.com /anamadoida@bol.com.br 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

As mudanças nas Diretrizes Curriculares do curso de Medicina da Universidade 

Federal de Goiás representam a evolução epistemológica do modelo saúde-doença e 

gera no profissional expectativas de habilidades motoras, cognitivas, atitudinais 

condizentes com o novo paradigma epistemológico. A inserção dos alunos do 

internato na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia para participar das 

atividades de gestão e planejamento do Sistema Único de Saúde(SUS) surgiu pelo 

esforço conjunto das instituições envolvidas com o objetivo de propiciar ao aluno 

vivências críticas e reflexivas nas atividades de gestão, planejamento e assistência na 

rede local de saúde. Metodologia: São oferecidas cinco vagas para alunos da área da 

saúde para estágio de um mês, sendo 15 horas de atividades teóricas e 25 de 

práticas/semana. A programação inclui acolhimento e abordagem inicial sobre o 

organograma da SMS, programas de saúde, rede de saúde, sistema de regulação, 

referência/contrareferência, controle social e ouvidoria. Os alunos passam por 

diferentes setores e serviços sob supervisão. Ao final de cada dia, com a mediação de 

um dos preceptores da SMS, os alunos realizam análise e síntese das atividades com 

ênfase para resolução dos desafios encontrados. No último dia, diante de uma 

situação-problema apresentada no primeiro dia de estágio, os alunos apresentam e 

discutem as propostas para soluções dos problemas identificados que envolvem 

noções de política de saúde, gerência de recursos humanos, mediação de conflitos, 

ética médica e bioética. No período de janeiro a outubro de 2007 39 alunos realizaram 

o estágio. Foram envolvidos cerca de 30 servidores da SMS, além dos 03 preceptores 

fixos. Todo suporte logístico necessário foi dado pela SMS. A maioria escolheu o 

Núcleo por desejo e curiosidade e não por falta de opções. Participam de todas as 
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atividades demonstrando interesse e motivação. Definem o núcleo livre como um 

tema que não é abordado na grade curricular formal, que pode responder a uma série 

de questionamentos suscitados durante o curso e que, por outro modo, não teriam a 

chance de respondê-los. Há  deficiência de recursos para os deslocamentos entre as 

áreas, insuficiência da biblioteca. O núcleo cria uma atmosfera intrigante, expondo a 

saúde pública pelo enfoque de quem trabalha em prol de melhorá-la a cada dia. 

Também expõe o aluno a vivenciar de maneira crítica e reflexiva aspectos e desafios 

da saúde pública.A formatação da iniciativa é pioneira na Universidade, graças aos 

esforços do gestor local e dos servidores. Preparar melhor o profissional do futuro 

para a saúde pública com visão contextualizada e crítica da realidade é uma obrigação 

da academia e do serviço.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Gestão. Saúde pública. Parceria ensino-serviço. 

 

 

O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA ATENÇÃO EM VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER 

Apresentadora: FONTENELE, Denise Tavares1 

Co-autoras: BARBOSA, Marília Alves1; SILVA, Wanessa Miranda e1; MOURA, 

Emmanuelle Diniz1 

Orientadora: MARCELO, Vânia Cristina2  

Tutora: BADAN, Denise Elisabeth Campos3  

 
1Acadêmicas do 5º ano da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Goiás 
2Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 
3Cirurgiã-dentista da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 

 

E-mail: denise.-tavares@hotmail.com; ludyedenise@hotmail.com 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

Compreende-se violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, tanto na 

esfera pública como na esfera privada. É importante observar como profissionais da 

saúde recebem mulheres vítimas de violência e quais as condições de atendimento 



 

  
41 
 

oferecidas. Diversas pesquisas relacionadas com o atendimento primário à saúde de 

mulheres vítimas de violência apontam ser a região de cabeça e pescoço a mais 

atingida como conseqüência das agressões físicas, área de atuação do cirurgião-

dentista que necessita estar preparado para atender, entre outros, a paciente vítima de 

violência. Justamente por isso, destaca-se a importância do cirurgião-dentista que é o 

profissional que mais possibilidade tem de ter contato com esse tipo de paciente, e 

cabe a ele diagnosticar, orientar e encaminhar a mulher em situação de violência aos 

serviços de assistência especializados. As causas da "não percepção" dos casos de 

violência devem-se provavelmente a várias circunstâncias como: despreparo dos 

profissionais da saúde, desinteresse, falta de tempo para escutar o paciente durante os 

atendimentos e ater-se somente às lesões físicas. O objetivo desse estudo é 

sensibilizar o cirurgião-dentista para o seu papel no combate da violência à mulher e 

orientar sobre os procedimentos no diagnóstico e encaminhamento de mulheres 

vítimas de violência. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Violência contra a mulher, papel do cirurgião-dentista, 

encaminhamento 

 

 

OFICINA PARCERIA ENSINO-SERVIÇO: REORIENTAÇÃO DA 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Apresentador: ALEXANDRE, Veruska Prado1  

Co-autores: PEREIRA, Ângela Bete Severino1; FERREIRA, Jovino Oliveira1; 

CARVALHO, Marta Valéria Calatayud1; LIMA, Gildeone Silvério de1; SOUZA, 

Adenícia Custódia Silva e2  

Orientador: ROCHA, Dais Gonçalves3  

Tutora: MENEZES, Ida Helena Francescantonio4 
 

1Secretaria Municipal de Saúde / Distrito Sanitário Leste 
2 Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás �FEN/UFG  
3 Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- FO/UFG  
4 Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás � FANUT/UFG 
 

E-mail: veruskaprado@yahoo.com.br/ projviversaudavel@yahoo.com.br 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 
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A reorientação do processo de formação consiste em estratégia para superar 

dificuldades relacionadas às práticas de atenção à saúde, humanização e participação 

social, recomenda-se que a formação responda as necessidades da população e à 

operacionalização do Sistema Único de Saúde. Nesta perspectiva, realizou-se a 

Oficina �Parceria Ensino-Serviço na região Leste de Goiânia -OPES�, por 

representantes do Distrito Sanitário Leste/ Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia - 

SMS e Universidade Federal de Goiás - UFG. Procurava articular a integração entre 

ensino e serviço; potencializar atividades do ensino e do serviço com vistas à 

diversificação dos cenários de prática e à construção da atenção integral e resolutiva; 

construir uma agenda de trabalho para o acompanhamento e avaliação da parceria na 

Região Leste. Este resumo busca divulgar a experiência e recomendações da Oficina, 

enquanto uma estratégia de reorientação do serviço e do ensino. Trata-se de uma 

análise documental do relatório final da OPES e identificação das dificuldades na 

implantação das deliberações. Como resultados destacam-se, no processo de 

construção: por equipe multiprofissional e intersetorial. Da realização: utilizou 

metodologias ativas; participação multidisciplinar (profissionais de saúde) e 

intersetorial (instituições de ensino superior, divisões e departamentos da SMS). Do 

relatório (recomendações): Mapear (diversificar) os cenários de práticas. Na atenção à 

saúde: incentivar ações de promoção da saúde; aprofundar aspectos operacionais para 

a resolutividade; incentivar ações intersetoriais. Estruturar a Comissão Coordenadora 

da Parceria Ensino-Serviço-Comunidade (multidisciplinar e intersetorial) na região 

Leste considerando os três níveis administrativos da SMS. Da avaliação (processual): 

incentivou a construção de redes; contemplou a multidisciplinaridade; identificou a 

necessidade do Ver-SUS Docente e Ver-SUS Trabalhador. Falhou na ausência da 

participação social. Do seguimento: exige organização política administrativa, 

construção de rede de parceiros com co-responsabilização. A experiência reafirma a 

relevância da parceria ensino-serviço-comunidade na busca pela integralidade e 

superação das práticas paternalistas. Sinaliza para a necessidade de organização 

político-gerencial dos atores envolvidos e para o desenvolvimento e fortalecimento da 

responsabilização institucional. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): formação profissional, atenção à saúde, promoção da 

saúde, práticas integradas. 
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RELAÇÃO CIRURGIÃO-DENTISTA/PACIENTE: INFLUÊNCIAS DA 

GRADUAÇÃO 

Apresentadora: FERREIRA, Naiara de Paula1  

Co-autores: RIBEIRO, Lídia Moraes1; FERREIRA, Josemar Martins1; LELES, 

Cláudio Rodrigues2;   

Orientadora: NUNES, Maria de Fátima2  

 
1 Acadêmicos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 
2 Docentes da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 
 
E-mail para contato: naiaradepaula@gmail com 
 
Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

_____________________________________________________________________

______ 

As diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em odontologia 

apontam como habilidades e competências necessárias para o exercício da profissão a 

capacidade de comunicação e a humanização da prática odontológica. Para que essas 

competências interpessoais sejam despertadas, as vivências durante a graduação são 

essenciais. Diante das possíveis intervenções na recente mudança curricular da 

Faculdade Odontologia da Universidade Federal de Goiás (FO/UFG), o objetivo 

desse trabalho foi detectar nas ementas das disciplinas da nova matriz curricular e em 

projetos de extensão, conteúdos que vislumbrem a possibilidade da relação 

profissional-paciente. A metodologia utilizada foi de um estudo transversal e foi 

considerado o paciente individual e coletivo � uma vez que pela Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) o acadêmico de odontologia deve ter sua formação voltada para o SUS. 

Os dados obtidos nas ementas contidas na matriz curricular e em projetos de extensão 

apresentam ao acadêmico de odontologia da FO/UFG oportunidades de trabalhar a 

relação profissional-paciente, embora haja necessidade de discussão aprofundada 

visando a uma transversalização plena desta temática na referida instituição. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  relação profissional-paciente, estudantes de 

odontologia, diretrizes curriculares 

 

 

SINTA, CRIE, INVENTE, PARA O DEFICIENTE VISUAL, FAÇA 

DIFERENTE! 
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Apresentadora: FRAZÃO, Bruna Borges¹ 

Co-autoras: ALCÂNTARA, Raquel Teles¹; FERREIRA, Marília Garcia¹; MORAIS, 

Liliane Assis¹; SADDI, Gabriela Lopes¹; SETÚBAL, Paula Cristina de Oliveira.¹ 

Orientadora:CAMPOS, Cerise de Castro²  

 

¹ Acadêmicas da FO/UFG 

²Professora Doutora da Disciplina de Odontopediatria da FO/UFG 

 

E-mail: mariliagarciaf@terra.com.br 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

O conhecimento das implicações psicológicas e funcionais dos pacientes com 

deficiências sensoriais é muito importante para o cirurgião-dentista, pois o 

atendimento desses pacientes merece tratamento diferenciado. O objetivo deste 

trabalho é propor o desenvolvimento de materiais lúdico-pedagógicos voltados para a 

odontologia, permitindo, assim, o aperfeiçoamento do atendimento odontológico de 

pacientes com deficiência visual. Utilizando bolas de isopor, cola, palha de aço, 

espuma, madeira e lixa foram confeccionados materiais que levam a uma maior 

compreensão por parte desse público das doenças que mais acometem a cavidade 

oral. Os recursos desenvolvidos propõem o entendimento da cárie e da doença 

periodontal através de sensações táteis. Conclui-se, portanto, que a criatividade é 

necessária para que o cirurgião-dentista consiga manter uma boa comunicação e 

promover saúde a esse paciente especial.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Deficiência visual, tratamento odontológico, paciente 

especial 

 

COMUNICAÇÕES COORDENADAS 

 

EIXO TEMÁTICO: ORGANIZAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

 

CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE: REDESCOBRINDO E AMPLIANDO 

ESPAÇOS PARA A PRÁTICA DA ODONTOLOGIA. 

Apresentadora: LIMA, Rosália Assis1  

Co-autora: SOUZA, Lidyanne Lima de1  
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Orientadora: PEREIRA, Edsaura Maria2  

Tutora: QUEIROZ, Maria Goretti3  

 
1 Cirurgiã-dentistas da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/ alunas do III Curso 

de Especialização em Odontologia em Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia 

da Universidade Federal de Goiás 
2 Cirurgiã-dentistas da Secretaria Estadual de Saúde/ Docente do III Curso de 

Especialização em Odontologia em Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás 
3Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

 

E-mail: rosalia_assis@yahoo.com.br 

Eixo temático: Organização e controle social 

 

Este estudo investiga a participação do (a) cirurgião (ã) dentista (CD) da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) nos Conselhos Locais de Saúde (CLS) no 

período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

e quantitativa onde a coleta de dados se deu por análise documental de atas de 9 

(nove) CLS dos Distritos Sanitários de Goiânia e também por meio entrevistas com 

informantes chaves. Foi selecionado um Conselho Local de Saúde por Distrito 

Sanitário, de acordo com a estruturação e consolidação do mesmo, bem como a 

facilidade de acesso. As entrevistas foram semi-estruturadas e realizadas com atores 

envolvidos no controle social: conselheiros e cirurgiões-dentistas. Para a análise das 

atas e entrevistas foram observadas as seguintes categorias: presença do cirurgião-

dentista nas reuniões dos CLS, participação do CD em debates sobre assuntos gerais, 

temas relacionados à saúde bucal presentes nas pautas das reuniões dos CLS, 

propostas referentes à saúde bucal com deliberações e/ou efetivadas a partir das 

reuniões dos CLS e a visão dos conselheiros sobre o CD. A análise das atas, reforçada 

pelas entrevistas demonstraram a pequena participação do cirurgião dentista nas 

reuniões dos CLS e foram justificadas pelo medo de represália, falta de interesse e 

comprometimento. Os temas relacionados à área odontológica levantados nessas 

reuniões estão voltados para aspectos técnicos e operacionais e em sua maioria foram 

propostos pelo gestor e presidente do conselho. Os conselheiros possuem uma visão 
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do CD como um profissional distante da comunidade, sem compromisso com a 

mesma, procurando este espaço democrático para atender seus próprios interesses. Os 

resultados demonstram um despreparo desse profissional para atuar nos CLS, e 

aponta para a necessidade de uma formação profissional e educação permanente que 

o torne capaz de atuar na formulação políticas públicas locais, formar vínculos com a 

comunidade e ter uma atuação mais ampla no SUS. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): controle social; saúde bucal 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES COORDENADAS 

EIXO TEMÁTICO: ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

 

CONTRIBUIÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS ( CEO ) E OS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE 

PRÓTESE DENTÁRIA( LRPD ), PARA A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO 

MODELO DE ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO ESTADO DE GOIÁS, DE 

AGOSTO DE 2004 A MARÇO DE 2007 

Apresentadora: MOREIRA, Helenita1 

Co-autora: MELO, Maryneusa Gonçalves de Almeida2 

Orientadora: Ms. PEREIRA , Edsaura Maria3  

Tutora: Profª. Dra. MARCELO, Vânia Cristina Marcelo4 

 
1Cirurgiã � Dentista da Secretaria de Estado da Saúde- SCATS// aluna do III Curso de 

Especialização em Odontologia em Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás 
2Cirurgiã � Dentista da Secretaria de Estado da Saúde- SPAIS/ / aluna do III Curso de 

Especialização em Odontologia em Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás 
3Cirurgiã � Dentista da Secretaria de Estado da Saúde- Escola de Saúde Pública 
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4Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

 

E-mail: drmaryneusa@hotmail.com 

Eixo temático: Atenção à média e alta complexidade 

 
 A odontologia no Brasil ainda é centrada numa prática curativa que pouco se 

preocupa com a integralidade das ações e foi por muito tempo focada na assistência a 

crianças em idade escolar. Em nível Nacional, as políticas públicas de saúde apontam 

para uma reorientação das práticas de Saúde Bucal, sendo uma das estratégias a 

implantação / implementação de Centros de Especialidades Odontológicas � CEO e 

Laboratórios Regionais de Prótese Dentária � LRPD. Dessa maneira, esse trabalho 

tem como objetivo identificar a contribuição desses centros e laboratórios na 

construção de um novo modelo de atenção em Saúde Bucal, conhecer o processo de 

implantação e o perfil dessas unidades, no Estado de Goiás, de agosto de 2004 a 

março de 2007. O estudo se desenvolveu com o uso de metodologia quantitativa e 

qualitativa, por meio de análise documental com dados obtidos da Secretaria de 

Estado da Saúde de Goiás � SES/GO e do Ministério da Saúde � MS dentre outros. 

Foram verificadas inadequações principalmente na oferta de serviços, aquém do 

preconizado pela Portaria nº 600/GM de 23/03/06 e dificuldades em relação ao fluxo 

de referência e contra-referência, a precariedade dos contratos dos servidores, ao 

abastecimento irregular de material de consumo, a demanda reprimida, a falta de um 

processo de capacitação, dentre outros. Entretanto, houve um aumento significativo 

no volume de procedimentos especializados, apontando para uma mudança de modelo 

de atenção em Saúde Bucal. Este trabalho se apresenta como o início de uma 

discussão sobre os CEO e LRPD em Goiás, e traz reflexões para que se possa delinear 

estudos futuros que aprofundem o assunto. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Centros de Especialidades Odontológicas e 

Laboratórios Regionais de Prótese Dentária. Modelo de Atenção. Referência e contra-

referência. Saúde Bucal.  

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA EQUIPE DE NUTRIÇÃO NO AMBULATÓRIO DE 

CIRURGIA BARIÁTRICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFG: 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
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Apresentadora: CASCÃO, Fabiana1 

Co-autoras: GEHM, Fabiana1; PEREIRA, Viviane Nolasco Monteiro1; ROSA, 

Lorena Pereira de Souza1; SANTOS, Priscila Pereira1 

Orientadora: SILVEIRA, Érika Aparecida1 

 

Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás- FANUT/UFG 

 

E-mail:fcascao@gmail.com 

Eixo temático: Atenção à média e alta complexidade 

 

A cirurgia bariátrica tem sido utilizada no tratamento da obesidade, contribuindo para 

a redução ou eliminação de comorbidades relacionadas. Para que o tratamento torne-

se um sucesso duradouro é necessário o acompanhamento multidisciplinar em todas 

as suas fases, tanto no sentido de se otimizar resultados quanto no sentido de serem 

pesquisados parâmetros mais eficazes. Objetivo é o de descrever a implementação da 

equipe de Nutrição no ambulatório de cirurgia bariátrica HC-UFG. O ambulatório de 

Nutrição iniciou suas atividades em agosto de 2007, sendo sua composição: uma 

professora da FANUT � responsável técnica, 1 nutricionista voluntária e 4 estagiárias 

do curso de Nutrição. A equipe multidisciplinar compõe: endocrinologista, 

nutricionista, cardiologista, pneumologista, psicóloga e cirurgiões. O protocolo para o 

atendimento nutricional pré-operatório foi previamente estabelecido visando: perda 

ponderal de 10% do peso inicial, identificação da presença de transtorno compulsivo 

alimentar periódico (TCAP), adesão a hábitos alimentares saudáveis, compreensão 

das modificações alimentares no pós-operatório e treinamento para ingestão de 

volume de 50 mL. Trinta e três pacientes estão sob acompanhamento nutricional, 

predominando sexo feminino, com idade média de 36 anos e índice de massa 

corpórea média de 45,7 kg/m². Até o mês de novembro nenhum paciente havia 

preenchido todos os critérios nutricionais de liberação para cirurgia, porém a adesão 

aos hábitos alimentares saudáveis e modificação do estilo de vida com conseqüente 

perda ponderal tem sido observadas. Iniciaram-se em outubro seminários de estudo 

com a equipe de Nutrição. Os resultados obtidos com a implementação da equipe de 

Nutrição no ambulatório de cirurgia bariátrica são satisfatórios na tentativa de garantir 

o sucesso do tratamento, uma vez que a cirurgia é apenas uma das etapas importantes, 

mas não a essência do tratamento da obesidade mórbida. Desafios: estreitar as 
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relações entre os diferentes profissionais, implementar pesquisas de acompanhamento 

sistemático dos resultados pré e pós-operatório, realizar seminários científicos de 

aprimoramento, referenciar estes pacientes às equipes de saúde da família em seus 

respectivos Distritos Sanitários, atuar junto às famílias destes pacientes prevenindo a 

obesidade no núcleo familiar. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Obesidade; cirurgia bariátrica; equipe multidisciplinar. 

 

 

4.2 Pôsteres Dialogados 

 

 

EIXO TEMÁTICO: ATENÇÃO BÁSICA 

 

A IMPORTÂNCIA DA DISTRITALIZAÇÃO E DOS INDICADORES NA 

ATENÇÃO BÁSICA NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

GOIÂNIA-GOIÁS 

Apresentadora: SILVA, Mariele Teixeira Ferreira da1  

Co-autores: VASCONCELOS, Daniela Nobre1; SOUSA, Débora Péclat de1; 

MUNEER, Hadeel Zuhair1; CROSARA, Mariana Borges1  

Orientadora: MARCELO, Vânia Cristina2  

Tutora: MARCELO, Vânia Cristina2 

 
1 Acadêmicas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- 

FO/UFG 
2 Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- FO/UFG 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

O Sistema Único de Saúde � SUS vem passando, desde a sua instituição pela Lei 

Orgânica da Saúde em 1990, por importantes mudanças, dentre as quais se pode 

destacar o significativo avanço obtido na sua universalização, processo de 

descentralização de responsabilidades, atribuições e recursos da esfera federal para 

estados e municípios (MS, 2007). Neste contexto (descentralização/regionalização) 

surgiu o conceito de Distrito Sanitário � DS, ou Sistemas Locais de Saúde - SILOS, 

no qual se busca estabelecer à universalização da cobertura e do acesso da atenção à 
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população, com melhoria dos seus níveis e condições de saúde, com o máximo de 

eficácia e eficiência. No município de Goiânia os DS foram instituídos pelo decreto 

municipal 656 de 05 de Abril de 1998, como unidade pública municipal, vinculada a 

Secretaria Municipal de Saúde -SMS, sem personalidade jurídica, com autonomia 

administrativa e operacional descentralizada, objetivando uma melhor qualidade de 

vida. Considerando esse processo, foi proposta a realização de coleta de dados para 

cálculo de indicadores e sua posterior análise, referente ao DS Norte, visto que são 

instrumentos nacionais de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde 

bucal (MS, 2007), com o objetivo de analisar o funcionamento do DS com suas 

unidades de saúde bucal constituintes e o impacto da atenção prestada frente à 

população adscrita. Para tal, buscou-se aprofundar o conhecimento a respeito dos 

indicadores de saúde bucal, enfatizando os referentes à Atenção Básica, de acordo 

com metodologia baseada em levantamento bibliográfico, visitas e coleta de dados 

específicos. Assim, utilizou-se a distritalização para uma comparação e análise 

quantitativa dos resultados obtidos no DS Norte, com o município de Goiânia. 

Foram considerados os indicadores de Saúde Bucal da Atenção Básica, as metas 

municipais referentes a eles para o ano de 2007 e os valores das fichas de 

produtividade do DS no SUS, com parâmetros de dados salariais (renda 

mensal/família em Goiânia), para mensurar a real situação da universalização da 

cobertura e do acesso da atenção a saúde bucal, finalizando o diagnóstico da 

realidade local.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Indicadores de Saúde Bucal; Indicadores da Atenção 

Básica; Distritalização 

 

 

A SATISFAÇÃO DE IDOSOS QUANTO À ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL 

NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Apresentador: NERY, Newillames Gonçalves1 

Co-autora: DANTAS, Maria Aparecida Alves1  

Orientadora: MARCELO, Vânia Cristina2  

 
1Cirurgiões-dentistas da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia// alunos do III 

Curso de Especialização em Odontologia em Saúde Coletiva da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás 
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2 Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

 

E-mail:shidimat@pop.com.br  

Eixo temático: Atenção Básica 

 

A população mundial mostra, gradativamente, características de envelhecimento. Este 

processo no Brasil, porém, é acelerado. Conseqüentemente, percebe-se o fenômeno 

da transição epidemiológica, provocando uma prevalência maior de doenças crônico-

degenerativas na população idosa, bem como uma maior utilização dos serviços de 

saúde por esta faixa etária. Problemas de saúde bucal prevalentes, como o 

edentulismo, cárie e doença periodontal, revelam, também, uma maior necessidade de 

atendimento odontológico por estas pessoas. Por meio da Estratégia Saúde da Família 

(ESF), implantada como reorganizadora da atenção básica no Sistema Único de 

Saúde, espera-se uma atenção à saúde integral, centrada na família, priorizando, entre 

outras, as pessoas maiores de 60 anos. Iniciou-se em 2003 o processo de inclusão de 

profissionais de odontologia na referida estratégia, no município de Goiânia, 

buscando ampliar o acesso das pessoas, residentes nas áreas de abrangência das 

equipes de saúde, às ações de saúde bucal. Este trabalho teve o objetivo de conhecer a 

satisfação de uma população de idosos assistida por uma das equipes da ESF de 

Goiânia � a equipe 05 do Bairro Santo Hilário, quanto à atenção em saúde bucal. Foi 

realizada uma pesquisa qualitativa baseada na utilização de grupos focais. A análise 

dos resultados obtidos demonstrou um conhecimento parcial da ESF, por parte do 

grupo pesquisado, com demonstrações variadas de sentimentos e opiniões a respeito 

do serviço. A satisfação foi relativa, sendo positiva ao se referir a experiências 

passadas, destacando o relacionamento interpessoal profissionais-usuários e a 

qualidade das atividades clínicas e extra-clínicas, e negativa ao se tratar de problemas 

do cotidiano inerentes ao acesso, atenção direcionada ao idoso e sua família, 

resolutividade e eficiência no planejamento das ações. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Idoso; Satisfação do usuário; Saúde bucal; Acesso; 

Estratégia Saúde da Família. 

 

 

AÇÕES DE NUTRIÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA: A EXPERIÊNCIA DO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA EM 
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FIRMINÓPOLIS (GO) 

Apresentadora: FIGUEIRÊDO, Flávia Ferazzo1 

Co-autora: MARQUES, Roberta de Morais1 

Orientadora: MÔNEGO, Estelamaris Tronco2  

Tutora: GIL, Maria de Fátima2  

 
1Alunas da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás- FANUT/UFG 
2Docentes da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás- 

FANUT/UFG 

 

E-mail: flavianut@terra.com.br 

Eixo temático:  Atenção Básica 

 

A promoção da saúde (PS) é estratégia promissora de enfrentamento dos problemas 

de saúde que afetam as populações humanas e seus entornos, propondo como 

estratégia a articulação de saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos 

institucionais e comunitários, públicos e privados, para seu enfrentamento e solução. 

A alimentação e a nutrição constituem direitos humanos fundamentais consignados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos sendo requisitos básicos para a PS, 

possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento 

humano com qualidade de vida e cidadania. A graduação em  Nutrição (UFG) atua na 

área de abrangência do Campus avançado de Firminópolis (GO), tendo como eixo de 

atuação a atenção básica e a PS. São objetivos do estágio integrar conhecimentos 

teóricos e práticos, de forma a  garantir condições para que a população possa exercer 

sua autonomia, optando por escolhas alimentares mais saudáveis. Após um ano de 

atuação em atividades integradas com a Medicina, Enfermagem, Odontologia e 

Farmácia, que possibilitaram não só a vivência da experiência multiprofissional, 

como também as diferentes abordagens capazes de oportunizar uma visão totalizadora 

por parte da população alvo, obteve-se os seguintes resultados: Foram 16 acadêmicos 

atuando nos municípios de Firminópolis e São Luiz de Montes Belos, em 174 

atendimentos ambulatoriais, 65 visitas domiciliares e 54 ações educativas. As ações 

individuais incluíram atendimento ambulatorial em centros de saúde, hospitais e 

visitas domiciliares. No âmbito coletivo, as ações foram para grupos específicos, 

incluindo pacientes em salas de espera, presidiários, ouvintes das emissoras de rádio, 
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funcionários de indústrias da região, alunos de escolas de municipais e idosos em 

Casas de Apoio. A articulação da alimentação e nutrição na PS se dá de várias 

maneiras, assumindo um papel fundamental para o exercício e fortalecimento da 

cidadania. A PS é um caminho promissor para o campo da alimentação e nutrição 

uma vez que se trata de estratégia que articula diferentes setores e atores sociais, onde 

perpassam questões como: modelo de saúde sob o enfoque da integralidade; 

articulação de saberes técnicos e populares; capacitação dos indivíduos; parcerias nas 

ações; intersetorialidade de órgãos públicos e privados; reforço à ação comunitária; 

educação popular; cidadania; ética pública, dentre outros. A parceria ensino-serviço-

comunidade no aprendizado e crescimento dos alunos da graduação na área da saúde, 

em especial da Nutrição é parte importante e indispensável da formação acadêmica, 

devendo ser estimulada. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): nutrição; acadêmicas; saúde pública; ação 

multidisciplinar.   

 

 

ANÁLISE DA CAPACIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 

ENFERMAGEM NA IDENTIFICAÇÃO DO PÉ TORTO CONGÊNITO 

DURANTE O TESTE DO PEZINHO 

Apresentadora: DEL�ACQUA, Carolina Vilela1  

Co-autora: CAMPOS, Amanda Martins1  

Orientador: MELO, Marco Aurélio Cândido2  

 
1Dicente da Universidade Federal de Goiás 
2Docente da Universidade Estadual de Goiás 

 

E-mail: caroldelacqua@yahoo.com.br 

Eixo temático: Atenção Básica 

O Pé Torto Congênito (PTC) é uma deformidade global do pé que envolve músculos, 

ossos, nervos e vasos. Em geral, o pé é pequeno e assume a posição em eqüino-varo-

supinado, e se não for devidamente tratado, gera prejuízos funcionais importantes. A 

etiologia ainda não está totalmente elucidada, porém, o diagnóstico é de fácil 

obtenção, através de ultrassonografia (20 a 24 semanas de gestação) e pelo exame 

físico (inspeção). A detecção da patologia deve ser realizada o mais precocemente 
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possível, afim de minimizar possíveis seqüelas. Dessa forma, o teste do pezinho 

mostra-se importante, já que deve ser realizado nos primeiros dias de vida do bebê e 

possibilita o contato físico e visual direto ente o profissional (enfermeiros e técnicos 

de enfermagem) e a criança. Consequentemente, os bebês que apresentam a 

deformidade e que não tiveram o diagnóstico ao nascer, têm nesse teste uma segunda 

oportunidade de detecção dessa doença. O presente estudo tem como objetivo analisar 

o conhecimento sobre o PTC de profissionais da área de enfermagem da Secretária 

Municipal de Saúde de Goiânia responsáveis pela coleta do teste do pezinho, 

enfatizando a detecção precoce da patologia. Foi confeccionado e aplicado um 

questionário a 12 profissionais da área de enfermagem (sendo 5 técnicos e 7 

enfermeiros) que realizam o teste do pezinho em quatro Unidades de Atenção Básica 

à Saúde da Família da região leste de Goiânia. Constavam no questionário quatro 

fotos, sendo todas de PTC, e o profissional deveria marcar as fotos que o mesmo 

julgava ser correspondente à patologia. O índice de erros dos enfermeiros foi de: 43% 

na foto 1; 15% na foto 2; 0% na foto 3 e 29% na foto 4. Já o índice de erros dos 

técnicos foi de: 20% na foto 1 e 0% nas demais. Através dos resultados obtidos, 

constata-se que o conhecimento dos profissionais avaliados da área de enfermagem 

sobre o PTC é pouco satisfatório, podendo ter como conseqüência o diagnóstico 

tardio. Assim, o tratamento convencional (talas e fisioterapia) terá menores resultados 

e o cirúrgico será necessário, muitas vezes com prognóstico insatisfatório. É um 

sofrimento que pode ser evitado por um simples olhar mais atento (inspeção), mas 

claro, com embasamento teórico prévio sobre a doença.  

PALAVRAS-CHAVE: pé torto congênito, teste do pezinho, profissionais da saúde, 

enfermagem. 

 

 

ATENÇÃO À MELHOR IDADE: GARATINDO SAÚDE E DIGNIDADE AOS 

ANOS DE VIDA 

Apresentadora: VASCONCELOS, Letícia de Menezes1  

Co-Autores: NÓIA, Wildon Barbosa1; CARDOSO, Tássia Aparecida Santana1; 

FREITAS, Nayara Ribeiro1; RIBEIRO, Larissa Ferreira1 

Orientadora: FREIRE, Maria do Carmo Matias2 

Tutora: DANTAS, Maria Aparecida Alves3 
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1Acadêmicos da Faculdade de Odontologia Universidade Federal de Goiás- FO/UFG 
2Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- FO/UFG 
3Cirurgiã-dentista da Unidade de Atenção Básica de Saúde da Família � Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia 

 

Este trabalho foi realizado pelo acadêmicos do 4º ano de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás, junto à Equipe de Saúde da Família (ESF) e Equipe 

de Saúde Bucal (ESB) da Unidade de Atenção Básica de Saúde da Família (UABSF) 

do Setor Leste Universitário de Goiânia, e os idosos assistidos por esta. O objetivo 

deste trabalho foi o de informar e elucidar os agentes comunitários de saúde bucal a 

fim de capacitá-los na orientação dos idosos a respeito do assunto. Em relação aos 

idosos realizamos ações com o intuito de alertá-los para a importância das escolhas na 

qualidade de vida, como saber selecionar os alimentos, prática de execícios físicos, 

prática de cuidados como auto-exame bucal, higiene corporal e das próteses, além de 

educar o olhar para a percepção dos possíveis riscos de acidentes no prórpio lar. 

Apesar do número reduzido de participantes, o trabalho teve um impacto positivo 

devido à boa receptividade e participação do público ao qual foi dirigido, 

promovendo a integração entre eles mesmos e com a equipe de saúde. Foi observado 

que já há grande propagação de informações sobre as principais doenças sistêmicas 

da terceira idade como diabetes e doenças cardiovasculares, entretanto há uma 

carência de conhecimentos elementares a respeito de saúde bucal (por exemplo, 

cuidados essenciais com as próteses). Em vista disso, as discussões, em sua maioria, 

fizeram referência a este assunto.  

 

 

AVALIAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES EM SAÚDE SOB A PERSPECTIVA 

DE ACADÊMICAS DE ODONTOLOGIA, EQUIPE DE SAÚDE E MEMBROS 

DO CRAS 

Apresentadora: SILVA, Larissa de Neves e Souza Bichuete1 

Co-autores: MORAES, Beatriz Rodrigues1; TAVEIRA, Cláudia Teixeira1; RIBEIRO, 

Fernanda Luiza Leite1; GOMES, Patrícia de Pádua1. 

Orientadora: ROCHA, Dais Gonçalves2. 

Tutora: ALVES, Mary Anne de Souza3 
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1Acadêmicos da Faculdade de Odontologia Universidade Federal de Goiás- FO/UFG 
2Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- FO/UFG 
3Cirurgiã-dentista da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 

 

E-mail: larissa.odontologia@gmail.com 

Eixo temático: Atenção Básica 

O presente projeto baseou-se na elaboração de um plano de ações em saúde, tendo 

como sujeitos envolvidos acadêmicas da Faculdade de Odontologia de Goiás, 

profissionais da Estratégia de Saúde da Família (micro-área 05) e membros do Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS) � Jardim das Aroeiras, Goiânia. Este 

teve por objetivo promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à 

saúde relacionados a alguns de seus determinantes e condicionantes: modo de viver, 

alimentação e educação, junto a crianças atendidas pelo PETI (de 7 a 14 anos) e 

adolescentes do Agente Jovem (de 15 a 17 anos). O trabalho foi realizado em duas 

etapas: utilização da Técnica da Estimativa Rápida para realizar o diagnóstico da 

realidade e definir as prioridades � valorização da saúde bucal, drogas, violência, 

valorização da qualificação, hipertensão arterial, DSTs e gravidez na adolescência. 

Esta etapa foi realizada no período de abril a junho de 2007. Na segunda etapa, de 

agosto a novembro, do mesmo ano, foram desenvolvidas estratégias educativas, 

preventivas e promocionais. Os instrumentos de avaliação das atividades utilizados 

foram registros escritos, fotográficos e depoimentos. Os resultados alcançados serão 

apresentados na perspectiva dos educadores do CRAS, dos beneficiários e da equipe 

de saúde da família e, estão baseados em avaliações iniciais e finais por meio de pré e 

pós-testes. As atividades realizadas junto às crianças obtiveram maior êxito devido a 

maior participação, interesse e freqüência das mesmas. Conclui-se que a mudança e 

incorporação de hábitos são objetivos difíceis de serem alcançados uma vez que nem 

sempre é possível criar ambientes que apóiem escolhas saudáveis. Além disso, 

requerem maior tempo de atuação do grupo, além de reforços e sustentabilidade das 

ações pelos orientadores do CRAS. O presente trabalho foi de suma importância para 

a formação das acadêmicas, pois possibilitou o contato direto com o funcionamento 

da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Exerceu também importante função social, 

uma vez que propôs ações de promoção e prevenção de saúde � bucal e geral � para o 

indivíduo e para a comunidade de acordo com os seus interesses, necessidades e 

considerando as oportunidades. 
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PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): ESF, CRAS e determinantes de saúde. 

 

 

AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E REEDUCAÇÃO 

ALIMENTAR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) MARIA 

GENOVEVA EM GOIÂNIA. 

Apresentadora: NUNES, Camila de Oliveira1  

Co-autoras: GUIMARÃES, Daniele Araújo1; CASCÃO, Fabiana1; SOUZA, Grazielle 

Oliveira Rocha de1; SILVA, Nayara Fonseca de Oliveira1; CASTRO, Renata Gomes 

de1 

Orientadora: HADLER, Maria Claret Costa Monteiro2  

 
1Acadêmicos da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás- 

FANUT/UFG 
2 Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás- FANUT/UFG 

 

E-mail:camila1501@gmail.com 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Atividades de Educação nutricional são muito importantes para promoção da saúde 

pois permite a  introdução de hábitos de vida saudáveis em diferentes grupos. O 

objetivo foi incentivar as crianças e merendeiras do Centro de Educação Infantil a: 

introduzir novos hábitos alimentares diários, aumentando o consumo de frutas e 

vegetais, reduzindo o consumo de doces e gorduras, tendo bons hábitos de higiene 

pessoal e dos alimentos, aprendendo receitas de aproveitamento integral de alimentos, 

identificando os grupos de alimentos e entendendo a importância da alimentação 

saudável para o bom desenvolvimento das crianças. Realizou-se um estudo de 

intervenção com 127 crianças de 2 a 6 anos, por alunas do 6º período de Nutrição da 

UFG.As atividades educativas foram desenvolvidas em 5 salas de aula, sendo 

adaptadas às faixas etárias das crianças. Os métodos de ensino utilizados foram 

variados e incluíram: preleção com participação dirigida, dramatização, degustação de 

receitas de aproveitamento integral dos alimentos e teatro de fantoches. Os recursos 

audiovisuais usados foram: álbum seriado, transparências, músicas, fantoches e 

figuras de alimentos. Foram obtidos em cada atividade, mas de maneira geral foram 
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satisfatórios, demonstrando que tanto as crianças como as merendeiras estavam 

interessadas em introduzir novos hábitos alimentares e adquiriram conhecimentos a 

partir do conteúdo abordado. Isso foi concluído a partir dos resultados percentuais de 

testes aplicados antes e após a execução da atividade, sendo que o critério para 

avaliação do resultado final foi de 80% de acertos. Os testes para as merendeiras eram 

compostos por perguntas objetivas e um deles foi uma pirâmide em forma de 

flanelógrafo, em que elas deveriam colocar as figuras de alimentos em seus 

respectivos grupos. Para as crianças os testes foram compostos de: flanelógrafos em 

forma de prato e figuras de alimentos �bons� e �ruins�, em que as crianças deveriam 

montar um �prato saudável�; utilização de figuras de frutas, hortaliças, pizza e doces 

pedindo para as crianças colorirem somente os alimentos saudáveis, e jogo da 

memória sobre higiene pessoal. O trabalho confirmou a importância de atividades de 

Educação Nutricional visto que acrescentou conhecimentos sobre nutrição e higiene e 

despertou para a necessidade de mudanças de hábitos alimentares do público alvo, e 

permitiu uma experiência prática para as acadêmicas junto à comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): educação nutricional 

 

 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PRESENÇA DO ESTUDANTE DE 

MEDICINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Apresentadora: BARRETO, Paula Gonçalves¹ 

Co-autores: PEREIRA, Edna Regina Silva²; AZEVEDO, Alan Rodrigues de¹ 

 

¹Acadêmicos do quinto ano da Faculdade de Medicina da UFG. 

² Professora Adjunto da Faculdade de Medicina da UFG. 

 

E-mail: paulabarreto_@hotmail.com 

___________________________________________________________________ 

Eixo temático: Atenção Básica 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina 

estabeleceram que o estudante de Medicina deve atuar nos diferentes níveis de 

atendimento à saúde, com ênfase nos atendimentos primário e secundário. Desta 

forma, a rede básica deve ser cenário importante de aprendizagem da prática médica. 

Para atender a esta resolução, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
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Goiás, iniciou em janeiro de 2007 o ensino prático de clínica médica na unidade 

básica de saúde: Centro Integral de Assistência Médico-Sanitária do Novo Horizonte. 

Através deste estudo, nosso objetivamos avaliar o impacto da presença do estudante 

do quinto ano de graduação em Medicina na unidade básica de saúde (CIAMS � NH). 

Foi confeccionado questionário contendo dezesseis perguntas que foi aplicado nos 

cinco preceptores diretos dos estudantes na unidade básica de saúde. As perguntas 

remetem ao período pós-inserção dos acadêmicos na unidade e contemplam os 

seguintes aspectos: avaliação da presença do acadêmico na unidade; contribuição do 

acadêmico para a melhoria do atendimento médico; avaliação quanto à mudança da 

rotina do local; avaliação quanto à mudança da conduta médica do preceptor; 

estímulo à atualização dos médicos do serviço; contribuição do estágio para a 

formação do acadêmico; avaliação da capacitação do preceptor em tutorar os 

estudantes; avaliação das mudanças na estrutura de funcionamento da unidade e 

avaliação da percepção dos preceptores em relação ao grau de satisfação dos 

pacientes ao serem atendidos por acadêmicos. Todos os preceptores foram unânimes 

em avaliar positivamente a presença do estudante na unidade básica. Os dados 

extraídos revelaram que o estudante estimula a atualização dos profissionais da 

unidade, agiliza o atendimento e agrada o paciente. Com este estudo pudemos 

constatar que as diretrizes de assistência integral à saúde têm aplicabilidade prática. O 

que a teoria determina pode ser, realmente, reproduzido na unidade básica de saúde e 

os resultados obtidos são satisfatórios para o próprio acadêmico, para os médicos do 

serviço e para o paciente. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): atenção básica, clínica médica. 

 

AVALIAÇÃO DO NOVO MODELO DE INTERNATO PELOS 

DISCENTES DO QUINTO ANO DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Apresentador: SUGITA, Denis Masashi1  

Co-autores: PEREIRA, Edna Regina Silva1; COSTA, Nilce Maria da Silva Campos2; 

MEDEIROS, Karine Borges de1; OLIVEIRA, Samuel Borges de1 

Orientador: MORAES, Vardeli Alves de1  

 
1Faculdade de Medicina 
2Faculdade de Nutrição 
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E-mail: dmsugita_medicina@yahoo.com.br 

Eixo temático:Atenção Básica 

O presente trabalho se propõe a avaliar o novo modelo de internato da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Goiás, com base na opinião discente e pretende 

dar suporte à discussão continuada do currículo, tão necessária para novas reformas e 

avanços. Ojetivos: Avaliar a satisfação discente com os estágios, bem como a 

organização do internato, além das maiores dificuldades e facilidades encontradas. 

Questionários aplicados aos estudantes e respostas analisadas com estatística 

descritiva. A maior parte dos estudantes entrevistados (72,3%) considerou a 

organização geral do internato e organização do estágio atual como boas. 88,6% 

consideraram que os objetivos propostos foram total ou parcialmente alcançados. A 

carga horária foi considerada suficiente por 87,6% dos internos e 57,7% considerou o 

tempo livre para estudo suficiente. Dentre as dificuldades encontradas na Unidade de 

Saúde, as maiores foram equipamentos (70,1%) e biblioteca (81,4%), e as maiores 

facilidades foram relacionamento com preceptor (64,9%) e com a equipe de saúde 

(56,7%). As primeiras barreiras para a implantação do novo modelo de internato 

foram superadas, mas ainda restam dificuldades a serem solucionadas como: estrutura 

física e acervo bibliográfico. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Internato, Atenção Básica à Saúde, Avaliação em 

Saúde 

 

 

CHAMADA NUTRICIONAL DE CRIANÇAS QUILOMBOLAS MENORES 

DE 5 ANOS DE IDADE. O CASO DE GOIÁS 

Apresentadora: BOLENTINI, Fernanda Oliveira1 

Orientadora:MONEGO, Estelamaris Tronco2 

 

1Aluna de graduação do curso de Nutrição da Universidade Federal de Goiás 
2Docente do curso de Nutrição da Universidade Federal de Goiás 

 

E-mail:fernandabolentini@gmail.com 

Eixo temático: Atenção básica 
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Trabalho de revisão bibliográfica, desenvolvido a partir da pesquisa em âmbito 

nacional �Chamada Nutricional de Crianças Quilombolas Menores de Cinco Anos�, 

realizada concomitante à II etapa da Campanha Nacional de Multivacinação de 2006, 

em 60 comunidades quilombolas de 22 municípios do país. Este estudo teve como 

objetivo analisar as informações sobre a situação nutricional de crianças quilombolas 

de duas comunidades do estado de Goiás. Os dados apresentados referem-se ao 

levantamento antropométrico e inquérito para investigação da insegurança alimentar 

de famílias remanescentes de quilombos. Os resultados demonstraram que tais 

comunidades encontram-se em situação precária de vida, com péssimas condições de 

moradia. O acesso à educação mostrou-se restrito, como se evidenciou na pouca 

escolaridade dos pais. Do ponto de vista da situação alimentar e nutricional dos 

menores de cinco anos, ficou patente que constituem um grupo com alto risco de 

morbidades decorrentes do baixo peso, o que pode ser observado pela prevalência de 

desnutrição encontrada. Quanto à segurança alimentar e nutricional, observa-se que 

mais de metade das famílias encontra-se em situação de segurança alimentar 

aceitável, segundo os parâmetros referendados pela atual política social 

governamental, no entanto, muitas ainda necessitam atingir este indicador mínimo. Já 

com relação às políticas públicas de promoção social, observa-se um número muito 

pequeno de famílias que se declaram participantes do Bolsa Família. Estes resultados 

indicam a necessidade de ações propositivas junto a estas comunidades, em especial 

aquelas referentes à aceleração da cobertura dos programas sociais e de saúde 

dirigidos a essas comunidades. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Quilombos, remanescentes de quilombos, estado 

nutricional, quilombolas. 

 

 

CONSTRUÇÃO DE REDES: EXPERIÊNCIA DO PROJETO VIVER 

SAUDÁVEL 

Apresentador: FERREIRA, Jovino Oliveira1  

Co-autoras: BORGES, Kátia Regina2; ALEXANDRE, Veruska Prado1; GUIMARÃES, 

Adriana Camargo Barbosa2; SANTANA, Marineze Messias de; SILVA3, Ana Lúcia 

Alves Carneiro da4  

 

Orientadora: LIMA, Jacqueline Rodrigues de5  
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Tutora: ROCHA, Dais Gonçalves6  

1Secretaria Municipal de Saúde / Distrito Sanitário Leste 
2Secretaria Municipal de Saúde / Divisão de Doenças Crônico-Degenerativas 
3Secretaria Municipal de Educação/ Escola Mun. Pedro Ciríaco de Oliveira 
4Secretaria Municipal de Saúde / UABSF Vila Pedroso 
5Faculdade de Enfermagem/ Universidade Federal de Goiás 
6 Faculdade de Odontologia/ Universidade Federal de Goiás 

 

E-mail: prof.jovino@hotmail.com / projviversaudavel@yahoo.com.br. 

 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Redes Sociais são formadas a partir da mobilização e articulação de parcerias com 

percepção compartilhada e intenção de provocar a mudança social, baseiam-se em 

relações de colaboração e co-responsabilidades. No Projeto Viver Saudável (PVS), o 

desenvolvimento e manutenção da rede de parceiros, está posta como desafio para 

promover a re-orientação da atenção à saúde e de políticas públicas superando desafios 

oriundos da descontinuidade administrativa, do modelo de gestão e atenção à saúde 

vigentes. Aprovado e financiado pela Secretaria de Vigilância em Saúde/ MS, atua em 

uma comunidade escolar da região Leste de Goiânia e objetiva �Incentivar e 

implementar em comunidades escolares condutas que facilitem um VIVER 

SAUDÁVEL, com ênfase nas atividades físicas/práticas corporais, escolhas 

alimentares saudáveis e não aceitação de práticas nocivas à saúde�. Este resumo busca 

relatar a experiência da construção de uma rede intersetorial, multi e interdisciplinar, 

enquanto estratégia de fortalecimento e sustentabilidade do PVS. Trata-se de uma 

análise documental das ações e atividades realizadas. Destacam-se como resultados: 

Construção de parcerias, respeitando as diversidades e equidade, para consolidação de 

uma rede intersetorial baseada nas relações de colaboração e interdisciplinaridade; 

identificação e utilização de instrumentos para consolidação da rede (on line e of-line); 

(re)conhecimento da importância da aproximação ensino-serviço-comunidade; eventos 

e ações pontuais embasados na (re)orientação dos serviços de saúde, na construção e 

consolidação do conceito ampliado de saúde e promoção da saúde e na valorização das 

pessoas � cidadãos, profissionais, individualidades; planejamento participativo, 

inclusivo e transparente; otimização de recursos � capital social, recursos de infra-
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estrutura e logísticos. A experiência tem trazido relevantes perspectivas e 

recomendações, tais como: estabelecimento e fortalecimento de redes intersetoriais 

com ênfase no envolvimento da comunidade; divulgação do PVS e identificação de 

mecanismos de sustentabilidade para o enfrentamento da descontinuidade proveniente 

de mudanças administrativas; implantação de estratégias focadas na promoção da saúde 

nas outras localidades (distritos sanitários) para superação de práticas 

assistencialistas/conservadoras/ biomédicas. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): redes, intersetorialidade, promoção da saúde, assistência 

a saúde 

 

 

DESENVOLVENDO AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA 

COMUNIDADE ESCOLAR: TRABALHANDO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

E PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS ILÍCITAS 

Apresentadora: SILVA, Rosilene Alves da1 

Co-autoras: FERREIRA, Joyce Santiago1; CRUZ, Lígia Vanessa Silva1; SILVA, 

Monaliza Soares da1; SOUZA, Monique Lopes1; PORTO, Priscilla de Souza1; 

PAULINO, Renata Gonçalves1  

 

Orientador: MUNARI, Denize Bouttelet2 

Tutor: LIMA, Jaqueline Rodrigues2  

 
1Acadêmicos da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás- 

FEN/UFG 
2Docentes da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás- 

FEN/UFG 

 

E-mail: denize@fen.ufg.br 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

O presente trabalho é fruto de uma parceria entre a disciplina Promoção da Saúde da 

FEN-UFG e do Projeto Viver Saudável (Distrito sanitário Leste) com foco na 

promoção da saúde escolar e relata a experiência de acadêmicas de enfermagem em 

atividades de educação em saúde. O objetivo foi desenvolver junto a crianças e 
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adolescentes intervenções para discutir alimentação saudável e prevenção quanto ao 

uso de drogas. Foram realizados quatro encontros na Escola Municipal Pedro Ciríaco, 

no período de 20\08 a 23\11\2007, sendo que no primeiro encontro foi feita a 

observação dos alunos e do ambiente escolar e nos demais foram realizadas 

intervenções com metodologias ativas partindo sempre, dos conceitos dos próprios 

alunos sobre os temas, para a construção dos encontros subseqüentes. Foram 

esclarecidos conceitos sobre a pirâmide alimentar, malefícios relacionados a má 

alimentação, importância de atividades físicas, os efeitos físicos e sociais do abuso de 

drogas ilícitas. No desenvolvimento das atividades trabalhamos conceitos 

equivocados sobre os temas, despertando nas crianças e adolescentes o interesse pelos 

assuntos e aprendizado significativo dos itens tratados em sala. A realização das ações 

de educação em saúde na comunidade escolar se mostrou fundamental, pois as 

crianças e adolescentes, em fase de construção de conhecimentos e atitudes, puderam 

refletir sobre sua responsabilidade com a própria saúde. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Alimentação saudável, drogas 

EDUCAÇÃO EM DIABETES NAS CIDADES GOIANAS 

Apresentadora: COLICCHIO, Daniella Bahia Lobo1 

Co-autoras: JOCHIMS, Isadora1; BORGES, Estella Rosa1   

 
1Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás- FM/UFG 

E-mail:dani_colicchio@hotmail.com 

Eixo temático: Atenção básica 

 

O diabetes é uma das principais causas de morbi-mortalidade. Mundialmente, os 

custos diretos para o atendimento ao diabetes variam de 2,5% a 15% dos gastos 

nacionais em saúde. O diabetes acarreta ainda custos associados à dor, ansiedade e 

menor qualidade de vida, representando também carga adicional à sociedade, em 

decorrência da perda de produtividade no trabalho, aposentadoria precoce e 

mortalidade prematura. Objetivo: desenvolvimento de um trabalho de educação em 

diabetes junto à comunidade. A Liga Acadêmica de Diabetes, apoiada pela 

Associação Goiana de Diabetes, tem desenvolvido em cidades de Goiás um projeto de 

educação em diabetes junto à comunidade. As atividades são divididas em 7 oficinas 

de 30 minutos cada: Conceitos Gerais, Importância do Controle Glicêmico, Pé 

Diabético, Exercícios Físicos, Nutrição, Complicações Crônicas e Aplicação de 
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Insulina. O objetivo é informar de forma dinâmica e interativa através da utilização de 

folhetos informativos e jogos, focando mitos sobre a doença e dúvidas mais 

freqüentes. Trabalha-se a prevenção de complicações da doença, como o pé diabético. 

As pessoas recebem informações nutricionais com enfoque na elaboração de um 

cardápio diário balanceado. Ressalta-se ainda as políticas públicas existentes e 

direitos do diabético. O atendimento é destinado à população diabética. O diabetes foi 

apresentado para a população com uma abordagem das várias áreas da saúde 

buscando a aproximação do cotidiano. O trabalho foi realizado durante todo o dia 

com 105 participantes na cidade de Itapuranga, dos quais 85 diabéticos e 30 não 

diabéticos.  Houve grande interesse da comunidade participativa haja vista a grande 

carência de informações sobre a doença bem como a dificuldade de se adaptar ao 

cotidiano de um diabético. A educação em diabetes é um alicerce para a construção 

do autocuidado consciente, prevenção do surgimento de complicações e, 

principalmente, para a melhoria da qualidade de vida. Por meio do projeto tornou-se 

perceptível a carência de atenção e esclarecimento quanto ao diabetes pela própria 

população portadora da doença. As atividades de extensão contribuem para a 

formação de profissionais que futuramente se interessem na prevenção primária e 

entendam a realidade das conseqüências sócio-econômicas que doenças crônicas 

como o diabetes podem causar para a sociedade.   

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): educação em diabetes, prevenção, Liga Acadêmica de 

Diabetes 

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL: A EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DA 

FO-UFG EM UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

Apresentadora: FERREIRA, Naiara de Paula1  

Co-autores: FERREIRA, Josemar Martins1  

Orientadora: FREIRE, Maria do Carmo Matias2  

 
1 Acadêmicos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 
2 Professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

 

Eixo temático: Atenção Básica 

Há quinze anos, os acadêmicos das primeiras séries da Faculdade de Odontologia da 
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Universidade Federal de Goiás, desenvolvem atividades educativas junto à população. 

Uma destas atividades foi realizada em Núcleos de Educação Comunitária (NUECs), 

que são instituições mantidas pela ONG Sociedade Cidadão 2000 em Goiânia-GO, 

com a missão de evitar situação de rua entre crianças e adolescentes da periferia. O 

objetivo desse trabalho é relatar a experiência de um grupo de acadêmicos no NUEC 

Novo Mundo. Por meio de ações educativas que visaram o estímulo aos hábitos 

saudáveis e à criatividade, o trabalho foi realizado com crianças e adolescentes, seus 

educadores e demais trabalhadores da instituição. Foram abordados temas 

relacionados à saúde bucal, como Dieta e Saúde, Formação de cárie dentária e 

Higiene, com o objetivo de uma maior conscientização da população-alvo visando 

melhorias na precária situação de saúde bucal encontrada. As estratégias e recursos 

utilizados englobaram teatros, musicais, palavras cruzadas, pinturas, mesas 

demonstrativas, caça-palavras e jogos variados (como o da Memória, do Flanelógrafo, 

dos Balões e Caça ao Tesouro), sempre pautados no eixo promoção da saúde e 

buscando o máximo de interação com o público. Após quatro visitas semanais foi 

possível observar que houve grande aceitação do trabalho por parte daquela 

comunidade. As crianças e adolescentes se sentiram motivadas e passaram a dar 

maior importância à escovação (e aprenderam como fazê-la de forma correta) e aos 

hábitos alimentares, sabendo que ambos estão relacionados à saúde geral e bucal. A 

experiência foi realizada com entusiasmo pelos acadêmicos envolvidos, os quais 

perceberam a importância desse tipo de atividade para a sua formação profissional. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): saúde bucal, atividades educativas, NUEC 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL EM UMA ESCOLA DA ZONA RURAL 

Apresentadora: OLIVEIRA, Guilherme Henrique Costa1 

Co-autoras: VALENTE, Monique Gonzaga Silva1; MAIA, Fernanda Freire1; 

NOGUEIRA, Valéria1 

Orientador: FREIRE, Maria do Carmo Matias2  

 
1Acadêmicos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- 

FO/UFG 
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2Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- FO/UFG 

 

E-mail: moniquegonzaga@hotmail.com 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Este trabalho foi realizado em junho de 2007 na Escola Rural Santa Rita de Cássia, 

como parte das atividades práticas da Disciplina de Odontologia Coletiva II, pelos 

alunos do 3º período do curso. O objetivo foi orientar os alunos de 10 a 14 anos e 

recursos humanos do turno matutino da escola sobre a importância da saúde bucal e 

da alimentação para a saúde geral. Tivemos como colaboradores os profissionais da 

Unidade de Atenção Básica de Saúde da Família do Parque Atheneu e uma professora 

orientadora. Para a etapa de planejamento, foi feita uma visita prévia a escola, na qual 

investigamos as necessidades e as dúvidas por parte dos alunos e recursos humanos, 

bem como o espaço físico e recursos didáticos existentes. Foi elaborada uma 

programação com a participação das professoras da Disciplina a ser desenvolvida na 

escola em uma manhã. Na realização das atividades, os alunos foram orientados 

acerca de higiene bucal, importância da escovação e do uso do fio-dental; alimentação 

saudável e sua relação com a saúde bucal; métodos alternativos de higiene, como 

escova e fio-dental alternativos de baixo custo e fácil acesso. Foram usados como 

recursos, televisão, vídeo, cartolinas, pincéis, figuras, cola e tesoura. Todas as 

crianças receberam uma escova e um calendário confeccionado pelo grupo que 

tiveram por finalidade monitorar e incentivar o ato da escovação. O trabalho teve boa 

aceitação tanto por parte das crianças quanto pela direção da escola. Para o grupo, o 

trabalho teve grande importância acadêmica e também para a vida pessoal, por ter 

dado a oportunidade de vivenciar uma realidade diferente.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Saúde bucal; Escola rural; Educação em saúde 

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM O TRABALHO EM EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 

Apresentadora: SOARES, Érika Fernandes1 

Co-autora: NUNES, Fabiany Cristina Santos2  

 
1Especialista em Odontologia em Saúde Coletiva pela Faculdade de  Odontologia da 



 

  
68 
 

Universidade Federal de Goiás- FO/UFG 
2Professora da Faculdade de  Odontologia da Universidade Federal de Goiás- 

FO/UFG 

 

E-mail: doutoraerika@hotmail.com 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Ao longo dos seus 60 anos, a Associação Brasileira de Odontologia-Secção de Goiás, 

além de primar pela representatividade e formação da categoria odontológica, se 

esmera na preocupação com a qualidade de vida da comunidade goiana. Durante o 

14º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás (CIOGO), promovido pela 

entidade, esta preocupação foi demonstrada quando, paralelamente às suas atividades 

oficiais, foi oferecido ao público goianiense o evento: AÇÃO COMUNITÁRIA, que 

recebeu o título: "Saúde na Boca do Povo". Este evento pretendeu desmistificar os 

cuidados com a saúde bucal através da informação e instigar a troca de 

conhecimentos entre a população e os profissionais de saúde, principalmente a 

categoria odontológica. Foi oferecido um curso de 4 horas nos dias do evento, em 

período integral, com limite máximo de 60 vagas por curso. Nas oficinas da atividade 

foram abordados temas como o conhecimento de estruturas bucais, técnicas de 

higienização e auto-exame bucais. Além de cirurgiões-dentistas, participaram do 

evento nutricionistas que abordaram o tema alimentação saudável e profissionais de 

educação física que trabalharam com o estímulo à prática de atividades físicas. Dos 

participantes em torno de 44% estavam na faixa etária de 15 a 29 anos,  a maioria 

eram mulheres e 43,8% afirmaram nunca terem participado de uma atividade 

educativa em saúde anteriormente. Na avaliação final das oficinas em média 80% dos 

participantes consideraram as atividades ótimas. Percebeu-se a importância de 

atividades educativas como esta, principalmente com o envolvimento de equipes 

multidisciplinares. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): educação, saúde, equipe multidisciplinar 

 

 

EFETIVIDADE DA ESTRATÉGIA DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES 

DE ATENDIMENTO AOS CONTATOS DE PACIENTES PORTADORES DE 

HANSENÍASE ATENDIDOS NO PSF DA REGIÃO LESTE GOIÂNIA 
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Apresentadora: FREITAS, Doraci  Antonia da Silva1   

 Co-autores: PEREIRA, Angela Bete Severino; SILVA1, Edinamar Aparecida Santos 

da1; MENDES, Fatima Rodrigues de Morais1; AMARAL, Orlandina Ferreira do2 

Orientadora: OLIVEIRA, Ana Maria de3 (UFG/IPTSP) 

 
1Enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 
2Médica da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 
3Docente da Universidade Federal de Goiás 

  

E-mail: edinamar_@hotmail.com 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório quantitativo, que tem por objetivo 

básico fazer uma avaliação entre os contatos de pacientes com hanseníase informada, 

pelos pacientes em tratamento, e que posteriormente foram examinados, bem como 

levantar o índice de contatos contaminados em tratamento no Centro de Referência e 

nas Unidades de Saúde da SMS na região leste de Goiânia no período de Janeiro a 

Agosto de 2006. Período posterior à implantação da descentralização da assistência 

aos pacientes portadores da hanseníase. A coleta de informações foi obtida junto aos 

dados epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), Centro 

de Referência, Internet, Ministério da Saúde (MS) e DATASUS. Foram calculados os 

coeficientes de comunicantes informados/comunicantes examinados/comunicantes 

contaminados/índice de comunicantes informados pelos pacientes atendidos no 

Centro de Referência/Unidades de Saúde/PSF, sendo efetuados a partir desses as 

avaliações e análises. Os resultados mostraram que o número de contatos informados 

pelos pacientes em tratamento no Centro de Referência é proporcionalmente menor 

que aqueles informados pelos pacientes em tratamento nas Unidades de Saúde da 

SMS leste e que no PSF existe um índice ainda maior de contatos 

informados/contatos examinados. Além disso, o índice de contatos informados e 

posteriormente examinados está acima dos valores encontrados na literatura 

pesquisada. Constatou-se um índice alto de contaminados entre os pacientes 

comunicantes examinados. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5) :      Hanseníase, Contatos, Descentralização das Ações 

da Hanseníase 
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EPIDEMIOLOGIA: PARCERIA ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE NO 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

Apresentadora: SILVEIRA, Érika Aparecida1 

Co-autores: ALEXANDRE, Veruska Prado2; FERREIRA, Jovino Oliveira2; 

CAMOZZI, Aída Bruna Quilici2 

 
1 Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás � FANUT/UFG 
2 Secretaria Municipal de Saúde / Distrito Sanitário Leste. 
 

E-mail:  erikasil@terra.com.br / viversaudavel@yahoo.com.br  

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Integrar ensino-serviço-comunidade na busca pela formação voltada à atenção à 

saúde integral e a realidade tem se constituído em desafio. Considera-se o Projeto 

Viver Saudável (PVS) uma estratégia para superação. O PVS atua em comunidade 

escolar da região Leste/Goiânia, buscando relatar a efetividade das ações, foi aplicado 

um questionário auto-preenchido em amostra de conveniência (adolescentes). 

Obtiveram-se consentimentos dos responsáveis. Destaca-se neste relato a proposta de 

consolidação de um de seus eixos de atuação "Re-orientação da formação dos 

profissionais de saúde e educação", a partir de parceria com a disciplina de 

Epidemiologia, cujo objeto de aprendizagem é a análise epidemiológica através do 

uso do pacote estatístico Stata 8.0. O objetivo é relatar a experiência do ensino de 

Epidemiologia do Curso de Nutrição/ UFG através de vivência, baseado na prática 

docente e tutorial. Da construção da proposta: multiprofissional; utiliza banco de 

dados do PVS, com local definido e atualmente campo de prática da FANUT/ UFG, 

permite uma análise epidemiológica viva e que dialoga com a realidade social 

vivenciada pelo sujeito da pesquisa e com a prática de formação do nutricionista. Da 

implantação (em andamento): Aspectos positivos - educação continuada: 

profissionais de saúde atuam como tutores fortalecendo a importância da 

continuidade da formação e valorizando aspectos da prática. Integração ensino-

serviço-comunidade: apresentação dos resultados (análises) à comunidade escolar, 

conforme planejamento com escola foco das ações do PVS. Fortalecimento de 

parcerias: entre ensino e Secretaria Municipal de Saúde; estudantes de Nutrição e 

profissionais. Objetos de estudos: pautados nos fatores de risco comuns às Doenças 
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Crônicas Não Transmissíveis. Desafios: apreender a linguagem epidemiológica; 

participação ativa dos estudantes em todo o processo de construção da proposta da 

disciplina; consolidação de rede de relações transparente e de igualdade entre 

docente-estudante-tutor. Conclui-se que foi possível desenvolver uma metodologia de 

ensino/aprendizagem em sintonia com a realidade, compreendendo assim a 

diversidade dos cenários epidemiológicos e sociais. Espera-se que está experiência de 

ensino habilite os futuros profissionais para o desenvolvimento de ações que 

contribuam para a melhoria da qualidade da atenção à saúde.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): formação profissional, epidemiologia, nutrição 

 

 

EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS COM O 

ENSINO DE CLÍNICA MÉDICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Apresentador: AZEVEDO, Alan Rodrigues de1  

Co-autora: BARRETO, Paula Gonçalves1  

Orientadora: PEREIRA, Edna Regina Silva2 

 
1Acadêmicos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás           
2Docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás           

E-mail:alanazvdo@yahoo.com.br 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Sabe-se atualmente que a formação médica deve ser voltada para uma abordagem de 

atenção integral à saúde, atuando em todos os níveis de atenção, mas com um enfoque 

na atenção primária, que deve ser responsável pela maior parte dos atendimentos em 

saúde. Desta forma percebe-se que ainda há um equívoco no currículo da maioria das 

escolas médicas brasileiras, que enfocam o aprendizado teórico e prático nos 

especializados hospitais universitários. Para romper com a estrutura vigente e 

responder às atuais demandas do ensino em saúde, as escolas médicas precisam 

ampliar seus cenários de práticas. Neste contexto, surgem as unidades básicas de 

saúde, como um cenário essencial para a prática do ensino médico. Na busca de 

inovar e responder às diretrizes curriculares vigentes, a Universidade Federal de 

Goiás (UFG) instituiu o ensino de Clínica Médica para os acadêmicos do 5º ano de 

Medicina no Centro Integral de Assistência Médico-Sanitária Novo Horizonte 
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(CIAMS-NH). O objetivo deste trabalho é descrever as atividades desenvolvidas 

pelos acadêmicos no CIAMS � NH. Estudo descritivo de experiência da interação 

ensino-serviço em uma Unidade Básica de Saúde, o CIAMS-NH localizado na região 

sudoeste de Goiânia, pertencente ao Distrito Sanitário Sudoeste. Os alunos foram 

divididos em doze grupos de nove pessoas. Cada rodízio tem duração de quatro 

semanas, com carga horária semanal de cinqüenta e duas horas, das quais 12 horas de 

plantão semanal de urgência. Todas as atividades teóricas e práticas do rodízio foram 

desenvolvidas no CIAMS-NH. Foram desenvolvidas atividades teóricas e práticas. 

Para as atividades teóricas, na forma de discussão de casos clínicos e apresentação de 

seminários pelos próprios acadêmicos, sob supervisão dos supervisores, foi escolhido 

um tema de cada uma das oito grandes áreas da Clínica Médica. As atividades 

práticas foram subdivididas em atendimentos gerais, atendimentos de urgência e 

participação nos programas do Ministério da Saúde instalados no CIAMS-NH. Para o 

acompanhamento dos alunos dispõe-se, além de preceptores da própria rede, de 

professores do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina 

(FMUFG). Associar ensino e serviço é, sem dúvida, uma grande estratégia para 

melhoria da saúde pública brasileira. Os estudantes de medicina devem estar 

preparados para atuarem de maneira eficiente nas unidades de atenção básica da 

saúde, que se constituem na porta de entrada do sistema de saúde brasileira. Por isso, 

esta iniciativa inovadora da FMUFG, de realizar este convênio entre a Universidade e 

a Rede Básica trará enormes avanços na formação médica, preparando seus alunos 

para atenderem a esta demanda inelutável de nosso país, bem como ampliar os 

cenários para práticas tanto de clínica quanto de saúde coletiva. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Ensino. Serviço. Atenção integral. 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM A ADERÊNCIA DOS IDOSOS NOS 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Apresentador: PEREIRA, João Paulo1 

Co-autoras: COELHO, Rafaela Lima1; LIMA, Fernanda Rosa da Cruz; 1 

MAGALHÃES, Juliana Souza1; MENEZES, Cristina Angélica da Silva1  

 

Orientadora: QUEIROZ, Maria Goretti  

Tutora: BRANDÃO, Suzette de Oliveira  
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E-mail: joaopererao@hotmail.com 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

A atuação das equipes da Estratégia da Saúde de Família (ESF) ocorre em unidades 

de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade, estabelecendo vínculos de 

compromisso e co-responsabilidade com a população, realizando atividades de 

educação e promoção da saúde, agindo nos determinantes sobre as condições de vida 

e saúde dos indivíduos-famílias-comunidade. Os acadêmicos de Odontologia 

matriculados na Disciplina de Odontologia Social I da FO-UFG atuam junto às 

equipes da ESF. Uma das áreas de atuação dos acadêmicos foi a micro-área 4 da 

Unidade de Atendimento Básico de Saúde da Família (UABSF) Leste Universitário. 

O grupo priorizado para esta atuação foi o formado pelos idosos desta micro-área, 

com os quais seriam desenvolvidos programas visando promover a qualidade de vida 

e estímulo à integração social deste grupo. Houve baixa aderência ao projeto 

proposto. Por esse motivo, evidenciou-se a necessidade de investigar os motivos 

dessa baixa aderência dos idosos da micro-área 4 da UABSF Leste Universitário ao 

programa. Foi construído um roteiro de entrevistas com perguntas fechadas e abertas, 

que foi validado pelas professoras da disciplina. Responderam a esta entrevista 12 

idosos que foram convidados a participar do programa nos meses de agosto a 

novembro de 2007. O resultado da entrevista mostra a falta de conhecimento em 

relação à ESF e o seu papel, portanto, do propósito do nosso projeto. Assim, essas 

evidências poderão nortear futuras intervenções dos acadêmicos em micro-áreas com 

características similares. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): idosos, qualidade de vida, aderência, programas 

educativos 

 

 

INICIAÇÃO ACADÊMICA EM SAÚDE PÚBLICA 

Apresentadora: MACEDO,Elaine Moreira1  

Co-autoras: EVANGELISTA, Alessandra Brito1; LEAL,Karine Peixoto1; CASTRO, 

Lívia Souza1; DANIELLI, Juline1  

Orientadora: QUEIROZ, Maria Goretti   

 

E-mail:elainemm2003@hotmail.com 
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Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

O curso de odontologia da FO-UFG tem se estruturado de tal forma a permitir que o 

estudante possa desenvolver atividades de aprendizagem no serviço de saúde desde o 

início. Neste sentido a disciplina de Odontologia Coletiva I planejou uma atividade 

para que os estudantes pudessem conhecer políticas, programas e serviços de saúde 

coletiva. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência vivenciada pelo grupo de 

acadêmicos que visitaram a Unidade de Saúde Marinho Lemos, da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia-Goiás. A atividade teve início em sala de aula, com a 

elaboração de um roteiro de perguntas a serem feitas na Unidade de Saúde escolhida. 

Este era composto de questões voltadas para a prática odontológica, visando conhecer 

o perfil dos pacientes, a qualidade do atendimento, os serviços oferecidos e a infra-

estrutura do local. Também foram atribuídas notas pelos profissionais e pacientes, 

objetivando avaliar o serviço pesquisado. Os resultados obtidos foram expostos na 

forma de pôsteres dialogados em sala de aula. A unidade de saúde visitada oferece 

serviços odontológicos de atenção básica, sendo que os tratamentos especializados 

eram encaminhados para centros de referência. Havia diferenciação de infra-estrutura 

e atendimento para crianças e adultos, os quais pertenciam a classes sociais baixas. O 

tempo de espera pra o acesso ao serviço é em média de 10  dias e os pacientes se 

mostraram satisfeitos com o atendimento. Os acadêmicos puderam perceber que o 

Serviço Público oferecido tem qualidade, porém também tem grandes necessidades 

como a falta de estrutura e materiais básicos para um atendimento odontológico de 

qualidade e principalmente sem riscos. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Serviço público 

 

 

MECANISMOS DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES EXTRA-CLÍNICA REALIZADAS PELA SAÚDE BUCAL NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM GOIÂNIA 

Apresentadora: ALMEIDA, Mariane G.F.M.1  

Co-autoras: BRANDÃO, Suzette O. 1  

Orientadora: ROCHA, Dais Gonçalves2  

 
1Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. ESF 
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2Faculdade de Odontologia da Universidade de Goiás-FO/ UFG  

 

mariane.ferreira@gmail.com 

Eixo temático: Atenção Básica  

 

A inserção da saúde bucal na estratégia saúde da família no ano de 2004 em Goiânia-

Goiás visou diminuir as desigualdades no acesso da população aos benefícios do 

atendimento odontológico. No entanto, esta inserção ocorreu tardiamente em relação 

aos primeiros membros da estratégia saúde da família ficando, portanto, afastada do 

processo de organização dos demais serviços da saúde. Apesar de existirem os 

sistemas de informação do Ministério da Saúde, poucos dados das atividades de saúde 

bucal são obtidos e registrados. Este estudo busca analisar a percepção sobre os 

mecanismos de registro e acompanhamento das atividades extra-clínica realizadas 

pelos profissionais da saúde bucal da estratégia saúde da família em Goiânia, dentro 

das ações de promoção à saúde preconizadas pelo Ministério da Saúde. Foi realizado 

um estudo qualitativo por meio de revisão literária e grupo focal,com três categorias 

profissionais de trabalhadores estatutários da rede municipal: Cirurgiões-Dentistas, 

Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares de Consultório Dentário inseridas na 

estratégia saúde da família desde 2004 em Goiânia, Goiás. Os dados foram 

submetidos a uma análise descritiva e os resultados mostram que para estes 

profissionais os mecanismos de registro de atividades extra-clínica são falhos, tanto 

na coleta de dados, na manipulação, como no retorno das informações para as equipes 

saúde da família. Os profissionais entendem que as inúmeras barreiras existentes para 

registro e realização das atividades extra-clínica sustentam-se na inexistência de 

mapas adequados, falta de capacitação e da educação permanente para todos os 

membros da saúde bucal. Este trabalho registra a participação das equipes de saúde 

bucal através de depoimentos e expressões sobre os mapas para a melhoria e avanços 

das ações extra-clínica e desenvolvimento de ações intersetoriais.  

 

 

PERCEPÇÃO DOS CUIDADORES E DOS PALHAÇOS DO PRONTO 

SORRISO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS 

Apresentador: CASTRO, Rodrigo de Souza  

Co-autores: CRUVINEL, Hercília D.; NETO, Sebastião B.; SOARES, Aline T.; 
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BARBOSA, Marcus Vinicius Calazans  

Orientadora: LIMA, Fátima Maria Lindoso da Silva  

 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás 

 

E-mail: digodesouzacastro@gmail.com 

Eixo temático: Atenção básica 

 

Alguns trabalhos desenvolvidos junto a crianças hospitalizadas mostram claramente 

o quanto se torna necessário uma urgente reflexão e conseqüente mudança quanto aos 

aspectos de saúde e doença vigentes, traduzindo uma nova abordagem na assistência 

à criança doente (ANGERAMI, 1988). É objetivo deste trabalho verificar se a 

intervenção lúdica cria um ambiente mais favorável e descontraído para a criança, 

com sentido de reconstruir a imagem preconcebida de hospital tais como as doenças; 

dor; limitação e morte, em uma unidade onde há um atendimento pediátrico 

diferenciado em termos de humanização. Estudo qualitativo. Na coleta de dados 

foram aplicados dois questionários e realizadas três entrevistas (grupos focais) em 

tempos distintos. Os dados foram agrupados e analisados levando-se em 

consideração as seguintes categorias: relacionamento com as crianças; mundo lúdico; 

definições sobre o projeto Pronto Sorriso. As reações das crianças na partida do 

Visitante (Palhaço), na enfermaria pediátrica foram: Boas em 57,14% (n=4), ruins 

42,86% (n=3), não recebeu visitas 0% (n=0) em um total de 7 crianças. Já no pronto 

socorro foram:  Boas em 57,14% (n=4), Ruins 14,29% (n=1), não recebeu visitas 

28,57% (n=2) em um total de 7 crianças. Dos cuidadores, 06 (85,71%) referiram que 

havia mudança no comportamento das crianças após as intervenções. As crianças 

pesquisadas apresentaram os seguintes sentimentos em algum momento da 

intervenção dos doutores palhaços: 1 (14,29%) criança reagiu com choro; 1 (14,29%) 

reagiu com medo; 6 (85,71%) crianças mostraram-se alegres; 7 (100%) crianças 

expressaram risos; 6 (85,71%) crianças permitiram o toque dos palhaços; 1 (14,29%) 

demonstrou comportamento agressivo e �birra�; 7 (100%) das crianças interagiram 

com os palhaços, brincando e comunicando em 100% das vezes e mostrando 

aproximação em 71,43% das vezes; 7 (100%) crianças demonstraram motivação e 

foram participativas durante as intervenções. O Projeto Pronto Sorriso surge dentro 

deste contexto e desta tentativa de humanização hospitalar, já que cria um ambiente 
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mais próximo do mundo infantil, permitindo que estas crianças tenham liberdade 

para expressarem seus medos e anseios provenientes do estresse da internação. Com 

este trabalho pudemos concluir que o Pronto Sorriso busca a aproximação da técnica 

com a humanização, ande se vê a fusão do mundo lúdico com a frieza do hospital. As 

crianças envolvidas neste projeto conseguem perceber, compreender e assimilar esta 

interação, emitindo como resposta sua satisfação e alegria ao encontrarem, no Pronto 

Sorriso, algo que traduza seu mundo infantil. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Humanização, Alegria, Palhaço, Criança 

 

 

PLANTANDO SAÚDE: EXPERIÊNCIA DE ALUNOS DE ODONTOLOGIA 

NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Apresentadora: SILVA, Déborah Mônica Bernardes e1  

Co-autores: FONTES, Isa de Freitas1; CURADO, Fernanda Felício1; OLIVEIRA, 

Gracie Caroline Mortoza Faria de1; VILELA, Thanília Faria1  

Orientadora: NUNES, Maria de Fátima2  

Tutora: CARNEIRO, Dinamar3 

 
1Acadêmicas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- 

FO/UFG 
2Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- FO/UFG 
3Cirurgiã-dentista da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia- PSF 

 

E-mail: isinha_ff@hotmail.com  

Eixo temático: Atenção Básica 

 

O Sistema Único de Saúde foi idealizado na VIII Conferência Nacional de Saúde e 

legalizado na Constituição de 1988. Com todas as mudanças da época tornou-se cada 

vez mais necessário uma reorientação do modelo de assistência odontológica. O novo 

modelo de assistência (Programa de Saúde da Família) foi proposto em 1994 e segue 

os princípios do SUS de Universalidade, Equidade e Integralidade. É uma estratégia 

que visa melhorar o estado de saúde da população, para isso propõe um modelo 

baseado na prevenção, promoção, diagnóstico precoce, participação popular, 

tratamento das enfermidades e educação em saúde. O grupo de acadêmicas do 4º ano 
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da Faculdade de Odontologia, da Universidade Federal de Goiás, teve como objetivo 

desenvolver atividades educativas e promocionais durante o 2º semestre de 2007, com 

a comunidade da Escola Municipal Santo Antônio. Inicialmente foi realizado um 

diagnóstico da realidade, fazendo uso da técnica da estimativa rápida, método 

científico para conhecer os principais problemas e necessidades da população onde se 

pretende atuar, estabelecendo prioridades para executar um planejamento apropriado. 

As atividades implementadas abordaram os temas de higiene bucal e corporal, dieta, 

hipertensão, prática de exercícios físicos, prevenção de acidentes e primeiros 

socorros, aproveitamento integral de alimentos, coleta seletiva do lixo e cuidados com 

o meio ambiente. Para concretizar o planejamento, parcerias foram firmadas com 

estagiárias de nutrição, Agência Rural, Corpo de Bombeiros, Liga de Hipertensão da 

Universidade Federal de Goiás e Centrais de Abastecimento de Goiás S/A (CEASA-

GO). Atividades envolvendo teatro, confecção de cartazes, gincanas, confecção de 

métodos alternativos de higiene bucal, escovação supervisionada, degustação de 

receitas de aproveitamento integral de alimentos, orientações sobre hipertensão e 

aferição de pressão arterial foram realizadas. Alguns imprevistos ocorreram durante o 

decorrer do estágio, sendo necessário a alteração do planejamento inicial e a 

adequação e elaboração de novas atividades. Com base na avaliação quantitativa e 

qualitativa da programação executada, o grupo considerou uma participação e 

aceitação positiva por parte dos atores do processo. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção da saúde, educação em saúde, escolares 

 

 

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO TABAGISMO EM 

ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA MUNICIAPAL DE GOIÂNIA 

Apresentadora: MARTINS, Bruna Bittar1 

Co-autores: SILVA, Laísa Ribeiro1; MARQUES, Marco Túlio Rodrigues1; RUAS, 

Thaís de Sousa1  

Orientadora: SILVEIRA, Érika Aparecida1 

Tutora: ALEXANDRE, Veruska Prado2 

 
1 Faculdade de Nutrição - Universidade Federal de Goiás  

² Distrito Sanitário Leste- Secretaria Municipal de Saúde 
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E-mail: laisaribeiro@gmail.com 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

O tabagismo é a principal causa evitável de enfermidades e incapacidades prematuras. 

Quase todos os fumantes adquirem o hábito durante a adolescência. Objetivo: 

Verificar a prevalência de tabagismo e sua associação com variáveis demográficas, 

socioeconômicas, variáveis específicas ao tabagismo, atividade física e estado 

nutricional. Estudo transversal em amostra de adolescentes de 11 a 20 anos, de ambos 

os sexos, estudantes de uma Escola Municipal do Distrito Sanitário Leste de Goiânia. 

Foi realizada revisão de literatura, determinação dos objetivos e a escolha do 

instrumento utilizado na pesquisa, no período de março a maio deste ano. A coleta de 

dados foi através de questionário auto-preenchido aplicado e mensuração do peso e 

altura em junho. Após a estruturação de um banco de dados, fez-se a análise 

estatística em aulas práticas da disciplina de Epidemiologia da Faculdade de Nutrição 

da Universidade Federal de Goiás. Variáveis estudadas específicas ao tabagismo: 

idade que experimentou, freqüência que fuma, se tentou parar, tabagismo entre 

familiares e dentro de casa. Realizou-se teste χ² (qui-quadrado) e a razão de 

prevalência (RP) para avaliar a associação de tabagismo com as demais variáveis, 

com nível de significância de 0,05 e intervalo de confiança (IC) de 95%. Para a 

análise, foi utilizado o programa Stata 8.0. Responderam ao questionário 67 

adolescentes sendo, 44,8% do sexo masculino, 55,2% do sexo feminino e 37,3% com 

13 anos de idade. Dos adolescentes entrevistados 15 relataram fumar ou ter pelo 

menos experimentado cigarro, ou seja prevalência de tabagismo de 22,4%. As 

maiores prevalências de tabagismo observadas foram: no sexo masculino (26,67%) e, 

na variável cor, em outros (33,33%). A maioria relatou ter experimentado entre os 12 

e 14 anos de idade (60,0%). A variável idade (RP=0,78 IC95%= 0,61 - 0,99) 

apresentou associação significativa com o tabagismo (valor-p =0,03). A prevalência 

de tabagismo foi alta. Campanhas antitabágicas devem ser direcionadas à comunidade 

e, principalmente, à família tendo o adolescente como alvo. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Epidemiologia. Estudo transversal. Tabagismo. 

Adolescentes. Fatores de associação.  

 

 

PROJETO DE PEITO E BOCA ABERTA- PREVENÇÃO DO CÂNCER DE 
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BOCA 

Apresentadora: ALVES, Mary Anne de Souza  
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Thiago Marcus Felipe de 
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Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás 

 

E-mail: maryanne_sa@hotmail.com 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Nas últimas décadas as mudanças na situação de saúde dos povos são justificadas pela 

urbanização acelerada, nos novos modos de vida e mudanças nos padrões de 

consumo. O câncer é responsável por mais de 12% de todas as causas de óbito no 

mundo. No Brasil, a incidência de câncer, como em todo o mundo, acompanha o 

envelhecimento populacional proveniente do aumento da expectativa de vida. O 

câncer de boca no Brasil representa 2% de todas as neoplasias malignas e se destaca 

pelo alto índice de morbidade e mortalidade. Na etiologia do câncer de boca e de 

mama alguns fatores são comuns de risco tais como:  etilismo, tabagismo e dieta. O 

Projeto de Peito e Boca Aberta teve como objetivo orientar as mulheres acima de 40 

anos na região Noroeste a importância do auto-exame de boca para prevenir o câncer 

de boca. Durante a �Campanha de Peito Aberto� do Ministério da Saúde, para 

prevenção do câncer de mama, desenvolvida pelo Hospital das Clínicas em parceira 

com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia nos dias 13 e 14 de setembro de 

2007, no Cais Finsocial e UABSF Vila Mutirão, respectivamente foram realizados 

exames de boca nas mulheres que participaram desta campanha. Este projeto contou 

com a colaboração dos Supervisores Distritais do Distrito Sanitário Noroeste 

(cirurgiões-dentistas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionista, 

médico e farmacêutico) e atuação de 11 cirurgiões-dentistas, 10 técnicos de higiene 

dental e 11 auxiliares de consultório dentário que fazem parte da Estratégia Saúde da 

Família da região Noroeste. Foram realizados 420 exames, sendo 43 destes 

encaminhados ao Centro de Diagnóstico de Doenças da Boca da UFG e 03 para o 

Hospital Araújo Jorge. O desenvolvimento deste projeto permitiu aos cirurgiões-
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dentistas orientar um grande grupo etário de maior risco para o câncer de boca (acima 

de 40 anos). Bem como, facilitou o acesso a esta população ao diagnóstico precoce 

para tumores passíveis de detecção através do exame de boca.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Prevenção, câncer de boca, fator comum de risco 

 

 

PROMOVENDO A SEXUALIDADE SAUDÁVEL: TRABALHANDO A 
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Eixo temático: Atenção Básica 

 

O presente trabalho foi concebido nas idéias das Escolas Promotoras de Saúde, 

articulado a partir da parceria da disciplina Promoção da Saúde da FEN/UFG e do 

Projeto Viver Saudável, com foco em ações de educação em saúde sobre o tema 

sexualidade. O objetivo foi relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem junto 

a adolescentes da Escola Municipal Pedro Ciríaco, na promoção da saúde sobre 

sexualidade com foco na contracepção e prevenção da gravidez na adolescência. 

Foram realizados quatro encontros presenciais, entre 20/08 a 23/11/2007, onde no 

primeiro observamos a realidade e nos demais a intervenção, que contou com a 

utilização de estratégias ativas como: construção de desenhos, círculos de debate, 

álbum seriado, confecção de cartazes, manuseio de métodos contraceptivos. As 

atividades permitiram a discussão de dúvidas e conceitos equivocados sobre fisiologia 

e anatomia do corpo humano, em especial, do aparelho reprodutor e da gravidez na 

adolescência, envolvendo riscos sociais e psicológicos. Nesse sentido os alunos 
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ampliaram o conceito de sexualidade e foram sensibilizados sobre a importância da 

responsabilidade de cada um para com a sua saúde. Como acadêmicas de enfermagem 

a atuação na escola foi enriquecedora, pois desenvolvemos um vínculo positivo com 

os alunos no decorrer da intervenção o que nos permitiu a consolidação de conceitos 

relativos à sexualidade humana e ao manejo de grupos adolescentes em atividades de 

educação em saúde.  Concluímos que a saúde escolar é um campo favorável ao 

desenvolvimento de ações de promoção em saúde, principalmente para suprir o 

déficit de informação observada junto aos adolescentes.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): sexualidade, contracepção e gravidez 
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Eixo temático: Atenção Básica 

 

O objetivo deste trabalho é sistematizar as atividades realizadas e resultados obtidos 

durante o estágio da disciplina de Odontologia Social I da Faculdade de Odontologia 

da Universidade Federal de Goiás, em que as acadêmicas desenvolveram atividades 

vinculadas à Estratégia Saúde da Família (ESF) no Centro de Saúde São Judas Tadeu, 

no período de abril a novembro de 2007. Durante este estágio foi realizado o projeto 

�Amigos da Saúde�, em que inicialmente foi feito um diagnóstico da realidade 
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utilizando-se a Técnica da Estimativa Rápida. Observou-se que em parte da região 

norte de Goiânia (nos bairros São Judas Tadeu, Jardim Pompéia e Vila Maria Rosa), 

era alta a prevalência de doenças como hipertensão e diabetes em pessoas acima de 

45 anos. Outro fator observado foi o descontentamento da população com a ESF, 

além do condicionamento inadequado do lixo na Vila Maria Rosa, provavelmente 

advindo de motéis que existem na região. Diante deste quadro, o projeto priorizou 

trabalhar com algumas famílias que sofriam com os problemas citados, onde foram 

realizadas visitas domiciliares com atividades sobre os temas: alimentação saudável, 

higiene geral e uso correto de medicamentos, higiene bucal, auto-exame de boca e de 

mama. Recursos educativos como álbum seriado, cartazes, cabine de auto-exame, 

documentário foram confeccionados para abordagem dos temas. Para amenizar 

insatisfação da população com o ESF, o projeto elaborou um encontro na Associação 

de Moradores do bairro, em que foi apresentada a filosofia e funcionamento da ESF, 

utilizando folheto explicativo, confeccionado pelo grupo. Quanto ao risco ambiental 

citado, foi feito abaixo-assinado junto aos moradores contendo fatos da precária 

condição, que foi encaminhado à Divisão Ambiental da Vigilância Sanitária 

(ANVISA). Para avaliar os resultados obtidos foram realizadas atividades 

supervisionadas, jogos, além de registros escritos e análises fotográficas.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Educação, Saúde, Visita domiciliar, Estratégia Saúde 

da Família 
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E-mail: maryanne_sa@hotmail.com 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir a metodologia e os resultados obtidos 

com o desenvolvimento do Projeto Viver Melhor. Tal projeto foi desenvolvido por 

acadêmicos da disciplina de Odontologia Social, junto à Estratégia Saúde da Família, 

no período de abril a novembro de 2007. Após cinco meses de pesquisa de campo, 

utilizando o método da estimativa rápida, pôde-se: avaliar as reais condições, 

necessidades e anseios da população da microárea -04, da USF Santo Hilário, do 

Distrito Sanitário Leste, na cidade de Goiânia-GO; planejar e priorizar ações em 

parceria com a equipe de saúde. Trabalhos multiprofissionais foram desenvolvidos 

junto à Escola Municipal Vicente Rodrigues do Prado visando a promoção da saúde 

de alunos, pais, professores e merendeiras, mediante a adoção de hábitos saudáveis. 

Para a sistematização e avaliação do projeto foram analisados os relatórios semanais, 

os questionários, as fotografias e cartazes; os quais mostraram resultados 

significativos, que serão apresentados baseando-se nas avaliações de processo e de 

resultado. Os alunos mostraram-se mais interessados pelas práticas e hábitos 

saudáveis, assim como os educadores entenderam que tais temas transversais são 

parte essencial ao ensino numa perspectiva de escolas promotoras de saúde. O grupo 

desenvolveu umas das propostas da Estratégia de Saúde da Família, que permite 

integração da equipe de saúde no ambiente escolar, enfatizando a necessidade e a 

importância de um acompanhamento subseqüente ao estágio para a promoção de 

saúde dos escolares e educadores.  Concluímos que a apresentação de tal painel torna-

se importante para a discussão das atividades realizadas, dos aprendizados adquiridos 

e dos resultados obtidos, demonstrando que o trabalho em equipe é primordial para o 

desenvolvimento e  para a sustentabilidade das ações em saúde na sociedade. 

Ressaltamos a importância de projetos capacitativos em educação, prevenção e 

promoção da saúde para obtenção de resultados efetivos. Novos trabalhos serão 

melhor desenvolvidos a partir de aprimoramentos, avaliações e troca de experiências, 

como esta proporcionada pela  MOPESCO. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Estratégia Saúde da Família; Escolas promotoras de 

saúde 
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Eixo temático: Atenção Básica 

 

Em parceria com o Projeto Viver Saudável a FEN/UFG através da disciplina 

Promoção da Saúde realizou durante o segundo semestre de 2007 um projeto na 

Escola Municipal Pedro Ciríaco com adolescentes, visando promover saúde, 

destacando entre outros, o tema sexualidade saudável com o enfoque na prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis (DST). O objetivo deste trabalho é relatar a 

experiência de um grupo de acadêmicos de enfermagem no desenvolvimento de ações 

de educação em saúde no âmbito da sexualidade/DST com escolares na faixa etária de 

11 a 16 anos. Para desenvolver a atividade, realizamos quatro encontros na referida 

escola no período de 20 de agosto a 22 de novembro/2007. No primeiro encontro foi 

feita uma observação da realidade escolar e nos outros a intervenção foi mediada pela 

utilização de discussão de temas junto aos alunos, especialmente, valorizando o 

conhecimento prévio dos adolescentes, confecção de cartazes, exibição de filmes e 

técnicas grupais. Percebemos que os alunos foram receptivos com o grupo, mostraram 

grande interesse sendo bastante participativos. Nas atividades trabalhamos na revisão 

de alguns conceitos equivocados antes apresentados pelos alunos, buscando ampliar o 

conhecimento sobre o tema. As avaliações comprovaram que os alunos realmente 

apreenderam o conteúdo trabalhado. O trabalho foi de grande relevância para o grupo 

de acadêmicos, pois se constituiu para a maioria, a primeira experiência no campo de 
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trabalho, sendo importante momento de troca de experiência com a comunidade alvo, 

o que valoriza e enriquece o cumprimento do objetivo de promover a saúde entre os 

escolares. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): acadêmicos; promover saúde; escolares; troca de 

experiências. 
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Eixo temático: Atenção Básica 

Este trabalho é relato de um estágio realizado por estudantes de odontologia da UFG. 

Inicialmente, foi feito o diagnóstico da realidade de uma micro-área do Distrito 

Sanitário Norte (DSN), utilizando a metodologia da estimativa rápida. Alguns 

problemas foram detectados como: alto número de hipertensos na área total, falta de 

áreas de lazer, baixa capacidade de organização e mobilização da população, áreas de 

risco ambiental. Utilizando os critérios baseados em danos, grupos populacionais e 

tipos de serviços, foram priorizadas as seguintes ações: mobilização da comunidade 

para reforma e ativação da área destinada à construção de uma praça; atividades com 

o grupo de hipertensos e diabéticos e com pré-escolares no Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI). O objetivo destas ações foi desenvolver atividades 

educativas e promocionais na comunidade atendida pelo Centro de Saúde Jardim 

Guanabara III. Foram realizadas ações educativas no CMEI e grupo de hipertensos e 
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diabéticos e ações promocionais voltadas para toda comunidade. Foram obtidos 

ótimos resultados com as crianças do CMEI na realização de atividades com filmes, 

teatro, música e dança, as atividades despertaram a atenção da maioria das crianças, 

que perguntavam e comentavam demonstrando interesse. Com o grupo de hipertensos 

e diabéticos, na maioria idosa, foram realizadas rodas de conversa e jogos sobre 

saúde  e dieta, houve bastante adesão da equipe de saúde, principalmente das Agentes 

Comunitárias de Saúde e da comunidade. Além destas atividades, houve a 

mobilização em prol da construção da praça, com assinatura de abaixo-assinados e 

um carro de som que convidou as pessoas para participar da mobilização, inclusive 

redes de televisão foram chamadas. Apesar de não haver a cobertura jornalística, o 

que causou descontentamento inicial. Apareceram aproximadamente 30 pessoas, que 

discutiram sobre o assunto. O abaixo assinado foi encaminhado para a COMURG, 

juntamente com um ofício. Concluímos que ações educativas e promocionais, 

preconizadas pela Estratégia Saúde da Família, podem contribuir para melhorar as 

condições de saúde da população.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Diagnóstico da Situação em Saúde, Educação em 

Saúde Bucal, Promoção da Saúde, Mobilização. 
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Eixo temático: Atenção Básica 

 

Este projeto foi desenvolvido por acadêmicas de Odontologia, junto à Estratégia 

Saúde da Família de Goiânia, no Centro de Saúde do Jardim Guanabara III, na micro-

área dois da área seis. Foi desenvolvido como um estágio da disciplina de 

Odontologia Social I, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), durante o ano de 2007. A disciplina atende um dos objetivos do Programa de 

Reorientação da Formação Profissional, ou seja, a mudança do cenário de práticas. 

Neste estágio foi possível conhecer e participar da realidade da comunidade e 

desenvolver ações de promoção, prevenção e educação. Este projeto foi executado em 

três etapas. Na primeira, que durou de abril a junho, foi feito o diagnóstico da 

realidade através da técnica da estimativa rápida, utilizando-se a análise documental. 

Na segunda etapa foram hierarquizados os problemas e a partir do diagnóstico elegeu-

se como público alvo as donas de casa. E na terceira etapa executaram-se as 

atividades planejadas durante o período de agosto a novembro. Durante o estágio foi 

construída uma rede de apoio e afeto entre algumas pessoas da equipe de Saúde da 

Família, estagiárias e donas de casa. O objetivo com o grupo que se formou foi de 

despertar modos de vida mais saudáveis e alcançar, assim, a integralidade da saúde, 

que é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos utilizador 

foram: oficina de degustação e de culinária de alimentação saudável e nutritiva, 

atividades físicas (caminhada e dança), rodas de conversa e jogos. Houve avaliação 

do conhecimento através de questionário, cujas informações foram adicionadas ao 

diagnóstico da realidade; e também avaliação da satisfação, com o questionário final. 

Os resultados encontrados foram: 100% das participantes ficaram satisfeitas com o 

projeto. Uma média de onze donas de casa participou das atividades do grupo, sendo 

que 82% aplicaram os conhecimentos em seu cotidiano. Foi possível concluir que as 

atividades desenvolvidas junto a esse grupo de donas de casa proporcionaram às 

mesmas uma vida mais alegre, prazerosa e certamente mais saudável. E essas 

atividades práticas foram experiências, com certeza, muito importantes para a 

formação profissional e social das autoras.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Estratégia Saúde da Família, Sistema Único de Saúde, 

Promoção da Saúde. 
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A Política Nacional de Promoção da Saúde visa promover a qualidade de vida e 

reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde. Neste sentido, foi implementado no Distrito 

Sanitário Leste o Projeto Viver Saudável com objetivo de realizar ações promotoras 

de saúde em escolas municipais. Este projeto pauta pela participação, 

intersetorialidade e trabalho em rede para ações de Promoção de Saúde. A Faculdade 

de Enfermagem, da Universidade Federal de Goiás, é parceira neste projeto e 

desenvolve atividades de Promoção da Saúde. Objetiva relatar a experiência de 

ensino-aprendizagem desenvolvida por acadêmicas de enfermagem do segundo 

período, junto aos alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Pedro Ciríaco, 

sobre o conceito ampliado de saúde. A metodologia de ensino-aprendizagem baseou-

se no Método Paulo Freire, tendo em vista a observação da realidade dos estudantes. 

Identificou-se assim, as necessidades de aprendizagem dos alunos relacionadas à 

saúde. Por meio de técnicas, trabalhou-se o conceito ampliado de saúde com foco em 

atividade física e preservação da integridade física e moral. Foram utilizadas 

montagem de painéis, maquetes, gincana, jogos esportivos, narração de histórias e 

teatro com fantoches. As ações foram realizadas na Escola Municipal Pedro Ciríaco, 

no período de 23/08 à 22/11/2007. Para concretização do processo, contou-se com a 

participação de aproximadamente 98 alunos, de 9 a 14 anos de idade da 4ª e 5ª série. 

Os alunos, após as intervenções, foram capazes de entender que saúde é o resultado 
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de fatores condicionantes e determinantes, como alimentação, exercícios físicos, 

saneamento básico, moradia, higiene corporal e ambiental, educação, relacionamento 

interpessoal, trabalho, crença e lazer. A experiência pedagógica mostrou-se, a 

princípio, de caráter difícil devido à falta de conhecimento didático das alunas, 

iniciantes do curso de graduação. Contudo, com persistência e convívio com os 

alunos e apoio dos professores da Escola e da Faculdade, chegou-se a um resultado 

satisfatório. Enquanto alunas, percebemos a importância do papel do enfermeiro 

como educador em potencial para trabalhar ações de promoção de saúde na saúde do 

escolar. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Promoção da Saúde, Conceito ampliado de Saúde, 

Ensino-aprendizagem 

 

 

 

RELATÓRIO DA DISCIPLINA DE SAÚDE COLETIVA EFETUADA POR 

ACADÊMICOS DE MEDICINA NA REGIÃO DO DOM FERNANDO I EM 

GOIÂNIA 

Apresentadora: FREITAS, Cláudia Antunha de  

Co-autoras: ÁVILA, Bruna Teixeira; MARTINS, Cláudia dos Santos  

Orientadora: JUNQUEIRA, Ana Luiza Neto  

 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás 

 

E-mail: cacauantunha@uol.com.br 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Trata-se de um relatório das atividades desenvolvidas e experiências adquiridas 

durante o ano de 2007, dentro da disciplina de Introdução à Saúde Coletiva, a partir 

da realização de visitas domiciliares, palestras e pesquisa de campo no setor Dom 

Fernando I, em Goiânia. A revisão teórica acerca do tema atenção básica de saúde e 

Estratégia Saúde da Família (ESF), aliada às tarefas realizadas em campo durante o 

ano de 2007 (acima citado), possibilitou coletar dados e informações relevantes para a 

formulação deste projeto. O trabalho desenvolvido no campo vem demonstrar a 

importância do atendimento em equipe que é oferecido para a comunidade pela ESF. 
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Foi possível verificar a proximidade entre o agente de saúde com as diversas famílias 

e conseqüente prevenção de doenças, visando um objetivo básico que é a promoção 

da saúde. O esforço devido ao trabalho em conjunto reflete-se significativamente na 

vida da comunidade. As visitas contribuem para se criar uma relação mais humana 

entre profissionais da área de saúde e os indivíduos, entendendo que o processo 

saúde-doença compreende tudo o que os cerca, desde alimentação e noções de higiene 

até o controle da medicação de cada um. Por fim, as atividades em parceria com o 

agente de saúde proporcionam conhecer a realidade de cada comunidade, que é única 

e carente de necessidades específicas. Nesse aspecto, a ESA pode ser interpretada 

como um fator que irá fundamentar os pilares da atenção básica dentro da saúde 

pública. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): atenção básica, Estratégia Saúde da Família, saúde. 

 

 

 

SAÚDE BUCAL E GERAL NA ADOLESCENCIA: A EXPERIENCIA DE 

ALUNOS DE ODONTOLOGIA JUNTO Á EQUIPE DA ESF. 

Apresentador: SANTOS, Lucas Rodrigues dos¹  

Co-autores: CRUVINEL, Marla¹; VERRI, Flávio¹; LOPES, Igor¹; HIROITO, Renato¹ 

Orientadora: FREIRE, Maria do Carmo Matias²  

Tutora: DANTAS, Maria Aparecida Alves3  

 

¹Acadêmicas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- 

FO/UFG 

²Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- FO/UFG 
3Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde 

de Goiânia  

 

E-mail: lukasrs22@hotmail.com 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

A Estratégia Saúde da Família é o modelo de reorientação da atenção à saúde 

apresentado pelo Ministério da Saúde que se fundamenta nos princípios da 

integralidade, qualidade, equidade e participação social. Este plano se organiza sobre 
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o conceito da promoção de saúde que visa ações para a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas.A educação em saúde é um importante componente do processo de 

promoção de saúde.Com base nestas abordagens, o grupo de acadêmicos da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (FO/UFG) em conjunto 

com a Equipe de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Setor Leste 

Universitário em Goiânia-GO, planejou e desenvolveu atividades educativas com a 

comunidade alvo, no âmbito da promoção de saúde, visando estimular a agregação de 

hábitos de vida mais saudáveis. Objetivo: Despertar nos alunos e recursos humanos 

da Escola Rotary Club de Goiânia a importância de hábitos mais saudáveis, no 2° 

semestre letivo de 2007.Metodologia:O público alvo foram todos os estudantes de 6ª 

a 9ª série do turno matutino, com idades entre 10 e 17, professores, coordenadoria da 

escola.Inicialmente foi feito o diagnóstico da área de abrangência da ESF e da escola. 

Com os estudantes foi aplicado um questionário de saúde.Durante 8 semanas, foram 

realizadas com cada uma das 8 turmas palestras sobre temas pertinentes aos 

alunos.Logo após a palestra se seguiu a realização de jogos com os alunos para fixar 

os conhecimentos.Cada atividade foi avaliada pelos próprios alunos por escrito.Ao 

final foi realizado um questionário para avaliação dos conhecimentos obtidos pelos 

alunos e uma discussão com o corpo docente da escola sobre alimentação saudável. 

Baseado nos questionários, obteve-se um índice de 70% de aproveitamento dos 

alunos e o corpo docente se mostrou interessado em melhorar a alimentação escolar. 

O grupo concluiu, em vista do tempo e recursos limitados, a taxa de sucesso obtida 

superou as expectativas.Apesar do conteúdo teórico ministrado aos alunos, estes 

continuarão a fazerem escolhas não-saudáveis pelo ambiente ao qual estão inseridos 

não as permitir. A experiência foi muito enriquecedora, pois nos permitiu conhecer a 

ESF e fixar o conceito de promoção de saúde nos tornado assim melhores agentes de 

saúde.   

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Estratégia, reorientação e Promoção de saúde 

 

 

PROJETO SAÚDE É PRIORIDADE: VIVÊNCIA DE ACADÊMICAS DE 

ODONTOLOGIA NA ESF CACHOEIRA DOURADA 

Apresentadora: LOPES, Juliana de Souza1 

Co-autoras: AMADOR, Maiara de Andrade1; CARDOSO, Morgana Ribeiro1; 

MARTINS, Virgínia Kárita Ferraz1; RIBEIRO, Lidia Moraes1  
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Orientadora: NUNES, Maria de Fátima2  

Tutora: CARNEIRO, Dinamar3  

 

¹Acadêmicas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- 

FO/UFG 

²Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- FO/UFG 
3Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde 

de Goiânia  

 

E-mail: jjuliana_gyn@hotmail.com; jjuliana_gyn@yahoo.com.br  

Eixo temático: Atenção Básica 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) propõe a reorientação do modelo assistencial, 

por meio da implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 

As equipes executam ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes das famílias residentes em suas 

áreas de atuação. Como parte da Disciplina de Odontologia Social I, os acadêmicos 

de Odontologia desenvolvem atividades práticas junto a Unidades de Atenção Básica 

de Saúde da Família (UABSF), visando o desenvolvimento de habilidades específicas 

em sua formação, como a capacidade de planejar, atuar em ESF, além de conviver 

com diferentes profissionais e grupos populacionais. Esse trabalho tem como objetivo 

apresentar o Projeto Saúde é Prioridade, desenvolvido no ano de 2007, por 05 

acadêmicas de Odontologia na UABSF Cachoeira Dourada do Distrito Sanitário 

Norte. Inicialmente foi feito o diagnóstico da realidade utilizando a Técnica da 

Estimativa Rápida, quando pôde-se detectar os principais problemas e traçar um 

programa de atuação. Posteriormente, foram executadas as atividades estabelecidas, 

como a coleta e análise dos dados das Fichas A e Cadastros de Saúde Bucal das 

famílias das áreas descobertas de agentes comunitários de saúde, a elaboração de 

critérios para proporcionar equidade no atendimento odontológico juntamente à 

Equipe de Saúde Bucal com seu registro em um mapa de prioridades, o levantamento 

das condições de saúde bucal dos alunos da escola municipal Santo Antônio e 

informação sobre a ESF aos professores, através da criação e apresentação de folder. 

Estes também foram informados sobre o tema traumatismo dentário. Das 383 famílias 

incluídas no levantamento, 63(16,5%) não tinham todos os dados completos, o que 
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comprometeu a avaliação de todos os critérios.  Dos 38 alunos que apresentaram 

consentimento dos pais para exame epidemiológico na escola, 34 foram submetidos 

ao levantamento, número abaixo do esperado. Além dos alunos, 3 funcionários 

participaram do levantamento. Todos os professores do período matutino (11) 

participaram da atividade e a maioria (09) considerou o trabalho importante. Esse 

projeto colaborou com a parceria universidade-serviços-comunidade, aproximando os 

acadêmicos da realidade da ESF, além de planejar a demanda para o atendimento 

odontológico das famílias das áreas descobertas e dos alunos da escola municipal. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Planejamento, Equidade, Saúde da Família 

 

 

SEJA UM AMIGO DA SAÚDE 

Apresentadora: SPENCIERE, Marine Caiado Rocha Lima¹  

Co-autoras: COSTA, Denise Rezende¹; FERREIRA, Duanny Duran de Paula¹; 

RODRIGUES, Isabella Cristina¹; PEREIRA, Valéria Castro¹ 

Orientadora: QUEIROZ, Maria Goretti² 

Tutora: OLIVEIRA, Suzette de3  

 

¹Acadêmicas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- 

FO/UFG 

²Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- FO/UFG 
3Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde 

de Goiânia  

_____________________________________________________________________

________________ 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

Experiência de estágio realizado por acadêmicas de Odontologia da Universidade 

Federal de Goiás, na disciplina de Odontologia Social I em um Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI- Criança-Cidadã), situado na micro-área 06 da Unidade de 

Atenção Básica Saúde da Família (UABSF) Leste Universitário.O trabalho visou 

conscientizar os pais, educadores e crianças do CMEI � Criança � Cidadã acerca da 

importância da saúde geral e bucal das crianças para melhorar a sua qualidade de vida 

e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde. Para realização do diagnóstico da 
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região foi utilizada a Técnica da Estimativa Rápida que facultou identificar o público-

alvo do programa. Durante o desenvolvimento do trabalho foram utilizados recursos 

educativos como: slides e filmes educativos, confecção de cartazes pelas crianças, 

realização de brincadeiras como batata-quente, gincana, além de palestras com os 

paise educadoras.Foi percebido um resultado satisfatório através de avaliações 

processuais realizadas após cada atividade por meio de jogos de perguntas e respostas 

e desenhos elaborados pelas crianças.Concluímos que a experiência de estágio foi 

bastante proveitosa, os assuntos expostos como: prevenção em saúde bucal, 

orientações de dieta e prevenção em saúde geral foram assimilados pelas crianças 

que, além de aprenderem se tornaram promotores de hábitos saudáveis e possibilitou 

uma aproximação entre a coordenação do CMEI e a equipe de saúde bucal da 

Estratégia de Saúde da Família da micro-área. Para a formação do grupo, o trabalho 

possibilitou ainda um olhar diferenciado sobre a ESF, ampliou os limites e as 

possibilidades de atuação requerendo do grupo novas habilidades e uma maior e 

melhor resolução da atenção à saúde.    

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Educação infantil, Odontologia social, Saúde 

 

 

SORRISO SOLIDÁRIO: EXPERIÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ENTRE 

ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA E EQUIPE DA ESTRATÉGIA SAÚDE 

DA FAMÍLIA 

Apresentadora: MÁXIMO, Aline Abreu¹  

Co-autores: GOMES, Gustavo¹; BALDO, Marília Oliveira1; MUNDIM, Renata da 

Veiga Jardim1; CARVALHO, Tatiane Muniz de¹ 

Orientadora: NUNES, Fabiany Cristina Santos2    

Tutora: FIGUEIREDO, Carla Rosa Vilela3. 

                   
1Acadêmicos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás- 

FO/UFG 

²Professora substituta das Disciplinas de Odontologia Social I e II da FO/UFG 
3 Cirurgiã-dentista da Estratégia Saúde da Família � UABSF São Judas Tadeu � 

Goiânia � Goiás. 

 

E-mail: linemaximo@hotmail.com 
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_____________________________________________________________________

________________ 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de graduação em 

Odontologia, espera-se que o cirurgião-dentista esteja apto a desenvolver ações de 

prevenção e promoção da saúde e desenvolva comunicação visando a transformação 

da realidade do país e a melhoria das condições de saúde da população. Uma 

oportunidade para desenvolver essas habilidades e competências é a atuação dos 

acadêmicos junto à Estratégia de Saúde da Família (ESF). O objetivo deste trabalho é 

sistematizar as atividades realizadas e resultados obtidos durante o estágio da 

disciplina de Odontologia Social I da FO/UFG, em que os acadêmicos desenvolveram 

atividades vinculadas à ESF, no período de abril a novembro de 2007. A partir de um 

diagnóstico da realidade da microárea de atuação realizado através da técnica da 

estimativa rápida, os acadêmicos selecionaram as Agentes Comunitárias de Saúde 

(ACS) como população a ser beneficiada. Através de atividades educativo-

preventivas como oficinas e rodas de discussão, utilizando-se recursos como cartazes 

impressos, folders e fotos, foram discutidos diversos temas relacionados à saúde geral 

e bucal. O uso de uma caixa de sugestões e opiniões e também a aplicação de 

questionários às ACS foram as alternativas empregadas para avaliações de processo e 

de resultados. Conclui-se que a vivência dos acadêmicos junto aos profissionais da 

ESF, bem como a atuação junto à comunidade alcançou o objetivo de tornar o 

processo de formação profissional mais próximo das necessidades sociais da 

população e reforçar, na prática, o conceito de responsabilidade sanitária e social 

direcionada ao fortalecimento do SUS. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Educação, Saúde, Estratégia Saúde da Família 

 

 

VIVER SAUDÁVEL: PARCERIA ENSINO-SERVIÇO PROMOVENDO A 

SAÚDE NA ESCOLA 

Apresentadora: SILVA, Kelcy Anne Santana1 

Co-autoras: BRITO, Fernanda Franco de Andrade1; MELO, Cynthia Ferreira1; 

MARTINS, Pollyanne Santos1; OLIVEIRA, Laura Ferreira1; PEDROSO, Hérica da 

Silva1; ROCHA, Juliana da Silva1; SANTOS, Janine Alves1; SANTOS, Jéssica 
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Pereira Rodrigues1 

Orientadora: LIMA, Jacqueline Rodrigues2 

 
1Acadêmicos da Faculdade de Enfermagem/ Universidade Federal de Goiás 
2Docente da Faculdade de Enfermagem/ Universidade Federal de Goiás 

 

E-mail: jlima_fen@yahoo.com.br 

_____________________________________________________________________

________________ 

Eixo temático: Atenção Básica 

 

A promoção da saúde emergiu no final do século XX da necessidade de intervir, além 

do aspecto biológico, nos determinantes sociais que influenciam a saúde da 

população. No Brasil, em 2006, é aprovada a Política Nacional de Promoção da 

Saúde (Portaria n. 687): estratégia de articulação transversal que confere visibilidade 

aos fatores que colocam a saúde da população em risco. Neste contexto, destaca-se a 

importância da escola enquanto ambiente potencial para o incentivo de práticas 

promotoras da saúde. Em Goiânia, em 2007 iniciou-se o Projeto Viver Saudável, 

coordenado pelo Distrito Sanitário Leste, que visa a promoção da saúde nas escolas. 

A Faculdade de Enfermagem, parceira deste projeto, inseriu as atividades da 

disciplina Promoção da Saúde no calendário de uma escola municipal localizada no 

referido Distrito. O objetivo deste relato é descrever a experiência de acadêmicas de 

enfermagem na condução de ações promotoras de saúde em uma Escola Municipal 

entre agosto e novembro de 2007. Inicialmente as acadêmicas conheceram o Projeto, 

visitaram a escola para conhecer a realidade e identificaram com os alunos  os temas a 

serem abordados. As acadêmicas receberam orientações sobre condução de grupos, 

metodologias ativas, planejamento. Higiene corporal e bucal foram os temas 

abordados na alfabetização, segunda série e ensino especial. Para o desenvolvimento 

dos conteúdos foram utilizadas estratégias como dramatização, música, estórias, 

colagem, desenhos. Para a condução das atividades, foram estabelecidos contratos 

com cada grupo em relação à disciplina e participação. No primeiro dia de 

intervenção os grupos ficaram mais dispersos, o que exigiu improvisação e adaptação 

do planejamento. Nas intervenções seguintes optou-se por trabalhar em pequenos 

grupos com atividades que exigiam maior participação dos alunos. Assim, foram 
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confeccionados cartazes (sementes, fio dental, embalagens), e escovas com palitos. 

No último encontro foram realizadas brincadeiras para avaliar as intervenções. 

Observou-se grande aceitação do trabalho pelos alunos, que participaram ativamente 

das atividades propostas. Na avaliação, percebeu-se que o apoio e acolhimento da 

direção e professores foram imprescindíveis para o andamento das práticas. Conclui-

se que a oportunidade oferecida contribuiu para o desenvolvimento de habilidades das 

acadêmicas na condução de grupos de escolares. Além disso, percebeu-se a 

importância da presença do profissional enfermeiro no ambiente escolar. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): promoção da saúde, escola, parceria 

 

 

 

 

 

 

PÔSTERES DIALOGADOS 

EIXO TEMÁTICO: REORIENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE 

 

A PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA QUANTO À 

IMPORTÂNCIA DOS CONTEÚDOS DE SAÚDE COLETIVA NA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Apresentadora: CHAVES, Marília Galvão1 

Co-autora: BADAN, Denise2  

Orientadora: MARCELO, Vânia Cristina3 

 
1 Estagiária da disciplina Odontologia Social I da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás 
2 Cirurgiã-dentista da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 
3 Professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

A indução ao processo de reforma curricular nos cursos de graduação em odontologia 

passa a ocupar um espaço importante nos setores de saúde e educação e, de algum 
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modo, antevê-se a possibilidade de um diálogo que permita uma construção conjunta 

de mudanças requeridas pelo quadro epidemiológico e pelas necessidades de 

formação/qualificação de recursos humanos. Diante disso, analisa-se a percepção dos 

alunos a respeito dos conteúdos de saúde coletiva ministrados durante a graduação e a 

sua relação com o mercado de trabalho. O público alvo constituiu-se de formandos no 

ano de 2006 das Faculdades de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

e da UniEvangélica/Anápolis-GO. Foi realizada uma pesquisa descritiva de caráter 

exploratório, na qual foram utilizados questionários como procedimento de coleta de 

dados. Verificou-se que a maioria dos formandos das duas instituições classificou os 

conteúdos de saúde coletiva como relevantes e acreditam que utilizarão no 

desempenho de suas atividades profissionais, independente do local em que 

pretendem trabalhar (setor público ou privado). Os resultados deste trabalho 

evidenciam que os formandos têm consciência do que querem e possuem necessidade 

de mais informações sobre o mercado de trabalho e formação de acordo com a 

realidade com a qual eles irão se deparar ao sair da faculdade. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Educação em Odontologia. Saúde Coletiva. Ensino. 

Mercado de Trabalho 

 

 

 

A PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA QUANTO À 

IMPORTÂNCIA DOS CONTEÚDOS DE SAÚDE COLETIVA NA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Apresentadora: CHAVES, Marília Galvão1 

Orientadora: ROCHA, Dais Gonçalves2  

 
1 Estagiária da disciplina Odontologia Social I da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás 
2 Professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais propõem que o perfil do profissional cirurgião-

dentista seja o de um profissional generalista, com sólida formação técnico-científica, 

humanística e ética, orientada para promoção de saúde, com ênfase na prevenção de 
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doenças bucais prevalentes. Inserido neste contexto, o Programa Nacional de 

Reorientação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), dos Ministérios da Saúde e da 

Educação, visa incentivar a transformação do processo de formação, geração de 

conhecimento e prestação de serviços à população para abordagem integral do 

processo saúde-doença. Este tem como eixo central a integração ensino-serviço, com 

a conseqüente inserção dos estudantes no cenário real de práticas que é a Rede SUS, 

com ênfase na atenção básica, desde o início de sua formação. Considerando este 

cenário e integrando o Pró-Saúde, a disciplina de Odontologia Social I da Faculdade 

de Odontologia da Universidade Federal de Goiás tem, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia, desenvolvido suas atividades teórico-práticas junto 

às equipes da Estratégia de Saúde da Família, em 3 Distritos Sanitários. Nesse 

processo de reforma curricular, é pertinente avaliar a visão do acadêmico, pois não se 

pode pensar em uma educação inovadora quando se continua um processo vertical de 

formação, onde o estudante é mero espectador de seu aprendizado. Objetiva-se, neste 

trabalho apresentar a avaliação de processo da disciplina realizada pelos discentes em 

agosto de 2007. Foi aplicada uma matriz avaliativa subdividida em 5 categorias: 

conteúdo, metodologia, professoras, tutora e orientadora e uma questão aberta na qual 

o estudante poderia fazer sugestões e/ou comentários. Participaram da pesquisa 51 

acadêmicos (85%), subdivididos em turmas A e B, cursando o 4° ano. Os resultados 

foram tabulados e os gráficos obtidos no microsoft excel. Observou-se diferença na 

avaliação dos alunos, onde a turma B avaliou melhor a disciplina que a turma A.. Dos 

resultados das questões abertas, destacam-se: deficiência em relacionar a teoria com a 

prática; falta de interesse da equipe Estratégia Saúde da Família; visão de que a 

disciplina exige muito tempo extra. Espera-se, ao final, contribuir tanto nos aspectos 

conceituais quanto nos metodológicos com os que vivem o desafio da reorientação da 

formação dos cursos da área da saúde. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Educação em Odontologia. Saúde Coletiva. Ensino.  

 

 

DUAS GERACOES E UMA APRENDIZAGEM 

Apresentadora: MORAES, Katarinne Lima 

Co-autoras: ANDRADE, Fernanda Batista de; OLIVEIRA, Gabriela Ferreira; 

LOPES, Gabriela Carolina; MEILI, Heidi Wilding; FERNANDES, Isabela Cristine 

Ferreira; CAMARGO, Juliane da S. Ortiz de; SOUZA, Larissa Lara Pereira; 
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MAGALHÃES, Polyana Barbosa 

Orientadora: SOUZA, Adenicia Custódia Silva 

 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás- FEN/UFG 

 

E-mail: katarinnelima@hotmail.com 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

A partir da década de 1980, a produção de embalagens e produtos descartáveis  

aumentou significativamente, assim como a produção de lixo. Muitos governos estão 

cobrando de empresas, posturas responsáveis: o crescimento econômico deve estar 

aliado à preservação do meio ambiente. O processo de reciclagem contribui para a 

diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar além de gerar novos 

empregos. Em integração com o Projeto Viver Saudável do Distrito Sanitário Leste a 

disciplina de promoção da saúde da Faculdade de Enfermagem (FEN) trabalhou essa 

temática considerando o aumento significativo de produtos descartáveis que 

aumentam o volume de lixo e contribuem para o aumento da incidência dos casos de 

dengue. Objetiva relatar a experiência realizada pelas alunas da disciplina de 

Promoção da Saúde da FEN sobre a reciclagem de lixo e controle do dengue com 

alunos de 9 a 11 anos da 3ª e 4ª séries da Escola Municipal Pedro Ciríaco. Utilizou-se 

a metodologia problematizadora de Paulo Freire, em etapas que contemplaram o 

levantamento da realidade, a teorização e aplicação por meio de ações didáticas não 

convencionais, como a construção de cartazes, fantoches e construção de artigos com 

uso de lixo reciclável. Os resultados obtidos foram expressos pela participação ativa 

dos alunos nas atividades propostas, discussões durante as aulas promovendo a 

interação educador-educando, elaboração de novos artigos com material reciclável e 

pela verificação dos fatores que contribuem para a proliferação do mosquito do 

dengue. Enquanto alunas da Promoção da Saúde percebemos que trabalhar a 

metodologia da problematização com escolares, foi importante tanto para 

conscientização dos alunos em viver em um ambiente saudável como para nosso 

amadurecimento no processo de reorientação do ensino �não apenas transferindo 

conhecimento, mas criando as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção� (Paulo Freire, 1991). 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Construção, Reciclagem e  Problematização. 
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ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA 

MANIPULADORES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Apresentadora: CANELLA, Daniela Silva2  

Co-autoras: MONEGO, Estelamaris Tronco 1; INUMARU, Lívia Emi 2; REIS, 

Márcia Armentano Clark 1; CORREIA, Márcia Helena Sacchi 1; CAMPOS, Maria 

Raquel Hidalgo1 

Orientador: CARDOSO-SANTIAGO, Raquel de Andrade1 
 

1Professor da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás- 

FANUT/UFG  

2Bolsista PIBIC, Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás-  

FANUT/UFG  

  

E-mail: danicanella@yahoo.com.br 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

A análise da eficácia de um programa de alimentação escolar demonstrou 

inadequação nutricional das preparações oferecidas e das condições higiênico 

sanitárias dos alimentos, água, das instalações e manipuladores. Com base neste 

diagnóstico, foi proposta a elaboração de um programa de capacitação para 

multiplicadores, a fim de contemplar todos os aspectos insatisfatórios encontrados. A 

difusão do programa por meio de multiplicadores ocorreu devido às dificuldades de 

implementação da capacitação nas várias escolas públicas estaduais e municipais, in 

loco. A escolha dos participantes foi baseada no cumprimento de critérios pré-

estabelecidos, sendo os grupos formados por nutricionistas, coordenadores da 

Alimentação Escolar e, eventualmente, os próprios manipuladores. Como 

metodologia de ensino foi preconizada a exposição oral dialogada e atividades de 

grupo conduzidas pela equipe técnica do projeto. O material didático desenvolvido 

consta de álbum seriado em forma de pranchas, apostila e flanelógrafo, os quais 

contêm informações sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, cuidados 

higiênico-sanitários, noções de Técnica Dietética, planejamento de cardápios e Boas 

Práticas de Manipulação de Alimentos. Até o momento, o programa contemplou dez 
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das quinze regionais. Destas, treze municípios já realizaram a capacitação de 

aproximadamente 250 manipuladores de alimentos. Desta forma, a metodologia 

adotada tem-se mostrado de alta eficiência, dado a adesão e motivação dos envolvidos 

na produção de alimentação escolar. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): alimentação escolar, capacitação, manipuladores de 

alimentos 

 

 

ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO DE CLÍNICA MÉDICA 

E PEDIATRIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Apresentadora: PEREIRA, Edna Regina Silva1  

Co-autores: MOREIRA, Maria Auxiliadora Carmo1; TAVARES, Renato Sampaio1; 

LINDOSO, Maria de Fátima1; AZEVEDO, Alan1; BARRETO, Paula Gonçalves1  

 
1Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás- FM/UFG 

 

E-mail:  e.rsp@terra.com.br 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

Segundo o Ministério da Saúde 80% dos problemas de saúde da população deveriam 

ser resolvidos na Unidade Básica de Saúde. As escolas médicas devem formar 

profissionais competentes para intervir nessa realidade e a rede básica é um campo de 

práticas potencial nos quais os cursos de graduação devem inserir seus alunos. Com 

objetivo de descrever as estratégias utilizadas na escolha do Centro Integral de 

Assistência Médico-Sanitária do Novo Horizonte (CIAMS - NH) como campo de 

prática em Clínica Médica e Pediatria. Relatamos a experiência dos Departamentos de 

Pediatria e Clínica Médica na busca de novos cenários de prática para os estudantes 

do quinto ano (internato) em atendimento as diretrizes curriculares com atividades na 

rede básica de saúde predominante extra-hospitalar. Uma comissão formada pelo 

Coordenador do Internato e professores dos Departamentos de Pediatria, Clínica 

Médica e Ginecologia-Obstetrícia visitou três unidades de Saúde: o CAIS Chácara do 

Governador, o CAIS Novo Mundo no Distrito Sanitário Leste e o CIAMS-NH no 

Distrito Sudoeste com a proposta de utilizar a mesma unidade de saúde, o que 

permitiria um convívio mais longo com a comunidade. A Ginecologia-Obstetrícia 
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acabou optando por um outro cenário, uma Maternidade de baixo risco do SUS. A 

Pediatria e a Clínica Médica escolheram o CIAMS - NH por apresentar uma estrutura 

física adequada, sala para reuniões, número de ambulatório suficiente, programas de 

saúde funcionando com equipe multiprofissional, atendimento de urgência e uma 

diretoria receptiva aos estudantes. Fez-se então uma parceria entre os docentes da 

Universidade desenvolvendo atividades teóricas com discussão de casos clínicos 

locais e ambulatórios especializados e a Unidade que disponibilizou além da estrutura 

física profissionais com perfil de �preceptor� para orientar os alunos.  A cada inicio 

de estágio um gestor da Secretaria Municipal acolhe os alunos na Unidade, 

apresentando o Distrito Sanitário aos alunos. Observamos que o momento atual é 

profícuo à aproximação Ensino-Serviço e fortalecimento da parceria. Acreditamos 

que o �Preceptor� do Serviço necessita de uma qualificação mais focada para que 

todo o seu potencial seja desenvolvido. A Unidade de Saúde reconhece um ganho 

secundário em motivação para atualização profissional advinda da proximidade com 

os acadêmicos e os docentes.  

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): internato, cenários de prática, rede básica  

 

 

REPERCUSSÕES DA ATUAÇÃO NO PROJETO PRONTO SORRISO EM 

ACADÊMICOS DA ÁREA DA SAÚDE 

Apresentador: OLIVEIRA, Pedro Henrique Teles de  

Co-autoras: AUGUSTO, Giovana Andréa S.; SILVA, Carolina Dias de Araújo e; 

NASCENTE, Cristiane Metran; MIRANDA, Tatiana Granzotto  

 

Orientadora: LIMA, Fátima Maria Lindoso da Silva  

Tutora: LIMA, Fátima Maria Lindoso da Silva 

 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás 

 

E-mail: phtoteles@gmail.com 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

O Projeto �Pronto Sorriso�é formado por acadêmicos da área de saúde e realiza 

intervenções na Pediatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
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Universidade Federal de Goiás (HC-FM-UFG) fantasiados de �doutores clowns�. 

Estes fazem intervenções hospitalares que têm como eixo principal a rotina hospitalar 

de forma lúdica, representando a imagem do palhaço e suas ações. Com isso os 

acadêmicos se relacionam com o ambiente hospitalar de forma diferente daquela 

apresentada durante a graduação. A idéia é trocar a vivência do palhaço com o 

médico em formação, sinalizando que a comunicação acontece, mesmo através de 

canais não verbais. Objetivo: Verificar se a intervenção lúdica colabora com a 

formação holística e pessoal dos acadêmicos da área da saúde envolvidos no Projeto 

Pronto Sorriso. Métodos: Estudo qualitativo. Na coleta de dados foram aplicados dois 

questionários e realizadas três entrevistas (grupos focais) em tempos distintos. Os 

dados foram agrupados e analisados levando-se em consideração as seguintes 

categorias: relacionamento com as crianças; mundo lúdico; definições sobre o projeto 

Pronto Sorriso; expectativas dos acadêmicos em relação à primeira intervenção; 

sentimentos dos acadêmicos em relação às intervenções e  visões dos acadêmicos 

sobre o profissional da área de saúde. No início os acadêmicos buscavam o Pronto 

sorriso para se aproximar do universo hospitalar, realizar um trabalho como 

voluntário, acrescentar dados em seu currículo. Ao vivenciarem o projeto os 

acadêmicos apresentaram ampliação na compreensão do universo das crianças, seja 

saudável ou doente. As intervenções possibilitaram um maior contato, com a criança 

hospitalizada despertando no acadêmico a percepção de que o �ser� continua sendo 

criança independente da dor física, emocional e do ambiente em que este está 

inserido. O Pronto Sorriso tornou-se  também um agente terapêutico, sendo uma 

forma de expressar e aprender a lidar com seus sentimentos pessoais e profissionais. 

Acredita-se que os participantes do projeto sendo os profissionais da saúde do 

amanhã, serão agentes modificadores das instituições de saúde, pois terão guardados 

em si a essência dos �doutores� que foram enquanto participantes do Pronto Sorriso. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  Palhaço; Hospital; Humanização; Acadêmicos; Saúde 

 

 

TUTORIA: AVALIÇÃO DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

Apresentadora: UEHARA, Marília Camêlo Bueno1 

Co-autores: DUARTE, Alexsandro Pereira1; DOS SANTOS, Uliana Medeiros1; 

JUNGUEIRA, Vanessa Flávia Lopes1  

Orientadora: PRUDENTE, Sandra2 



 

  
106 

 

1Acadêmicos da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Goiás  
2Docente da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Goiás-UCG 

Eixo temático: Reorientação da formação e educação permanente em saúde 

 

Na área médica, o ensino baseado nas diversas Metodologias Ativas de Ensino, tem 

promovido mudanças na formação de profissionais com perfis mais humanizados, 

crítico-reflexivo e atitudinais. O Projeto Político Pedagógico da Faculdade de 

Medicina da Universidade Católica de Goiás, em Goiânia-GO, preconiza a associação 

de duas metodologias ativas: a Problematização e o PBL (Aprendizagem Baseada em 

Problemas). A tutoria constata que a avaliação propicia o desenvolvimento de 

habilidades que faz parte da formação e possibilita transformações no processo 

ensino-aprendizagem. A avaliação do estudante de Medicina se dá também em termos 

afetivos, pois funciona como um meio de moldar comportamentos e influenciar a 

aprendizagem. Estimula a pesquisa, faz com que o acadêmico construa seus 

conhecimentos no decorrer de sua formação universitária, propicia o domínio das 

técnicas e procedimentos de elaboração e apresentação dos estudos e pesquisas, 

garantindo qualidade no processo do �aprender a aprender�. Objetivo: Relatar as 

experiências dos processos de ensino-aprendizagem e produção de conhecimento 

segundo as metodologias ativas em educação médica da Universidade Católica de 

Goiás. Métodos: Serão relatadas as experiências de ensino-aprendizagem por meio do 

grupo tutorial, que permite uma avaliação qualitativa do estudante de Medicina, uma 

vez que não avalia apenas os aspectos cognitivos, mas também os aspectos afetivos. 

O método utilizado é o PBL, que pode ser considerado eixo principal do aprendizado 

teórico do currículo médico. A tutoria desenvolve no estudante a habilidade de 

gerenciar seu aprendizado, de integrar conhecimentos e explorar áreas novas. O 

estudante trabalha em pequenos grupos, com a ajuda do tutor, analisando problemas, 

identificando necessidades de aprendizagem e, depois de um período de estudo 

individual, aplica novos conhecimentos para a resolução do problema. O método é 

aplicável ao aprendizado auto-dirigível, no qual o aluno é o agente do processo e o 

professor é um mediador do conhecimento. As mudanças na forma de avaliação 

contribuem para a transformação do perfil do profissional médico, possibilitando 

interações ativas do conhecimento e aprendizagem. Assim, o aluno utiliza diferentes 

processos mentais, como capacidades de levantar, analisar e interpretar hipóteses; 

assumindo, desta forma, a responsabilidade por sua formação. 
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PALAVRAS-CHAVE (3 a 5): Tutoria, metodologias ativas 

 

 

PÔSTERES DIALOGADOS 

EIXO TEMÁTICO: ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

 

A NECESSIDADE DE APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DE 

HIPERTENSOS SUBMETIDOS À CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO 

DO MIOCÁRDIO 

Apresentadora: MANSANO, Natállia Guimarães1 

Orientadora: VILA, Vanessa da Silva Carvalho2 

 
1 Acadêmica do Enfermagem do 8º período da Universidade Católica de Goiás e 

Bolsistas de iniciação científica do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde e 

Sociedade, da Universidade Católica de Goiás (UCG), Goiânia, Goiás. 
2 Doutora em Enfermagem e Orientadora da pesquisa vinculada ao Núcleo de Estudos 

e Pesquisa em Saúde e Sociedade, da Universidade Católica de Goiás (UCG), 

Goiânia, Goiás. 

 

E-mail: natmansano@yahoo.com.br 

Eixo temático: Atenção à média e alta complexidade 

 

Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa, desenvolvido com 

objetivo de identificar o conhecimento e a necessidade de aprendizagem de pacientes 

hipertensos sobre a experiência de vivenciar a coronariopatia e a cirurgia de 

revascularização do miocárdio. Participaram do estudo 12 indivíduos hipertensos que 

realizaram cirurgia de revascularização do miocárdio em uma instituição hospitalar, 

filantrópica, de grande porte, na cidade de Goiânia, Goiás. Os dados foram coletados 

de outubro de 2006 a março de 2007, por meio de observações diretas e entrevistas 

semi-estruturadas no domicílio dos participantes. Para análise dos dados, procedeu-se 

a leitura, a redução, organização e identificação dos núcleos temáticos. Em relação a 

descoberta da enfermidade cardíaca, os sujeitos mencionaram que não imaginavam 

que o mal-estar, a dor no peito, no queixo, no estômago, nas costas e no pescoço 

pudessem ser um �possível� problema no coração. De um modo geral as pessoas não 
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perceberam o risco de desenvolverem a doença cardíaca associado a outros fatores 

com os quais já conviviam, tais como a hipertensão arterial. Ao buscarem explicações 

para a doença cardíaca, relataram que vivenciavam situações de estresse, ingeriam 

comidas gordurosas, fumavam, bebiam, não praticavam exercícios físicos, não iam ao 

médico, preocupavam-se apenas com o trabalho e o cuidado financeiro da família. 

Mencionaram que ao vivenciarem a experiência da cirurgia sentiram medo da morte e 

de se tornarem inválidos. Para alguns a cirurgia representou único meio de 

sobrevivência. A fé e a religiosidade contribuíram para o enfrentamento promovendo 

conforto e esperança. As necessidades de aprendizagem estiveram relacionadas à 

compreensão do que causou a coronariopatia e a hipertensão arterial e aos cuidados 

preventivos para terem uma boa saúde e qualidade de vida. Os participantes relataram 

dificuldades relacionadas a adequação da dieta, uso regular da medicação e a prática 

de exercícios físicos. Neste contexto, foi possível compreender a necessidade de que 

os profissionais de saúde utilizem métodos de educação em saúde que contemplem as 

necessidades de conhecimento dos indivíduos acerca do processo saúde e doença e 

que contribuam para que os clientes, efetivamente, incorporem às suas vidas atitudes 

que promovam a sua saúde. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  hipertensão arterial; educação em saúde; 

revascularização miocárdica. 

 

 

A NECESSIDADE DE APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DE 

HIPERTENSOS SUBMETIDOS À CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO 

DO MIOCÁRDIO 

Apresentadora: GUIMARÃES Juliana Soares1 

Co-autores: DOMINGOS, Vanessa Araújo1, FERREIRA, Denise Milioli1, 

OLIVEIRA Rogério Orlow1, ROCHA Aline Carmen Oliveira1  
1 Hospital de Doenças Tropicais. 

 

E-mail: jsgfisio@hotmail.com 

Eixo temático: Atenção à média e alta complexidade 

Este estudo objetivou conhecer qual modalidade de desmame se aplica melhor à 

realidade da U.T.I. adulto do H.D.T. Avaliar as taxas de sucesso dos desmames 

comparando Tubo T e PSV. Foi realizado um estudo retrospectivo com levantamento 
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dos prontuários de pacientes admitidos na U.T.I. adulto do H.D.T. no período de abril 

de 2005 a julho de 2006, submetidos à ventilação mecânica e ao desmame 

ventilatório, com idade a partir de 18 anos. As modalidades de desmame utilizadas na 

pesquisa foram tubo T e PSV e a escolha do modo foi feita de maneira aleatória, em 

que os pacientes internados nos leitos ímpares eras submetidos ao desmame com PSV 

e os pacientes internados nos leitos pares eram submetidos ao desmame em tubo T. 

Após a análise dos resultados observou-se que apesar de ser o PSV a modalidade de 

desmame que vem ganhando espaço no meio clínico, esse estudo mostrou uma 

tendência para melhores resultados com a modalidade em Tubo T. No entanto, esses 

dados não são conclusivos por se tratar de resultado parcial do estudo. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  Desmame, Tubo T, PSV 

 

 

GEPETO - GRUPO DE ESTUDOS SOBRE PACIENTES ESPECIAIS E 
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 

Apresentadora: ELIAS, Larissa Santana Arantes1 

Co-autoras: SÁ, Lívia Oliveira Franco de1; ARAÚJO, Savanah Borges1; 

HOLLANDA, Kelly Braz1; FRANÇA, Cloy Renata1; COZAC, Camila Daher1 

Orientadora: CAMPOS, Cerise de Castro2 
1Faculdade de Odontologia da Universidade federal de Goiás- FO/UFG 
2Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade federal de Goiás- FO/UFG 

 

E-mail: larissaodonto2007@hotmail.com 

Eixo temático: Atenção à média e alta complexidade 

 

Em Odontologia, é considerado "paciente especial" e/ou "portador de necessidades 

especiais" toda e qualquer pessoa que apresente uma ou mais limitações físicas, 

mentais, emocionais ou médicas que a impeça de ser submetida a uma situação 

odontológica "convencional�.  O GEPETO é um grupo de referência no Estado de 

Goiás destinado, principalmente, ao atendimento de vários tipos de pacientes 

portadores de necessidades especiais, sendo a maioria destes portadores de Síndrome 

de Down e outras síndromes e necessidades especiais (cardiopatas, portadores de 

Diabetes, autistas, retardo mental, entre outras). Este projeto tem como objetivo a 

interação da Faculdade de Odontologia - UFG com acadêmicos e profissionais 
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interessados em atualizar-se, bem como prestar à sociedade, assistência odontológica 

especializada (tratamentos preventivo, restaurador, cirúrgico, ortodôntico e estético) 

a pacientes especiais, promovendo a produção científica e incentivando a educação 

continuada. A metodologia utilizada compreende a triagem dos pacientes e o 

atendimento dos mesmos através de um protocolo, no qual os pacientes são 

recebidos no ambulatório, onde é realizado o exame completo ou simplificado, 

sendo que o último é adotado sempre nos casos emergenciais. A partir do exame 

clínico completo é realizado o plano de tratamento, nesse momento são incluídas as 

atividades de educação e motivação com envolvimento do núcleo familiar e que é 

mantido até o final do tratamento. Os resultados alcançados neste projeto 

demonstram, em seus aspectos curativos, educativos e motivadores, índices 

satisfatórios incluindo de forma holística o grupo familiar no processo e facilitando a 

inserção social dos nossos pacientes especiais. Entretanto, observa-se, que o 

principal impedimento do atendimento ambulatorial de pacientes especiais está nos 

valores culturais que informaram e formaram o profissional � dentista, que o impede 

de lidar com todos os pacientes igualmente. Não é necessário tratar o paciente 

diferente, é preciso diferenciar-se profissionalmente para melhor assistí-lo. 

PALAVRAS-CHAVE (3 a 5):  Desmame, Tubo T, PSV 
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5. PROGRAMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

 

Tenda Paulo Freire 

 

Coordenadora: Ivanilde Viera Batista (ANEPS) 

 

Objetivos:  

• Promover o diálogo entre diferentes sujeitos com saberes oriundos de 

movimentos sociais, dos serviços de saúde e da academia; 

• Possibilitar uma reflexão crítica e libertadora do modelo biomédico, 

hospitalocêntrico e normativo; 

• Promover atividades e reflexões que contribuam para o fortalecimento do SUS 

através da mobilização para a luta voltada para a defesa de políticas sociais e 

fortalecimento do controle social. 

• Discutir sobre a busca de novos caminhos e experiências que valorizem o 

conceito amplo de saúde, a integralidade, a humanidade, o cuidado no 

atendimento, o acolhimento, a escuta, a participação da comunidade e a troca 

dos diferentes saberes, na formação profissional e nos serviços de saúde. 
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Metodologia: Trabalhou-se durante todo o processo de elaboração e realização das 

atividades na perspectiva da Educação Popular. Valorizou-se a iniciativa e a autonomia 

dos participantes. Possibilitando situações de interação e envolvimento entre os 

participantes da parceria ensino-serviço-comunidade. Contou com momentos de: 

diálogo, encontros, cuidado, ócio criativo, lançamento de livros, entrevistas, 

apresentações teatrais, exposição de fotos e produtos artesanais e de descanso e 

preguiça.  

 
 
 
 

Trilha da Vida: 
A Educação Ambiental no Caminho dos Sentidos - Despertando sentidos, provocando 

(re)descobertas  

Coordenador: Sandro Raphael Borges  (Coletivo Jovem de Meio Ambiente de Goiás), 

Colaboradores: João Guilherme Rassi de Almeida, Wellington Pinheiro. 

 

         O entendimento da complexidade na relação ser humano-natureza representa um 

incentivo para discussões e ações em Educação Ambiental (EA) a partir dos estudos da 

percepção que os indivíduos constroem na sua relação com o meio. Nesse sentido, a 

trilha da vida traz a EA desenvolvida a partir de uma experiência perceptiva sensorial. O 

universo ambiental é abordado não apenas pela transmissão de informações e conteúdos 

teóricos, mas através da vivência e do uso dos sentidos, o conhecimento sendo 

construído de dentro para fora.  

O objetivo é proporcionar aos sujeitos uma auto-redescoberta no sentido de sua 

formação bio-sócio-histórica, já que entendemos que os seres humanos encontram-se 

fragmentados e separados de sua inerência ambiental. Através desta redescoberta, 

buscar-se-á um momento de ponderação entre a vida de cada sujeito e sua relação com o 

espaço (meio) em que se vive. Os elementos apresentados no �caminho� são sempre 

objetos advindos de reaproveitamento, de sucatas e de elementos da natureza retirados 

de forma sustentável, o que o torna realizável a um baixo custo financeiro e ambiental. 

  

  

Mostra de vídeo �No Escurinho do Cinema� 
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Local: salas de espera da clínica odontológica da Pós-Graduação � Faculdade de 

Oodntologia. 

Público alvo: usuários das clínicas odontológicas e participantes da I MOPESCO. 

Coordenador: Leandro Brambilla Martorell. 

Objetivos: Humanizar as salas de espera e Envolver os usuários das Clínicas 

odontológicas no evento. 

 

Atividades Culturais 

• Encontro das baterias:  

Facilitador: Francisco Flávio Borges Almeida (Facilitador do grupo Agente Jovem � 

Circo Laheto e Baque do Cerrado), Felipe Ferro (acadêmico de Geografia-UFG). 

Participaram estudantes que participam das baterias de Medicina (Madrasta) e de 

Odontologia (Banguela). 

Objetivo: Promover a integração das baterias e amizades entre os participantes das 

baterias  

 

• Apresentação de: Kung Fu, Tai Chi Chuan 


