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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA LIGA ACADÊMICA DE GERIATRIA E 

GERONTOLOGIA - 2011 E 2012

PAULA, Allyne Fernanda; GONDIM, Bruno Ferreira; MESQUITA, Francyelle de 

Cássia Nayane da Rocha; PORTO, Celmo Celeno

Palavras-chave: população idosa, ensino, pesquisa e extensão.

Justificativa/Base teórica

Dados estatísticos da Organização das Nações Unidas (ONU) revelam que, 

atualmente,  12% da população mundial  possuem mais de 60 anos.  No Brasil,  o 

último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE13), em 2002, 

apontou 16 milhões de indivíduos com mais de 60 anos, representando 9,3% da 

população total.

O aumento expressivo do número de idosos nos últimos anos no Brasil e no 

mundo  tem  sua  procedência  a  partir  das  transformações  socioeconômicas  que 

determinaram grandes inovações científico-tecnológicas, associadas a uma melhor 

condição de vida da população. 

Fazendo uma projeção para o ano de 2025,  obtém-se uma população de 

idosos no Brasil de cerca de 14%, quando o país figurará com uma população de 

idosos semelhante ao que hoje é registrado em países desenvolvidos (Coelho Filho 

& Ramos6, 1999).

O  processo  de  envelhecimento  caracteriza-se  por  diminuição  da  reserva 

funcional, que somada aos anos de exposição a inúmeros fatores de risco, torna os 

idosos mais vulneráveis às doenças. Eles são geralmente portadores de múltiplas 

enfermidades crônicas e incapacitantes e, por isso, são importantes consumidores 

dos recursos orçamentários destinados à saúde.

As questões da capacidade funcional e autonomia do idoso podem ser mais 

importantes que a própria questão da morbidade, pois se relacionam diretamente à 

qualidade de vida. Cerca de 30 a 50% dos indivíduos muito idosos (85 anos acima) 

são  incapazes  para  pelo  menos  cinco  das  atividades  da  vida  diária  (banhar-se, 
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vestir-se,  alimentar-se,  transferir-se  da  cama  para  a  cadeira,  usar  o  sanitário  e 

manter a continência urinária e/ou fecal) e requerem cuidados pessoais em tempo 

integral. Eles são frágeis e apresentam elevado risco de quedas, confusão mental, 

hospitalizações freqüentes, sinais de maus-tratos e, em conseqüência, admissão em 

instituições de longa permanência (asilos) (RESENDE et al., 2001).

 As modificações fisiológicas que se produzem no decurso do envelhecimento 

resultam de interações complexas entre os vários fatores intrínsecos e extrínsecos e 

manifestam-se  através  de  mudanças  estruturais  e  funcionais.  Seja  qual  for  o 

mecanismo e o tempo de envelhecimento celular, este não atinge simultaneamente 

todas as células, tecidos, órgãos e sistemas.

 Cada sistema tem o seu tempo de envelhecimento, mas sem a interferência 

dos  fatores  ambientais  há  alterações  que  se  dão  mais  cedo  e  se  tornam mais 

evidentes quando o organismo é agredido pela doença.

Diante  do  exposto,  a formação  de  profissionais  de  saúde  capazes  de 

reconhecer as particularidades dos pacientes idosos passa, desde já,  a ser uma 

prioridade para  o  sistema educacional  dos  países em desenvolvimento. A grande 

maioria dos atuais estudantes irá atender idosos depois de graduados. Portanto, os 

princípios básicos para o atendimento ao idoso não devem ser de conhecimento 

exclusivo de especialistas. 

Em recente levantamento  global  sobre o ensino de medicina geriátrica na 

graduação, a OMS recomenda que ele deva ser implementado, principalmente nas 

nações em desenvolvimento, que dispõem de menos recursos para a saúde. Nelas, 

o treinamento básico e o ensino na graduação são muito mais importantes do que o 

treinamento altamente especializado (MELO NETO, 1994).

A  Liga  Acadêmica  de  Geriatria  e  Gerontologia  (LAGG)  representa  uma 

importante oportunidade, apresentando já muitas conquistas e também desafios. Os 

assuntos abordados permitem que os acadêmicos obtenham melhor conhecimento 

sobre os idosos, que representam uma demanda crescente nos serviços de saúde. 

As atividades com idosos são importantes para complementar a graduação de todo 
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acadêmico  da  saúde  interessado,  que  não  são  oferecidas  nos  programas 

obrigatórios da faculdade. 

Objetivos

Relatar as atividades da LAGG em experiência com a população idosa, em 

ensino, pesquisa e extensão, em 2011 e 2012.

Metodologia

A LAGG é  um projeto  de  extensão  da  faculdade  de  medicina  da  UFG e 

apresenta três dimensões de trabalho: ensino, pesquisa e extensão. 

O ensino  compreende a realização de aulas  teóricas  sobre  os   principais 

assuntos em geriatria e gerontologia, realizadas de forma quinzenal na faculdade de 

medicina, e ministrada por professores convidados, médicos  outros profissionais da 

área  da  saúde.  Alguns  temas  discutidos  foram:  fisiologia  do  envelhecimento, 

prevenção  de  quedas,  atividades  básicas  e  instrumentais  de  vida  diária, 

questionários em geriatria, e aulas de capacitação para campanhas de extensão. 

Além disso, também houve participação VI Congresso do Centro Oeste de Geriatria 

e  Gerontologia  (COGER),  Programa  de  Educação  Continuada  da  Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia (PEC SBGG) e o IX Curso introdutório e II 

Curso  de  urgências  e  emergências  geriátricas.  Esse  curso  é  pré-requisito  para 

participação na liga e foi aberto à comunidade científica em geral e a acadêmicos de 

todos os cursos e todas as faculdades,  abrangendo os seguinte temas:  Idoso e 

acidente de trânsito, delirium e demências, crises convulsivas e epilepsia em idosos, 

iatrogenia medicamentosa e efeitos adversos no atendimento ao idoso na urgência, 

doso na emergência, e o que é diferente na semiologia do idoso.

A pesquisa compreende o estudo e a realização de trabalhos científicos.

A extensão compreende a realização de campanhas de base populacional 

para promoção de saúde e prevenção de doenças, em que há contato direto dos 

acadêmicos  com  a  comunidade.  Foi  realizado  o  X  ELA  (Encontro  das  Ligas 

Acadêmicas),  trabalhando  com  o  tema  “Queda  em  idosos”,  onde  foi  feito 

atendimento  à  população  da  terceira  idade  através  de  questionários  e  testes 

específicos (Avaliação do risco de quedas- Index de Downton, Time up and go, One 
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leg balance, Funcional reach), e em seguida explicação e orientação de estilo de 

vida e modificação do ambiente para prevenção de quedas.

            Resultados, Discussão

A LAGG é um espaço de interação entre acadêmicos de diversas áreas da 

saúde, um meio de preparação para o trabalho interdisciplinar exigido na prática do 

profissional de saúde. 

Os  assuntos  abordados  permitem  que  os  acadêmicos  obtenham  melhor 

conhecimento  sobre  os  idosos,  que  representam  uma  demanda  crescente  nos 

serviços de saúde. 

As  atividades  de  pesquisa  são  muito  importantes  para  a  realização  dos 

objetivos da liga e precisam ser aprimorados, tanto com relação aos acadêmicos 

interessados, quanto com relação aos professores envolvidos. 

A  liga  também  necessita  de  mais  atividades  práticas,  que  coloquem  os 

acadêmicos em contato direto com os idosos, já estando em andamento um acordo 

para criação de um estágio eletivo.

Conclusões

As atividades com idosos são importantes para complementar a graduação de 

todo  acadêmico  da  saúde  interessado,  que  não  são  oferecidas  nos  programas 

obrigatórios da faculdade. 

A LAGG representa uma importante oportunidade,  apresentando já  muitas 

conquistas e também desafios.
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AÇÃO GLOBAL- AMIGOS DA ESCOLA 
 

“Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (CAJ- 536), Daisy de Araújo Vilela (Profª Auxiliar 3)”. 
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SOUZA, Ana Lúcia Rezende1; ASSIS, Thaís Rocha1 

  

 
PALAVRAS-CHAVES: Extensão, saúde, prevenção, ação. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Através do projeto de extensão “A universidade vai à escola”, fomos convidados a 

participar da Ação global (2011) como “amigos da escola” de um colégio estadual de 

Jataí-GO. A proposta era desenvolver ações de prevenção e orientação em saúde voltada 

a comunidade. O projeto surge respaldado pela proposta da PROEC UFG “... a extensão 

universitária é o processo educativo, cultural e científico que articulado ao ensino e à 

pesquisa, de forma indissociável, viabiliza a relação transformadora entre a Universidade 

e a Sociedade“. Com o objetivo de levar as escolas de ensino de 1º e 2º grau, públicas e 

particulares do município, palestras em educação e saúde, de  desenvolver o âmbito 

escolar, onde estão os futuros cidadãos do amanhã. Buscando integrar o ensino superior 

com os níveis primário e secundário, dando aos universitários a oportunidade de 

participarem de palestras esclarecedoras de educação em saúde, atuando na orientação 

e prevenção para a saúde. Levison (1978), diz que a adolescência é a idade na vida em 

que se começa há enfrentar o tempo como uma dimensão significativa e contraditória da 

identidade. Fabrinni & Melucci (1991), não duvidam que se a experiência do 

envelhecimento está relacionada como tempo, durante a adolescência essa relação se 

torna consciente e assume conotações emocionais.  O evento “Ação Global” faz parte de 

um projeto do SESI e da Rede Globo criado em 1995, com a participação de ONGs, 

sindicatos, empresas e governo para prestar serviços gratuitos a população. O evento 
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consiste em um mutirão de serviços essenciais, integrados e gratuitos, promovidos por 

voluntários que participam em várias áreas de atuação: educação, saúde, lazer e 

cidadania.  A proposta é que em um único dia, as pessoas de comunidades carentes 

tenham acesso a toda uma estrutura para a retirada de documentos, orientação jurídica e 

realização de exames médicos, além de receber dicas de saúde e nutrição, participar de 

atividades de lazer, entre muitos outros serviços. No ano de 2011 teve o apoio da 

secretaria de Educação do estado de goiás que no município de Jataí, desenvolveu em 

parcerias com as  escolas da rede publicas de ensino e entidades privadas e do âmbito  

federal que participaram como convidados “Amigos da Escola”.    

 
OBJETIVOS 

 
O projeto tem como objetivo principal desenvolver ações de informação e promoção da 

saúde, através das palestras expositivas, colaborando para adoção de estilos de vida 

saudáveis com repercussões positivas para toda a vida.   

 

METODOLOGIA 
 
Para participação no projeto de extensão foram estendidos convites a comunidade 

acadêmica dos cursos nas áreas de ciências biológicas e humanas. Com a participação 

de alunos dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia, 

Pedagogia. Com discussão sobre os temas abordados (previamente selecionados pela 

escola). Para a ação ”Amigos da Escola”, recebemos o convite da escola, o qual 

estendemos aos integrantes do projeto que se dispuseram em grupos divididos pela 

afinidade de curso. O primeiro grupo foi composto pelas acadêmicas de enfermagem e 

biomedicina ficaram responsáveis pela dosagem da Glicemia; sob orientação de um 

professor do curso de enfermagem. O segundo grupo com alunos da Fisioterapia e 

Biomedicina ficaram responsáveis pela mensuração da pressão, Índice de massa 

corporal(IMC), circunferência abdominal e orientação sobre a necessidade de manter os 
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valores dentro de um patamar aceitável para a Organização Mundial de Saúde(OMS).No 

dia do evento ocupamos uma sala de aula em uma escola pública; a qual dividimos em 

estações de IMC,Glicemia, Hipertensão, circunferência abdominal. Cada estação com 03 

ou 04 integrantes. A comunidade participante ao adentrar na sala, informava idade, sexo e 

profissão ao aluno na entrada e dirigia as estações. Em cada estação eram realizados os 

procedimentos, com a coleta do material, valor obtido e o esclarecimento sobre a 

significância daquele valor para o bem estar do sujeito. A atividade aconteceu no período 

da manhã. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram atendidas 150 pessoas entre jovens, adultos e idosos. Onde a população com 

menor de 18 anos correspondeu a 40 % da amostra; adultos 35 % e 15 % de idosos 

acima de 60 anos. 10 % não informaram a data de nascimento e\ou a idade. 60% do sexo 

feminino; 35 % do sexo masculino e 5% não especificado na coleta o gênero. Das 

pessoas atendidas a questão de IMC permaneceu dentro dos padrões normais na maior 

parte da população; sendo que houveram alguns valores de sobrepeso (8%) e alguns 

valores abaixo do peso (7%) principalmente na população de gênero feminino. O Índice 

de Massa Corporal (IMC) é uma medida do grau de obesidade, através do seu cálculo é 

possível saber se alguém está acima ou abaixo dos parâmetros ideais de peso para sua 

estatura. Calcular IMC requer a aplicação de uma fórmula que leva em conta seu peso e 

altura, o qual são comparados com os valores determinados em uma tabela, onde serão 

caracterizados de acordo com os valores obtidos em peso ideal, sobrepeso, obesidade de 

grau I ao III. A obesidade vem sendo considerada um grande problema de saúde pública 

das sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento do mundo contemporâneo 

(CARNEIRO ET AL, 2000). Os testes de Glicemia obedeceram a metodologia do teste, e 

os valores foram comparados com a tabela normal da dosagem. A glicemia apresentou 

dentro dos valores normais; ás alterações de valores foram explicadas pelos participantes 

do não cumprimento do tempo mínimo de jejum; vale ressaltar que no evento eram 
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ofertados pipoca e bebida doce por algumas estações. Os valores na mensuração da 

pressão arterial obedeceram uma lógica de 12x08 á 13x09; lembrando que ao chegarem 

esperavam 5 minutos, sentados,  para normalizar a pressão,  antes de mensurar. Por 

definir alguns riscos, é muito importante o índice denominado Relação Cintura-Quadril, 

que é obtido pela divisão da circunferência da cintura abdominal pela circunferência do 

quadril do paciente. De uma forma geral se aceita que existem riscos metabólicos quando 

a Relação Cintura-Quadril seja maior do que 0,9 no homem e 0,8 na mulher. A simples 

medida da circunferência abdominal também já é considerado um indicador do risco de 

complicações da obesidade, sendo definida de acordo com o sexo do paciente 

(CZEPIELEWSKI, 2012).  A circunferência abdominal apresentou alguns valores elevados 

em adultos e idosos; sendo que nos jovens mantiveram dentro do padrão determinado 

como normal; 80 cm para mulheres e ate 90 cm para homens. 

 
CONCLUSÃO 
 
O momento foi rico para a comunidade participante e acadêmica pela oportunidade do 

contato com o público e possibilidade de informar sobre medidas e hábitos saudáveis de 

vida. Aos dados obtidos, cabem viés, pois apesar de treinada a equipe os aparelhos não 

tinham uma mesma especificação; a padronização da coleta nem sempre foi mantida. 

Devido às vezes, ter um período de grande acumulo de sujeitos; entende-se que algumas 

vezes algumas atividades foram realizadas  informalmente, com menos critérios. Por isso, 

são passíveis de erros. No geral, a avaliação da atividade é positiva; por possibilitar a 

comunidade mais informações sobre os benefícios e a importância de bons hábitos de 

vida saudável e a responsabilidade de cada um no sistema. Não basta só melhorias no 

âmbito de saúde pública, mas cabe a cada um a responsabilidade pela vida saudável. No 

setor público é importante a continuidade da proposta como um meio de divulgar a todos 

a importância de manterem um controle sobre as condições de saúde do seu organismo. 
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ANÁLISE DOS MOVIMENTOS E ESTRUTURAS ANATÔMICAS ENVOLVIDAS NO 
BANDAL TCHAGUI, UM GOLPE DO TAEKWONDO 1

LIMA. Amanda Fonseca de1; CUNHA, Maycon Vasconselos2; SANTANA, Poliana 

Souza3; NASCIMENTO, Pedro Henrique4; FIUZA, Tatiana de Sousa5

Palavras-chave: Taekwondo, anatomia do movimento, lesões.

BASE TEÓRICA
Há aproximadamente 660 a.C. existiam na Coréia três reinos: Sillas, Kogoryo 

e Baek Je. Sillas era o menor dos três e sofria constantes invasões e saques de 

seus vizinhos maiores. Foi então que um grupo de jovens militares do reino de Sillas 

formou uma tropa de elite denominada Hwo Rang Do semelhante aos samurais 

japoneses, desenvolvendo uma forma de luta com os pés e mãos, como o Soobak

(KIM, 2006).

Esse grupo era regido por um rigoroso código de honra resumido em cinco 

itens: obedecer ao rei; respeitar o país; ser leal para com os amigos; nunca recuar 

diante do inimigo; só matar quando não tiver alternativa. O Hwo Rang Do e seu 

código constituíram-se pedra fundamental da filosofia desenvolvida pelo TKD (WOO, 

1988). Em 1909, a Coréia foi invadida pelo Japão e a prática do TAEKWONDO foi

proibida. Somente após 1945, quando a Coréia libertou-se do Japão, a arte voltou a 

ser praticada e passou a se difundir por todo o mundo (FETERJ , 2012)

A arte marcial coreana, Taekwondo (TKD) é uma modalidade olímpica, em 

que se usam os pés e as mãos no combate, com predomínio os membros inferiores 

(KIM, 2006), mas trabalha outros músculos e articulações do corpo (BARROS, 

2006). A posição correta dos movimentos é de extrema importância para um melhor 

desempenho dos golpes e por evitar problemas relacionados à má execução. 

OBJETIVOS
O presente estudo tem como objetivo demonstrar os movimentos e analisar 

as articulações, músculos envolvidos na posição da base de ataque Tuiti Kubi Sugui

                                               
1 Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura código ICB-89: Profa. Dra.

Tatiana de Sousa Fiuza
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e no chute Bandal Tchagui, um golpe do Taekwondo, a fim de se pensar na proteção 

destas estruturas por meio de alongamentos e fortalecimentos.

MATERIAL E MÉTODOS
Utilizou-se como método a análise dos movimentos envolvidos no chute 

Bandal Tchagui correlacionando os com os músculos e articulações envolvidos. 

Para isso foram utilizados como suporte livros, artigos científicos e outras literaturas 

tanto da área de Anatomia humana quanto do Taekwondo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Partindo da posição da base de ataque do taekwondo, o TUIT KUBI SOGUI, o 

membro inferior de um lado fica voltado para frente (esquerdo) avançado 

aproximadamente a uma largura de dois pés de distância do membro inferior direito, 

que fica posicionado posteriormente e em rotação lateral. Em ambos os membros 

inferiores, inicialmente as pernas e as coxas ficam em posição de semiflexão e os 

pés apoiados no chão (trabalhando os músculos flexores da coxa: iliopsoas, reto 

femoral, sartório, pectíneo e tensor da fáscia lata, e músculos flexores da perna:

semitendinoso, semimembranoso, bíceps da coxa, com auxílio do grácil, sartório e 

gastrocnêmios). O tronco realiza rotação lateral utilizando os mm.: oblíquo externo, 

oblíquo interno e transverso do abdômen. O braço esquerdo realiza rotação lateral

(envolvendo os músculos: infraespinal e redondo menor) e abdução (por meio dos 

mm.: deltóideo e supraespinhal), o antebraço fica estendido (trabalhando os mm.:

tríceps braquial e ancônio) e em pronação (através dos mm.: pronador redondo e 

pronador quadrado), a mão se mantêm estendida (através dos músculos: extensor 

radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e extensor ulnar do carpo). O 

braço direito fica em rotação medial (por meio dos mm. redondo maior e 

subescapular), o antebraço em flexão (envolvendo os músculos: braquial,

braquiorradial e bíceps braquial) e em supinação (utilizando os músculos: supinador 

e. bíceps braquial); os dedos da mão ficam estendidos com o polegar aduzido, por 

meio do m. adutor do polegar (MIRANDA NETO et al., 2008; SOBOTTA, 2000).

Em seguida realiza-se o chute bandal tchagui. Para isso, no membro inferior 

direito, inicialmente flexiona-se a coxa, formando um ângulo de 90º com o tronco,

faz-se uma rotação medial da coxa (utilizando os músculos: glúteo médio, glúteo 

mínimo e tensor da fáscia lata), flexiona-se a perna e o pé fica em flexão plantar 
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(envolvendo os mm tríceps sural e tibial posterior) com os dedos flexionados 

(trabalhando os mm.: flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux, flexor curto dos 

dedos, flexor curto do hálux, lumbricais). Posteriormente faz-se abdução da coxa

(por meio dos mm glúteo médio e glúteo mínimo) e estende-se a perna (através do 

m. quadríceps da coxa) realizando-se o chute. Durante o chute, apoia-se 100% do 

peso do corpo no membro inferior esquerdo, com a coxa estendida (contraindo os

mm: glúteo máximo, bíceps femoral - cabeça longa, m. semitendinoso, m. 

semimenbranoso e porção extensora do adutor magno), em rotação lateral 

(trabalhando os mm: glúteo máximo, piriforme, obturatório interno, obturatório 

externo, gêmeo superior, gêmeo inferior e quadrado da coxa) e perna estendida.

Após a execução do chute, o membro inferior volta à posição original, a base Tuit

Kubi. Durante o chute, os braços ficam levemente flexionados (envolvendo os 

músculos: deltóideo – porção clavicular, peitoral maior - porção clavicular e 

coracobraquial), com leve rotação medial, os antebraços ficam flexionados e semi-

pronados até a altura do queixo, o punho do lado do membro de ataque fica 

aproximadamente a distância de um punho a frente do outro punho, e os dedos das 

mãos flexionados sendo os polegares os últimos a se flexionarem (utilizando os 

músculos: flexor superficial dos dedos, m. flexor profundo dos dedos, m. flexor curto 

do dedo mínimo, m. flexor curto do polegar, m. lumbricais, m. flexor longo do 

polegar, oponente do polegar) (MIRANDA NETO et al., 2008; SOBOTTA, 2000).

Para executar os movimentos com melhor aproveitamento e menos danos por 

lesões são necessários exercícios de flexibilidade e que fortaleçam os músculos que 

realizam o golpe bandal tchagui.

A flexibilidade facilita a aprendizagem do Taekwondo, pois as técnicas 

fundamentais de chutes exigem um amplo movimento articular, diminuindo o gasto 

energético e a possibilidades de lesões musculares e articulares, melhorando a 

coordenação motora e a velocidade (NUNEZ 2005).

No Taekwondo, predominam os chutes, portanto, deve-se dar atenção 

especial ao treinamento dos membros inferiores, por meio de alongamentos e 

fortalecimento muscular (GOULART, 2005), com intuito de evitar ou minimizar

lesões, como estiramentos musculares, torções e traumas.

Segundo Simão e Bálsamo (2007), podem-se fortalecer os músculos 

quadríceps femoral, glúteo máximo, íliopsoas e eretor da espinha através do

exercício agachamento no aparelho hack; e os músculos posteriores da perna:
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tríceps sural, fibular longo, fibular curto, tibial posterior, flexor longo dos dedos, flexor 

longo do halúx através do aparelho flexão plantar no burrinho.

No livro Flexibilidade, alongamento e flexionamento de Dantas (1989), há uma 

grande variedade de exercícios de alongamento para diversos tipos de esportes, 

incluindo esportes de combate. Para o alongamento do quadríceps, que é um grupo 

muscular muito solicitado nos chutes do Taekwondo, tem se o exercício em que se 

senta no chão, flexionam-se as duas pernas e estende-se o quadril até se sentir o 

alongamento.

Os músculos posteriores da coxa podem ser alongados por meios dos 

exercícios de flexão da coxa com as pernas estendidas. Para a região posterior da 

perna o alongamento é feito através de exercícios de flexão dorsal do pé com a 

perna alongada estendida, já a região anterior da perna deve ser alongada com a 

flexão dorsal  e eversão do pé. Os pés são alongados através da flexão dos dedos 

dos pés. Lembrando que todos os movimentos devem tencionar os músculos 

alongados para acontecer o alongamento.

CONCLUSÃO
Por meio desse trabalho foi possível analisar os movimentos, as articulações 

e os músculos envolvidos na base Tuit Kubi e golpe Bandal Tchagui, possibilitando a 

execução correta do movimento, além da realização direcionada ao fortalecimento e 

alongamento muscular dos grupos envolvidos. 
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PROGRAMA “FAZ O QUÊ?”

COSTA, Ana Clara Gomes1; MOREIRA, Vanessa Bandeira2

Palavras-chave: Relatório final, resumo expandido, programa Faz o quê, TV UFG.

Introdução

O “Faz o quê?” é um programa educativo e informativo que tem como objetivo 

discutir com profundidade as profissões, especialmente aquelas que fazem parte dos 

cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal de Goiás. O público-alvo 

do programa são vestibulandos e, por isso, o “Faz o quê” se propõe a discutir 

questões que possam interessar a esses jovens que querem entrar para a 

universidade. O programa contempla o mercado de trabalho, áreas de atuação para o 

profissional, curiosidades, história da profissão, projetos, pós-graduação e pesquisa, 

tecnologia e inovação, processo seletivo, dentre outros.

Na sua 3ª temporada, o “Faz o quê?” traz uma produção com abordagem 

interdisciplinar sobre as profissões, mostrando como elas se relacionam em 

determinadas áreas do mercado de trabalho, bem como no debate sobre assuntos 

em destaque na sociedade. Desta forma, o foco da 3ª temporada do programa sai da 

profissão e passa para o profissional. Assim, a partir de temas previamente 

escolhidos, o programa visa mostrar qual a atuação, a função, o papel e a opinião dos 

profissionais dentro dos assuntos abordados.

                                                            
* Resumo revisado por: Luciana Freire E. C. Pereira de Sousa (Programa Faz o quê/ código da ação:
PROGRAD-5) e Vanessa Bandeira Moreira (Núcleo de Criação de Conteúdos Audiovisuais da TV UFG –
NUCCA/ código da ação: ASCOM-8).

1 Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (Facomb/UFG) – anaclagc@hotmail.com

2 TV UFG/ Fundação RTVE - vanessa@rtve.org.br
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Justificativa

Para a maioria dos brasileiros, a escolha da profissão é algo que está 

relacionado com a necessidade de sobrevivência na vida cotidiana. Segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a rede de Ensino 

Fundamental brasileira abriga 33 milhões de crianças. Entretanto, de acordo com o 

Censo Escolar da Educação Básica de 2009, somente cerca de 8,2 milhões alcançam 

o Ensino Médio e desses, apenas 23% concluem esta etapa da formação na idade 

adequada. Pesquisas da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) indicam que 63% da população adulta brasileira que se encontra 

na faixa etária dos 25 aos 64 anos de idade não concluiu o Ensino Médio e apenas 

10% da população jovem entre 25 e 34 anos consegue chegar ao final do Ensino 

Superior. Mesmo com o funil que o Ensino Superior representa anualmente, milhões 

de egressos do Ensino Médio submetem-se aos concursos vestibulares de 

instituições de ensino superior públicas e privadas no Brasil.

Atualmente, Goiânia conta com 25 faculdades e universidades, sendo 18 

instituições particulares, cinco estaduais e duas federais. A esse número, somam-se 

oito faculdades em Aparecida de Goiânia, duas em Trindade e uma em Senador 

Canedo, municípios que integram a microrregião da Capital. Segundo a Secretaria de 

Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (Sectec), a região metropolitana de Goiânia 

concentra 25% das faculdades e universidades instaladas em Goiás, oferecendo mais 

de 60% das vagas do Ensino Superior. 

A procura por um curso superior envolve fatores tais como vocação, 

desenvolvimento intelectual e mercado de trabalho. Algumas pessoas definem muito 

cedo a carreira e a profissão que querem seguir, mas esta não é a realidade da 

maioria dos jovens que estão prestes a ingressar num curso superior, já que este 

período de definição é marcado mais por dúvidas do que por certezas. 

Como escolher a profissão correta? O que é mais importante, fazer o que 

gosta ou ser bem sucedido financeiramente? Certamente não há únicas respostas 

para tais perguntas. O que se pode indicar é que o melhor caminho para uma dúvida 

sempre será o conhecimento. Assim, quanto mais se conhecer sobre a futura 

profissão e o processo de formação exigido para o exercício profissional, mais 

possibilidades de uma escolha acertada. 
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O programa aqui proposto justifica-se, uma vez que este abordará questões 

relativas à vida profissional, ao vestibular, à formação acadêmica e ao mercado de 

trabalho, proporcionando uma visão ampla, mas com especificidades, da profissão 

abordada. De caráter educativo e informativo, o programa prestará um serviço público 

ao contribuir na escolha profissional de jovens que ingressarão no Ensino Superior, 

bem como na divulgação dos cursos de graduação e das profissões a eles 

relacionadas, podendo também despertar o interesse de outras pessoas pelo 

aprimoramento da sua formação escolar por meio de um curso de nível superior.

Objetivos

Na sua atual formatação, o programa “Faz o quê?” visa fornecer elementos 

para que o(a) egresso(a) do Ensino Médio conheça melhor as profissões e os cursos 

oferecidos pela Universidade Federal de Goiás, a fim de contribuir na definição da 

escolha da sua provável profissão. O debate sobre o curso relacionado à atividade 

profissional ampara as expectativas dos estudantes no que tange a informações 

sobre conhecimentos específicos mais relevantes para seguir determinada profissão. 

É com o objetivo de refletir sobre os conhecimentos, habilidades e valores 

desenvolvidos nos cursos de graduação que o programa “Faz o quê?” relaciona 

aspectos teóricos e humanísticos das opções de graduação da UFG com as 

competências práticas, técnicas e profissionalizantes. A intenção de abordar 

amplamente as profissões focaliza tanto os aspectos relacionados ao mercado de 

trabalho, quanto às perspectivas de atuação profissional cotidiana.

A abertura de um canal de diálogo com a sociedade divulga as inúmeras 

possibilidades de atuação das profissões no mercado de trabalho já que, muitas 

vezes, ele condiciona os profissionais a se especializarem numa única área ou a 

seguirem uma área mais comum, tradicional. É nesse sentido que o programa “Faz o 

quê?” tem por objetivo apresentar novas possibilidades para a qualificação 

profissional  dentro da própria graduação, assim como programas de pós-graduação 

e pesquisa e projetos de novas tecnologias ou inovação.
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Metodologia

Com um tempo de 30 minutos ocupados na grade de programação da TV 

UFG, o programa é dividido em três blocos de seis a oito minutos, com dois intervalos 

de dois minutos entre cada bloco. Por ser destinado a um público jovem, a opção foi 

por fazer blocos mais curtos e dinâmicos, a fim de chamar o interesse e despertar a 

atenção do telespectador.

A cada semana o programa aborda uma área do mercado de trabalho e suas 

respectivas profissões que nesta área atuam. As entrevistas são feitas com diversos 

profissionais em um contexto multidisciplinar. Os locais escolhidos para as entrevistas 

remetem às profissões retratadas em cada programa. 

A linguagem do programa segue o uso da linguagem televisiva, ou seja, o 

mais acessível possível ao público específico, com um tom de coloquialidade, 

buscando, assim, uma aproximação dos jovens e de suas falas e lugares cotidianos. 

Conclusão/Resultados

O programa “Faz o quê?” de cunho educativo e informativo adentra o jovem 

no misterioso e desconhecido universo das profissões e do mercado de trabalho e 

estabelece uma rede de contatos com a comunidade e escolas da rede pública e 

privada de ensino da região metropolitana de Goiânia, para maior aproximação do 

universo do vestibulando. Na medida em que há uma interatividade entre o programa 

e os estudantes por meio da veiculação na TV UFG e pela disponibilização dos 

conteúdos produzidos na internet, o programa promove a pesquisa e a reflexão 

desses jovens sobre os caminhos profissionais a serem tomados no futuro.
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Síndico Dengueiro – uma figura essencial para o controle da dengue na 
Universidade Federal de Goiás 

 

SOUZA, Ana Cláudia Batista de¹; HENRIQUE, Geovanna Bárbara1; MENDES, 

Geovana Bárbara Ferreira1; TAVARES, Lorraine Cristina1; SILVA, Heloisa Helena 

Garcia2; SOUZA, Menira Borges de Lima Dias2; OLIVEIRA,Ellen Synthia Fernandes2. 

Palavras-chave: Dengue, Controle, Síndico dengueiro, Capacitação 

Justificativa 

A dengue é uma doença de transmissão essencialmente urbana. As cidades 

concentram as condições fundamentais para sua ocorrência, e o estabelecimento da 

cadeia de transmissão (Miagostovich, 1993), constitui ainda um dos grandes 

problemas de saúde pública no Brasil sendo, portanto, o conhecimento sobre sua 

forma de transmissão, a identificação precoce dos casos, e a implementação de 

medidas de controle do vetor, ações primordiais para se diminuir o número de novos 

casos, bem como se evitar óbitos (MS, 2008).  O ponto crítico na luta contra a 

dengue é evitar a formação de criadouros do principal vetor, o Aedes aegypti. 

Estudos demonstram que a população acumula conhecimentos sobre a ocorrência 

da doença e suas formas de prevenção e controle, mas não se envolve no 

desenvolvimento de ações mais efetivas. Existe uma importante ruptura entre o 

conhecimento e a ação, onde as informações recebidas não são usadas como 

instrumento de mudança de comportamento dos indivíduos (Nicolas et al., 2009; 

Chiaravalloti Neto et al., 1998). Muitas vezes, o cidadão não se vê como ator 

também responsável pelo cuidado com o seu domicílio, fato esse confirmado pelos 

levantamentos realizados pelas Secretarias Municipais de Saúde, que apontam 

aproximadamente 70% dos focos como intradomiciliares. 

Em Goiânia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram 

observados três anos consecutivos (2008, 2009, 2010) de epidemias de dengue com 

um número crescente de casos. No ano de 2011, foram notificados 17.014 casos, e 

até agosto de 2012, 9.228 casos de dengue (MS/SVS, 2012).  

A alta incidência da doença na região metropolitana de Goiânia, levou o 

governo do estado de Goiás a tratar o controle da dengue de forma ampliada, com a 
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adoção de políticas integradas entre diversos setores, agregando parceiros 

importantes para a definição de ações que possibilitassem o alcance de resultados 

mais efetivos. Assim, “considerando a reconhecida eficácia do trabalho coletivo na 

prevenção e no combate às causas das doenças endêmicas” e, “as particularidades 

epidemiológicas da doença”, o Governo do Estado de Goiás, por meio do “Decreto 

nº7221” de 21/02/201, instituiu o Comitê Estadual Local contra Dengue da qual a 

Universidade Federal de Goiás (UFG) é parte integrante com representantes do 

Grupo Integrado de Ações contra Dengue (GIAD). Nesse decreto foi criada a figura 

do Síndico Dengueiro em todos os órgãos públicos. 

A criação da figura do Síndico Dengueiro veio a somar esforços na luta do 

GIAD, e da UFG como um todo, contra a dengue. Os resultados preliminares deste 

estudo indicam que melhorias significativas foram obtidas na limpeza geral e na 

presença de possíveis focos de larvas dentro das unidades da UFG, entretanto os 

esforços devem ser contínuos e crescentes para que o problema da dengue seja 

minimizado em nossa Instituição.  

Objetivo 

Executar ações de treinamento e capacitação dos “Síndicos Dengueiros” a fim de 

aprimorar as atividades de prevenção da dengue que vem sendo realizadas pelo 

GIAD, auxiliando na elaboração de ações futuras. Estimular o Síndico Dengueiro a 

assumir a função a ele designada de monitorar a sua unidade para a presença de 

acúmulo de lixo e possíveis focos de larvas do vetor da dengue. 

Metodologia 

Através de ofício da reitoria da UFG, cada unidade foi instruída a designar um 

servidor para atuar como Síndico Dengueiro. Primeiramente, estes foram 

convocados para um treinamento, que foi dividido em uma parte teórica e uma 

prática. A parte teórica constou de palestras intituladas: “Controle de dengue: um 

desafio para governo, sociedade e pesquisadores”, “Insetos vetores de dengue e 

febre amarela”, e “A Prevenção da Dengue nas Universidades”, proferidas por 

professores participantes do GIAD. 

Na parte prática foram realizadas as seguintes atividades: 
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1 – Reconhecimento morfológico, em laboratório, das fases do ciclo evolutivo de 

Aedes aegypti; 2 – capacitação para identificar os principais criadouros do Aedes 

aegypti, em sua respectiva unidade, bem como, orientações para evitar a formação 

desses criadouros. Nesta etapa do trabalho, os síndicos foram acompanhados por 

um Agente de combate a endemias, da Secretaria Municipal de Saúde, e por um 

aluno da UFG, participante do GIAD, devidamente treinado para ações de combate 

à dengue; 3 – elaboração de um Check-list para a documentação das atividades 

realizadas pelo Síndico Dengueiro. 

Resultados e Discussão 

 

A UFG é composta por 53 unidades, e em 37 destas foi designado um 

funcionário para exercer a função de síndico dengueiro. Dos 37 funcionários, 23 

passaram pelo treinamento oferecido pelo GIAD em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde. Desde o treinamento dos síndicos e bolsistas do GIAD, um 

monitoramento semanal das unidades vem sendo realizado pelos síndicos e 

monitores do GIAD a fim de por em prática o treinamento recebido. Atividades como 

vistoria do local para a detecção de problemas estruturais, acúmulo de lixo e água, 

bem como potenciais focos de larvas do vetor, com preenchimento de um Check-

list(Fig1). 

O aluno bolsista tem ainda como função gerar um relatório mensal através do 

mesmo já preenchido, se houver detecção de algum problema deve ser gerada uma 

Ordem de Serviço (OS) que será diretamente encaminhada ao Centro de Gestão do 

Espaço Físico da UFG (CEGEF) que tem como uma de suas funções resolver de 

forma prioritária os problemas relacionados com a Dengue.Uma das dificuldades 

relatadas pelos síndicos para realização das atividades foi falta de material 

adequado como escadas, luvas, etc..., para remoção de criadouros em locais de 

difícil acesso. Apontaram também a dificuldade de comunicação com empresas 

responsáveis pela construção de novos prédios no espaço da UFG, cujo lixo se 

transforma facilmente em novos criadouros do vetor.  
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Tabela 1: Check- list a ser preenchido em todas as vistorias das unidades da UFG 

 

Quanto aos aspectos positivos da atuação dos síndicos registra-se a queda 

no número de criadouros no espaço da UFG, resolução de problemas relacionados 

a acúmulo de lixo e realização de reuniões periódicas do GIAD para avaliação das 

atividades, visando aprimoramento e idealização de ações futuras para controle da 

dengue. 

 

Conclusões 

Verifica-se a importância da função do Síndico Dengueiro nas unidades da 

UFG, porém fica claro que é preciso encontrar formas de estimular a participação 

dos mesmos. Ações contra dengue exigem atividades contínuas, que implicam em 

mudança de comportamento para que sejam adotados hábitos que evitem a 

presença e a reprodução do Aedes aegypti. É preciso ainda abrir um canal de 

comunicação eficaz entre síndicos, Centro de Gestão do Espaço Físico da UFG 

(CEGEF), e coordenador e demais membros do GIAD. 
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O CUIDADO COM O CUIDADOR: COMEMORANDO O DIA INTERNACIONAL DO 
ENFERMEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ/GO1 

 
PEREIRA, Ana Cláudia Souza2; REZENDE, Wender Lopes3; MAIA, Ludmila Grego4; 
ANJOS, Giulena Rosa Leite Cardoso dos5; PRADO, Lázara Cristina Carvalho6 

PALAVRAS-CHAVE: auto-cuidado, saúde, enfermagem. 

JUSTIFICATIVA / BASE TEÓRICA 

O trabalho em saúde impõe aos profissionais da área uma rotina carregada 

de alto grau de tensão que envolve toda a equipe. Inúmeras pessoas transitando e 

conversando, sons agudos, intermitentes e variados, queixas constantes, ansiedade, 

tristeza, dor, morte e longas jornadas de trabalho constituem o cotidiano da maioria 

desses profissionais e, em particular, a do enfermeiro (DAMAS et al., 2004). Além 

disso, remuneração insuficiente, competitividade profissional, excesso de 

responsabilidades, acabam por fazer com que estes profissionais sofram um grande 

desgaste emocional (SOUZA et al., 2006).  

Segundo OLINISKI e LACERDA (2006) estas rotinas levam o cuidador a 

buscar mecanismos de enfrentamento para suportar a mobilização interna a qual 

são submetidos, acarretando em “desinteresse pelo outro, agir mecanizado, não 

percepção do outro como ser humano, desvalorização do cuidado e de si como 

pessoa e profissional”. Ainda de acordo com estes autores, os ambientes de 

trabalho da forma em que se apresentam atualmente não favorecem o cuidado de si 

dos cuidadores, tornando-se locais mobilizadores de emoções, sentimentos e 

estresse.  

Jesus et al. (2001) garantem a necessidade de as instituições hospitalares 

preocuparem-se com seus recursos humanos, contemplando a saúde do trabalhador 

tanto no contexto existencial quanto no contexto do trabalho, para que as 
                                                             
1 Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura (CAJ-765): Prof Ms. Giulena Rosa 
Leite Cardoso dos Anjos 
2 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí. E-mail: 
anita.claudia@gmail.com 
3 Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí. E-mail: 
wenderlopesbio@hotmail.com 
4  Profa Especialista em Enfermagem, Curso de Enfermagem, Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí. E-
mail: lgregomaia@yahoo.com.br 
5  Profa Mestre em Enfermagem, Curso de Enfermagem, Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí. E-mail: 
giulenar@gmail.com 
6 Enfermeira. Coordenadora de enfermagem do Centro Municipal de Saúde Dr Serafim de Carvalho 
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dificuldades geradas pelo desgaste no processo de trabalho possam ser superadas, 

promovendo certamente melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

Neste sentido, durante a realização das atividades práticas hospitalares do 

Curso de Enfermagem UFG/CAJ no Centro Municipal de Saúde Dr Serafim de 

Carvalho, nos foi oportunizado observar o funcionamento dos serviços de saúde, 

suscitando questionamentos, tais como: Como a equipe de enfermagem foi 

preparada para enfrentar, com saúde física e mental, tal rotina? Os enfermeiros e 

sua equipe recebem suporte para o enfrentamento dessa situação? De que 

maneiras estes extravasam as tensões acumuladas no ambiente de trabalho? 

Essa situação nos fez refletir sobre a importância dada ao aprendizado do 

cuidado com o profissional que cuida, uma vez que consideramos ser fundamental 

estarmos bem e integrados conosco para trabalharmos satisfeitos e saudáveis. 

DAMAS et al., 2004, ressaltam que ainda durante a graduação, são necessárias 

abordagens que mobilizem os acadêmicos na direção do aprendizado a cuidar de 

quem cuida e para aprender a construir um ambiente de trabalho mais digno e feliz. 

Entretanto, a orientação predominante na formação ainda é alheia à 

organização setorial e ao debate crítico sobre o cuidado na saúde. Além disso, 

defronta-se com modelos curriculares fragmentados, não inseridos nos serviços 

públicos de saúde, divididos em ciclos básicos e profissionais, em geral pouco 

integrados e dependentes de alta tecnologia (BRASIL, 2009). Este fato torna-se a 

maior dificuldade em se desenvolver habilidades que possibilitem a formação de 

cuidadores mais saudáveis, uma vez que a maioria dos cursos de graduação ainda 

é respaldada por teorias cartesianas, em detrimento de teorias que contemplem o 

ser humano integralmente. 

Junior (2009) destaca que as instituições formadoras necessitam aprimorar 

suas metodologias de ensino relacionadas ao cuidado, incluindo nesse contexto 

preocupações com a saúde do cuidador. Diante disso, torna-se necessário que os 

acadêmicos de enfermagem sejam incentivados e orientados a se perceberem como 

peça importante para o bom funcionamento do Sistema de Saúde, e que para tanto, 

o cuidado e a atenção dispensados ao outro devem ser equivalentes ao cuidado que 

os alunos devem ter com eles mesmos (DAMAS et al., 2004). 

 Diante desta premissa, foi decidido entre a coordenação de estágio do curso 

de enfermagem, professores da disciplina, coordenadora de enfermagem da 

instituição hospitalar e alunos da disciplina Estágio I, homenagear os profissionais 
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de enfermagem da instituição, na data em que se comemora a Semana do 

Enfermeiro, de 12 a 20 de maio realizando esta atividade de extensão. 

No dia 12 de maio comemora-se mundialmente o Dia do Enfermeiro, em 

referência ao nascimento da enfermeira britânica Florence Nightingale, pioneira e 

precursora da enfermagem moderna, cujo nascimento se deu em 12 de maio de 

1820. Na década de 40 foi instituída entre os dias 12 e 20 de maio no Brasil, a 

comemoração da Semana da Enfermagem, em homenagem a dois grandes 

personagens da profissão no mundo: Florence Nigthingale e Ana Néri, sendo Néri 

uma enfermeira brasileira, pioneira voluntária na guerra do Paraguai, vindo a falecer 

no dia 20 de maio de 1880. 

O tema escolhido para a homenagem aos profissionais de enfermagem da 

instituição foi “cuidando do cuidador”, com o intuito de discutir o cuidado que os 

profissionais de Enfermagem – Auxiliares, Técnicos e Enfermeiro - precisam ter 

consigo, bem como os aspectos mais relevantes no aprendizado dessa habilidade. 

OBJETIVOS 

-Discutir o cuidado que o profissional de Enfermagem precisa ter consigo, 

bem como os aspectos mais relevantes no aprendizado dessa habilidade, sob a 

ótica do aluno graduando em enfermagem ano 2012. 

-Mobilizar os acadêmicos de enfermagem na direção do aprendizado a cuidar 

de quem cuida. 
-Realizar ações de cuidado e embelezamento ao profissional da equipe de 

Enfermagem do hospital CMSSC de Jataí. 

-Realizar apresentações culturais para a equipe de Enfermagem do hospital 

CMSSC de Jataí a fim de despertar o interesse pelo lazer.   

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência da realização de um evento de Extensão 

e Cultura, vinculado ao Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, 

Campus Jataí (UFG/CAJ) iniciado no mês de maio de 2012. 

O evento foi realizado com o intuito de comemorar a Semana de 

Enfermagem, proporcionando ao público alvo, profissionais das categorias de 

enfermagem de um hospital público de Jataí-GO, um momento de interação entre a 

equipe, visando à melhoria da qualidade de vida do cuidador. Nesse evento, 
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primeiramente, foi elaborado um plano de trabalho dos organizadores, com pesquisa 

e discussão para levantamento de temas, palestra, palestrantes e convidados e 

atividades a serem desenvolvidadas, os temas escolhidos foi “O cuidado com o 

cuidador”. 

Realizamos um momento de integração e descontração para comemorar o 

Dia do Enfermeiro no hospital Centro Municipal de Saúde Dr Serafim de Carvalho de 

Jataí (CMSSC). O evento ocorreu no auditório desta instituição, no dia 10 de maio e 

se repetiu igualmente no dia 11, para que pudéssemos atender a todos os turnos de 

trabalho, assim os profissionais da instituição participaram do evento em seu 

respectivo dia de folga.  

O evento foi organizado da seguinte forma: iniciamos com apresentações 

culturais, em seguida tivemos uma palestra com o tema “O Cuidado do Cuidador” e 

discussão do assunto com a participação dos presentes, neste momento os 

participantes puderam expressar seu pensamento sobre o assunto, suas angustias e 

desejos em relação à saúde. Houve sorteio de brindes relacionados ao cuidado com 

o corpo e a mente do cuidador (cuidados com cabelo, massagens, diárias em hotéis 

e motéis, cremes para o corpo, shampoos e sabonetes, passeios em pesque-pague, 

clubes, jantares, etc, etc.), contamos ainda, com uma equipe de cabeleireiros que 

esteve presente durante todo o evento, realizando cortes de cabelo e escovas. Em 

seguida foi servido um lanche promovido pela equipe da disciplina Estágio I, e 

entregue uma camiseta pela gerência de enfermagem da instituição. A idéia é que 

todos pudessem despertar-se para a necessidade de cuidar de si mesmos para 

prestar um cuidado de qualidade ao outro.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do evento foram satisfatórios, atingindo os objetivos propostos 

e tendo as ações planejadas executadas conforme anseio da equipe organizadora. 

Participaram do evento 144 profissionais que compõem o quadro da equipe de 

enfermagem do hospital Centro Municipal de Saúde Dr Serafim de Carvalho de 

Jataí-GO, profissionais esses de todas as categorias profissionais: Auxiliares em 

Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros. A avaliação dos participantes 

foi positiva, uma vez que, elogiaram a iniciativa e a forma como foi conduzida esta 

homenagem.  
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Durante a palestra e discussão do tema proposto, pôde se notar entre os 

comentários, a dificuldade que os profissionais têm de exercer o autocuidado, o que 

pode ser explicitada na fala de alguns companheiros que referem “... não ter tempo 

disponível...”, “os profissionais de outras categorias, principalmente os médicos 

minimizam as queixas do profissional da enfermagem”, “a gente se preocupa em 

cuidar do outro no trabalho e em casa e acaba se esquecendo da gente”, etc. Além 

disso, muitos dos profissionais afirmaram trabalhar mais de 24 horas seguidamente 

em dois empregos simultâneos, cerca de 90% dos presentes referiram sentir com 

freqüência dores nas pernas, cefaléia e/ou dor lombar.  

CONCLUSÃO 

Este trabalho nos revela a necessidade de desenvolver a temática em 

eventos como este, que proporcionam um momento de cuidado para o cuidador e de 

conscientização para o auto-cuidado. Eventos como este são de suma importância 

para o estreitamento de relações entre os profissionais de enfermagem dessa 

instituição de saúde e contribuição à melhoria da assistência prestada. 
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Extração e Caracterização de Estruturas com Potencial Atividade Biológica de 
Plantas Nativas do Bioma Cerrado

Ana Paula Borges da Rocha (PROVEC) 1; Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos (PQ) 1

Curso de Química – Universidade Federal de Goiás – Campus de Jataí
BR 364, km 192, n° 3800, Setor Industrial, Jataí - GO

e-mail: anapaulaborges_r@hotmail.com

RESUMO 
O bioma Cerrado é muito rico em espécies frutíferas. Dentre as espécies deste bioma, 
o  Caryocar  brasiliense Camb.,  mais  conhecido como pequizeiro,  merece destaque 
pela importância comercial, nutricional e gastronômica de seu fruto, o pequi. [1] 
O objetivo é extrair o óleo do pequi a partir do seu fruto e caule, e caracterizá-lo. Tal 
caracterização realizando com a sua constituição química.
Palavras-chave:  Pequi, Copaíba do Cerrado, Jatobá. 

INTRODUÇÃO
A Química Orgânica caracteriza-se pelo estudo de moléculas de origem a partir dos 
seres  vivos,  o  estudo  de  funcionalidade  e  aplicabilidade  destas  e  pelo  estudo  de 
síntese destas, de forma a aumentar a possibilidade de uso dos materiais obtidos na 
natureza em proveito do ser humano.
Dentro  das  possibilidades  de  estudo,  caracterização  e  descobertas  de  novos 
compostos  com  potencial  aplicabilidade,  as  plantas  têm-se  mostrado  excelentes 
fornecedoras  de  matéria-prima  para  o  isolamento,  caracterização  e  aplicação  de 
moléculas com atividade biológica. A obtenção de compostos com atividade biológica, 
assim como a síntese destes e de variações estruturais dos mesmos, para testes de 
estrutura e reatividade são estudos importantes na química orgânica sintética atual.
O pequizeiro (Caryocar  brasiliense)  é o  símbolo  máximo de Goiás,  apesar  de ser 
encontrado  também  em  vários  outros  estados  brasileiros.  A sua  produção  não  é 
estável, decorrente das diferenças climáticas, sobretudo no período pós-floração. Em 
anos de muita chuva produz pouco, nos tempos de seca a produção é maior, porque a 
chuva derruba as flores antes da fecundação, o que reduz a produção. Do pequizeiro 
utilizam-se  todas  as  suas  partes  com  emprego  específico.  Devido  a  sua  ampla 
utilização, é considerada uma espécie de grande interesse econômico.
O pequi é o fruto do pequizeiro, e conhecido como “ouro do cerrado”, por seu alto valor 
econômico e nutricional e na literatura existem vários estudos sobre o valor nutricional 
do  pequi.  A polpa  do pequi  contém cerca de  60% de óleo comestível,  é  rica  em 
vitamina A e proteínas.
Assim  como  o  pequizeiro  a  copaíba  (Copaifera  langsdorfii  Desf.)  também  é  uma 
espécie  arbórea,  ela  faz  parte  da  família  Caesalpiniaceae disseminada  por  todo 
território brasileiro, podendo ser achada no cerrado, mata atlântica e matas de galeria. 
A árvore pode ser utilizada na arborização rural  e urbana, sendo também útil  para 
plantio em áreas degradadas e de preservação permanente.
Tanto o pequizeiro como a copaíba são plantas que despertam interesse sobre suas 
possíveis substancias com potenciais atividade biológica.  O Pequi possui aplicação 
em medicina tradicional na preparação de tônicos, tratamento de gripe e tumores. A 
copaíba é usada em contusões, tumores e como cicatrizante.
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A extração do óleo de pequi, geralmente, é feita com os frutos apanhados na natureza 
(Figura 01).  O processo utilizado para a extração é muito rudimentar e com baixa 
produtividade  e  qualidade.  Geralmente  é  utilizado  para  consumo  doméstico  ou 
adquirido pelas indústrias de licor que, por sua vez, revendem o óleo residual, após 
processamento do licor, para a produção de sabão ou de preparados farmacêuticos.

As propriedades curativas do óleo do pequi foram estudadas, observando-se o poder 
cicatrizante do produto em ratos. O óleo possui vários ácidos graxos, essenciais ao 
funcionamento  orgânico,  vitaminas  E,  A e  C  .  “São  vitaminas  que  participam  do 
processo antioxidante, renovando as células”. No caso de aumento de colesterol, pode 
ser  improvável,  já  que  os  ácidos  graxos  são  benéficos  ao  funcionamento  do 
organismo.

METODOLOGIA

Os primeiros processos de extração foram feitos com o fruto do pequizeiro, pegou-se o 
pequi, e removeu-se sua carne, coloca-se esta carne do pequi no SOXHLET, usando-
se em processo da extração continua, utilizando-se um balão de 500mL com solvente 
o  hexano.  O  extrator  de  Soxhlet  é  frequentemente  empregado  para  extrações  de 
amostras sólidas por um solvente quente.

Depois de removido todo o óleo do pequi, é feita, a extração do solvente, a pressão 
reduzida em um rota-evaporador, com a temperatura do banho-maria, concentrando-
se o produto.
Já com o caule do pequizeiro fazendo-se uso de etanol como solvente na extração 
continua observando-se uma melhor extração em volume, de óleo nestas condições 
que se fazendo uso de hexano.
A extração da casca da Copaíba foi feita via extração ácido-base. A extração ácido-
base,  baseia-se  na  diferença  de  solubilidade  em  meio  ácido  e  meio  básico  dos 
componentes  a  serem separados.  Após  realizar  a  reação  ácido-base,  utiliza-se  a 
extração por solvente para separar o composto químico de interesse. A extração foi 
feita utilizando-se 300 ml de HCl 0,1 mol/L e 300 ml NaOH 0,1 mol/L. 
Após  extração  faz-se  testes  de  caracterização  com  base  no  trabalho  Para  a 
identificação dos compostos constituintes de pequi. Dissolveu-se o extrato do pequi 
em metanol, e realizaram-se os ensaios de acordo com a metodologia proposta por 
Radi e Terrones (2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os  resultados  obtidos  se  apresentam  de  forma  qualitativa  e  não  quantitativa, 
apresentando  apenas  uma  análise  prévia  dos  produtos  encontrados  nas  fontes 
vegetais.  O  projeto  visa,  no  futuro,  caracterizar  quantitativamente  os  produtos 
encontrados, assim como caracterizar suas estruturas químicas.
A tabela  01  resume os  resultados  obtidos  sobre  a  caracterização  dos  compostos 
analisados.
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Tais resultados apontam para uma presença maciça de variados compostos orgânicos 
que possui em diferentes atividades biológicas, o que requer uma melhor separação 
dos componentes analisados. 

PERSPECTIVAS
Os  testes  realizados  apontam  para  possível  presença  no  pequi  de  alcalóides, 
cumarinas,  flavonóides,  e  triterpenos.  Podemos  observar  que  o  método   foi  uma 
análise apenas qualitativa e não quantitativa. O estudo continua, visando analisar os 
resultados de forma quantitativa, assim como separar as classes de compostos para 
uma melhor caracterização.
Análises de outras fontes de coleta do próprio pequizeiro, como folhas e o caule, estão 
sendo investigadas.
Estudos  de  reatividade  para  análise  de  atividade  biológica  também  serão 
desenvolvidos,  como  os  extratos  brutos  e  extratos  separados,  visando  analisar  o 
potencial biológico dos materiais extraídos.
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CONSTRUINDO UM NOVO PARADIGMA PARA A MOBILIDADE URBANA EM 

GOIÂNIA1 
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Justificativa/Base teórica 

 O trabalho desenvolvido se envolve na complexa e emergente problemática típica 

das grandes cidades: a mobilidade urbana. Tendo os integrantes do grupo realizado 

estudos voltados para o panorama em que se encontra a mobilidade urbana em 

Goiânia e em outras cidades do Brasil e do mundo, foi possível identificar problemas 

e potencialidades para a questão, bem como conhecer soluções com grande 

potencial para amenizar a situação caótica percebida atualmente.  

A pesquisa foi desenvolvida em forma de um Projeto de Extensão composto por três 

Ações Temáticas: Mobilidade Urbana (com foco em métodos e técnicas acerca do 

planejamento e gestão urbana, bem como estudos sobre sistemas de transportes), 

Acessibilidade Universal (envolvendo soluções necessárias na adequação de 

estruturas físicas das cidades para a promoção da acessibilidade universal) e 

Alternativas de Deslocamentos Sustentáveis (estudos voltados para os sistemas 

cicloviários de transporte).  

O desenvolvimento da construção de um novo paradigma para a mobilidade urbana 

em Goiânia se apoia na busca por soluções de planejamento e gestão para esta 

cidade que, embora tenha sua origem fundamentada em um plano/projeto urbano, 

sofra problemas inerentes, entre outros fatores, de seus constantes e desordenados 

                                                             
1 Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão Érika Cristine Kneib. Cultura código FAV 
- 176. Coordenadora Érika Cristine Kneib. 
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crescimentos e transformações. Com população em torno de 1.302.001 habitantes 

(IBGE, 2010), ela ainda se integra com sua região metropolitana, contemplando 

mais 10 municípios (Abadia, Trindade, Goianira, Santo Antônio de Goiás, Nerópolis, 

Goianápolis, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia e Aragoiânia 

(Observatório das Metrópoles, 2010), totalizando 2.150.097 habitantes (IBGE, 2009). 

O desafio instiga a busca por soluções que permitam a essas pessoas realizarem 

suas atividades em trajetos com a maior qualidade possível, adotando medidas 

racionais, sustentáveis e adequadas às necessidades da região. 

 

Objetivos 

O crescimento da cidade de Goiânia e dos municípios lindeiros é acompanhado de 

diversos problemas, com ênfase na dificuldade de deslocamento dos seus cidadãos, 

agravado pelo crescente índice de motorização individual, que degrada a qualidade 

de vida urbana e confere, a cada dia, novos desafios aos gestores urbanos. Para 

vencer tais desafios é necessário que a gestão governamental seja eficiente, e que 

possua técnicos e gestores capacitados para lidar com tais problemas, visando a 

melhora da qualidade de vida urbana. 

Neste contexto, este Programa de Extensão buscou contribuir para a construção de 

um novo paradigma para a mobilidade urbana em Goiânia e cidades do entorno, a 

partir da integração do conhecimento de docentes da Universidade com os técnicos 

municipais, com base em três grupos de ações temáticas distintas: Mobilidade 

Urbana; Alternativas de deslocamento sustentável e Acessibilidade Universal. 

De modo a atingir o objetivo, para cada uma destas ações foram realizados cursos, 

oficinas e documentos técnicos, visando capacitar os gestores e técnicos municipais, 

e consolidar esta capacitação em propostas efetivas para os municípios. Por fim, foi 

elaborado um seminário, para consolidação das ações. 

 

Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida através da iniciativa de docentes e da participação de 

alunos de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG. Desenvolvida de 

março a dezembro de 2011, ela contemplou atividades diversas. De início, os alunos 

se dedicaram a estudos sobre suas temáticas específicas. Mesmo tendo o grupo se 
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dividido nas três Ações Temáticas foi de fundamental importância a conexão entre 

os mesmos, o que enriqueceu as discussões e os aprendizados por todo o grupo. 

Com base nos conhecimentos adquiridos foram elaboradas apostilas que 

explanavam acerca dos conteúdos estudados, que também serviam como base para 

a apresentação do panorama da mobilidade, acessibilidade e as alternativas de 

deslocamentos sustentáveis em Goiânia, no Brasil e no mundo. Ainda foram 

desenvolvidos mini-cursos e oficinas voltados para técnicos e servidores municipais 

que, com a carga de conhecimentos que já traziam, aprenderam e também 

contribuíram significativamente para a conscientização e discussões acerca das 

temáticas abordadas. Ao final do curso, ainda foi realizado um seminário que 

abrangeu um panorama geral do projeto de extensão. 

 

Resultados/Discussão 

O envolvimento dos alunos, juntamente aos professores orientadores, com as 

temáticas abordadas permitiu a eles aprimorarem os conhecimentos previamente 

adquiridos no curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo. O projeto de 

extensão despertou os alunos a um pensamento crítico que teve grande influência 

através dos conhecimentos adquiridos, das discussões e produtos gerados no 

projeto. Esses produtos contemplaram as apostilas e a preparação do material 

utilizado nos mini-cursos e oficinas.  

Durante os mini-cursos os profissionais técnicos e servidores do município puderam, 

não somente aprender, como também somar conhecimentos através das discussões 

e trocas. Durante as oficinas, nas quais os participantes exercitaram o 

desenvolvimento de diretrizes projetuais para a cidade, foi possível perceber a 

assimilação dos conhecimentos técnicos e de suas experiências com os adquiridos 

através dos mini-cursos. Tais inovações já indicam o início de uma mudança de 

paradigma, visto que estes profissionais já saem envolvidos pela problemática e 

conscientes das possibilidades de melhorias para o caso, pautadas no transporte 

público coletivo de qualidade, na infra-estrutura urbana adequada para os percursos 

de pedestres, contemplando as necessidades dos PNEs, e os cicloviários. 

Para os estudantes foi alcançada a estreita relação entre ensino, pesquisa e 

extensão, uma vez que eles participaram dos cursos, seminários e oficinas, bem 
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como da fase de planejamento, aplicação e elaboração dos documentos técnicos, 

que demandam pesquisas sobre os temas. Para o estudante, o contato com os 

técnicos e gestores municipais, pessoas que trabalham na área e lidam diretamente 

com problemas práticos, foi possibilitada uma compreensão da teoria aliada à 

prática, enriquecendo de sobremaneira, o aprendizado. 

Como os cursos procuraram conciliar atividades teóricas e práticas, foram geradas 

discussões interessantes, que se refletiram em propostas concretas e qualitativas 

para a cidade. Os cursos contam com um público seleto, de profissionais e alunos 

de pós-graduação que elogiaram muito a iniciativa do Projeto e a realização dos 

cursos, discussões, aprendizagens e abordagens. Cabe destacar, ainda, que a 

proposta de ciclovias para a Região Norte de Goiânia, objeto da oficina do curso de 

“deslocamentos sustentáveis, com foco em bicicletas”, foi muito valorizada pela 

UFG, que está empenhando um grande esforço para que a mesma se concretize. 

 

Conclusões 

Toda essa busca por transformações na cidade de Goiânia estão pautadas em 

medidas já previstas pelo seu Plano Diretor (Prefeitura Municipal de Goiânia, 2007) 

que assegura o direito de todos os cidadãos em possuir acesso igualitário aos bens 

urbanos. Ele mesmo apoia uma organização espacial em que os transportes 

coletivos, cicloviários e de pedestres sejam privilegiados, já visando, assim, 

deslocamentos mais favoráveis à cidade e sua população como um todo. No 

entanto, o panorama identificado, não somente em Goiânia, mas na maioria das 

grandes cidades contraria tais medidas. É comum observar o crescente número de 

veículos individuais e, consequentemente, os cada vez maiores e dispendiosos 

congestionamentos, redução no número de usuários de transporte coletivo, tendo 

como grande motivador a falta de qualidade deste sistema; falta de condições 

adequadas a outros sistemas de transporte tais como o cicloviário e até mesmo para 

os percursos de pedestres e PNEs.  

Conscientes desta problemática e do papel do arquiteto urbanista, em conjunto a 

uma série de outros profissionais, o grupo do Programa de Extensão se dedicou à 

pesquisa e desenvolvimento de diretrizes que envolvam tais questões, devolvendo à 

cidade e sua população condições mais adequadas para o bem-estar social e a vida 
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coletiva característica das cidades. Tais medidas estão pautadas, 

fundamentalmente, na adoção de sistemas racionalizados, capazes de atender com 

qualidade as necessidades de sua população e, ao mesmo tempo, serem mais 

econômicas, limpas e eficientes, beneficiando a cidade como um todo. Para tanto, 

se fazem necessárias uma série de medidas que envolve, não apenas aplicação dos 

citados sistemas de transporte, mas também decisões políticas urbanas e de 

intevenções, envolvendo questões como o uso e ocupação do solo, melhorias na 

infra-estrutura urbana e os estudos sobre a cidade, que passa por constantes 

transformações. 
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ACOMPANHAMENTO ODONTOLÓGICO AO RECÉM-NASCIDO DE RISCO 
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Batista3; VIANA, Karolline Alves4;  MORAES, Letícia Sousa5; EUZÉBIO, Ludmilla 

Ferreira6; ANABUKI, Anna Alice7; COSTA, Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da8 
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Justificativa/Base Teórica 

 A Odontologia Intrauterina vem sendo desenvolvida, nas últimas décadas, 

como forma de garantir a saúde bucal e geral da gestante através da realização do 

pré-natal odontológico bem como de prevenir as doenças bucais nas crianças o 

mais cedo possível. Essa forma de atuar aproximou os cirurgiões-dentistas de 

obstetras e pediatras.  

  Para bebês que nascem necessitando de cuidados especiais, categorizados 

quanto ao risco de morbi-mortalidade perinatal como (Rodrigues, 2008): RN de 

médio risco e RN de alto risco essa atuação e aproximação tornam-se fundamentais 

ao considerarmos que a odontologia e a neonatologia possuem algumas 

intersecções como as descritas a seguir. 

Infecções intrauterinas, vaginais e periodontais maternas podem estar 

associadas ao nascimento prematuro. Infecções vaginais e periodontais 

compartilham similitudes quanto aos ambientes em que se desenvolvem, espécies 

bacterianas, fatores de risco sociodemográficos e comportamentais e polimorfismo 

genético na resposta inflamatória da gestante (Srinivasan et al., 2009).  

Makhoul et al, 2002 estudando neonatos pré-termo internados em UTI 

observaram que a colonização bacteriana da cavidade bucal no dia 1 é baixa, 

indepedentemente da idade gestacional ou fatores de risco perinatal para infecção 

neonatal; aumentando significativamente dos dias 1 a 10, e não se associou a idade 
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gestacional, antibioticoterapia ou ventilação mecânica; no décimo dia de vida, o 

espectro da microbiota bucal se alterou após antibioticoterapia. 

O RN a termo ou pré-termo nasce edêntulo, mas os germes dentários 

estão em desenvolvimento intraósseo. Verificou-se que 57,4% de RN pré-termo 

apresentaram algum defeito de desenvolvimento do esmalte, significativamente 

associado a síndrome do distress respiratório e alteração neurológica na alta 

(Franco et al., 2007). Também tem sido observados dilacerações da coroa dentária 

e distorções no palato do RN de risco, os quais tem sido associados a laringoscopia 

traumática e intubação orotraqueal prolongada, além de alterações no 

desenvolvimento e na erupção dentários (Seow, 1997). 

Diante do exposto este projeto fundamenta-se no cuidado abrangente à 

saúde bucal de RN de risco. 

Objetivos: 

 O objetivo deste trabalho é promover o cuidado odontológico a crianças 

acompanhadas tanto na UTINeonatal (UTIN) quanto no Ambulatório Neonatal (AN) 

do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. 

Metodologia: 

 Na UTIN são realizadas ações educativas em saúde bucal com as mães de 

recém-nascidos internados nesta unidade, após o período de visita, que ocorre 

todos os dias às 17 horas e no momento da alta. São abordados (Brasil, 2006): “(1) 

as principais doenças bucais, como se manifestam e como se previnem; (2) a 

importância do autocuidado, da higiene bucal, da escovação com dentifrício 

fluoretado e o uso do fio dental; (3) os cuidados a serem tomados para evitar a 

fluorose; (4) as orientações gerais sobre dieta; (5) a orientação para auto-exame da 

boca: (6) os cuidados imediatos após traumatismo dentário; (7) a prevenção à 

exposição ao sol sem proteção; e, (8) a prevenção ao uso de álcool e fumo.”  

Para as crianças do AN é realizado o acompanhamento à saúde bucal das 

crianças efetuando o exame orofacial da criança e identificando os conhecimentos, 

as percepções, os comportamentos relacionados à saúde bucal quando são 
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realizadas as ações educativas buscando reforçar atitudes positivas e orientar 

quanto à necessidade de modificar as negativas. 

 

Resultados e discussão 
 No período de abril a setembro de 2012 foram atendidos 19 bebês na 

UTIN/HC/UFG, com a realização de higiene oral com gaze umedecida em água 

destilada em 25 bebês, orientações de higiene oral à 16 mães, além do 

acompanhamento da higiene oral executada pela equipe de enfermagem e 

elaboração de protocolo de higiene oral. 

 Sabe-se que a atuação da odontologia em uma UTIN é importante para 

favorecer a higiene oral, e assim prevenir infecções e complicações decorrentes da 

não realização dessa prática, promover o conforto do paciente a curto e longo prazo, 

favorecer o estabelecimento de uma microbiota saudável e o irrompimento dos 

dentes em um ambiente limpo e motivar aquisição de bons hábitos de higiene 

(Jonhstone, 2010). Contribui também na educação das famílias sobre saúde bucal e 

incentiva os pais a cuidarem da criança podendo reduzir ou eliminar cárie dentária 

futura, e, consequentemente, os custos relacionados (AAPD, 2011b). E ainda, 

aumenta o conhecimento da equipe sobre saúde bucal e higiene oral, já que autores 

como Kusahara, 2008 concordam que a interação entre cirurgiões-dentistas e 

equipe de enfermagem é capaz de melhorar o conhecimento e as habilidades em 

relação à saúde bucal. 

 O atendimento odontológico ambulatorial aos recém-nascidos de risco iniciou-

se em outubro de 2010 e continua até apresente data (setembro/2012). Neste 

período foram atendidas 119 crianças, a maioria (n=65) do gênero masculino, com 

média de idade de oito meses, nascidas com idade gestacional entre 18 e 42 

semanas. Oitenta e uma crianças foram internadas na UTI neonatal sendo que 

destas 58 necessitaram de intubação orotraqueal. 

 Foi observado que a maioria das crianças (n=71) receberam aleitamento 

artificial utilizando mamadeira, 27 crianças foram amamentadas naturalmente e 21 

receberam os dois tipos de alimento (artificial e natural). Deste grupo de menores 63 

usavam chupetas, enquanto 51 não e 5 não souberam informar. Para Ferrini, 2007 a 

amamentação no seio deve ser sempre estimulada, pois é excelente fonte de 

nutrição, oferece proteção imunológica, minimiza o impacto econômico da 

necessidade alimentar em famílias de baixa renda e possibilita o crescimento 
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harmônico do sistema mastigatório pelo exercício adequado da musculatura facial 

no ato da sucção. Ribeiro Junior, 2005 afirma, com base nos resultados de seu 

estudo, que os hábitos de sucção não nutritiva se mostraram fortemente associados 

às más oclusões. 

 A higiene oral era realizada em 89 crianças. Apesar de não citar a higiene 

bucal diretamente o fato da maioria das crianças receberem este cuidado pode estar 

relacionado ao achado de Morais, 2009 que observou que as mães realizam os 

cuidados de alimentação, higiene, aquecimento e de prevenção das infecções. 

Do total de bebês atendidos 64 apresentaram dentes. Em 10 menores 

percebeu-se a presença de defeito de esmalte e em cinco a presença de defeitos de 

coroa dentária. Para Seow, 1997 a significância clínica dos defeitos de esmalte é o 

prejuízo estético e o potencial risco aumentado à cárie dentária. As dilacerações da 

coroa dentária tem sido associadas à laringoscopia traumática e a intubação 

orotraqueal prolongada (Seow, 1997). 

 Frente aos dados apresentados podemos afirmar que a realização do Projeto 

de Extensão Saúde Bucal para o Recém-Nascido de Risco é de grande importância, 

pois o acompanhamento contínuo destas crianças com a finalidade da proteção, 

prevenção, promoção e manutenção da saúde favorece no seu crescimento 

saudável.   

Conclusão 
 É importante que a criança prematura tenha atendimento multiprofissional, 

incluindo e integrando a odontologia com outras especialidades da área da sáude 

para que ela seja acompanhada durante seu desenvolvimento bio-psico-social 

evitando e/ou minimizando agravos à sua saúde. 
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INCUBADORA SOCIAL UFG, PRÁTICA METODOLÓGICA NA 
INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA1.

FREITAS, André Felipe.

Palavras chave: Extensão universitária, Economia Solidária, Metodologia de 

Incubação.

1. Introdução

O presente artigo é resultado do trabalho de extensão da Universidade Federal de 

Goiás chamado “Incubadora Social”. O programa de extensão universitária criado

em 2007, a princípio com a proposta de incubar empreendimentos que estejam 

diretamente ligados aos princípios da economia solidária, cooperativismo e 

autogestão, os chamados Empreendimentos de Economia Solidária (EES).

Atualmente em Goiânia a Incubadora Social da UFG, realiza a incubação de 11

cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Estes recebem auxilio do 

“Programa Goiânia Coleta Seletiva” (PGCS), que faz o recolhimento do material 

descartado nas ruas da cidade e levam até essas cooperativas para serem triados e 

vendidos. Este trabalho tem como base o estudo parcial de acervos bibliográficos, 

de pesquisas empíricas e análises qualitativas, assim como a vivência do autor em

dois anos no acompanhamento de duas cooperativas. Os objetivos deste trabalho 

são: mostrar a metodologia utilizada na incubação de Empreendimentos de 

Economia Solidária e o exercício da autogestão como peça chave para o 

desenvolvimento do empreendimento. Por se tratar de cooperativas de catadores de 

material reciclável, onde o nível socioeconômico e as oportunidades intelectuais são 

restritas, a incubadora desenvolve metodologia especifica que busca respeitar tais 

capacidades. Essa metodologia, em processo de construção, é considerada também 

como resultado esperado do projeto.

1.1 Extensão universitária

O trabalho de extensão realizado pelas universidades Brasileiras inicia-se na 

reforma do ensino superior promovida durante o governo do então presidente 

                                                             
1 Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão Incubadora Social da UFG. 
  Nome do coordenador: Fernando Bartholo. 
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Vargas, quando se cria o Estatuto das Universidades Brasileiras, em 1931. Mas foi 

somente com a redemocratização brasileira dos anos 1980, que a extensão

universitária redefiniu seu papel, evidenciando sua responsabilidade frente a 

problemas sociais mais urgentes. (NUNES, 2009). Assim, o fórum de Pró- Reitores 

de Extensão criado em 1987, reunindo as universidades públicas brasileiras, atualiza 

o seu conceito:

A extensão universitária é um processo educativo, cultural e cientifico que articula 

o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre Universidade e Sociedade. A extensão é um via de mão-dupla, com trânsito 

assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a 

oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No 

retorno Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, 

submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, 

que estabelece a troca entre os saberes sistematizadores, acadêmicos e, terá 

como consequências a produção do conhecimento resultante do confronto com a 

realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a 

participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Além de 

instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um 

trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social.

Dentro dessa conceituação, as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 

Populares (ITCP) constituem-se em uma iniciativa pioneira, no Brasil, na articulação 

entre o conhecimento produzido na universidade – ensino, pesquisa e extensão – e

as iniciativas populares, em busca de soluções de inclusão social. Os resultados 

positivos desta experiência promovem novas formas de abordagem relacionando a 

Extensão Universitária à Educação Popular, à Economia Solidária e ao 

Cooperativismo Popular. As Incubadoras são consideradas, portanto, instrumentos 

para um novo agir econômico, educativo e político voltados para o desenvolvimento 

de segmentos sociais excluídos do sistema produtivo vigente.

1.2 Problematizando a Economia Solidária.

Do ponto de vista sociológico, a Economia Solidária vem se consolidando como 

campo de estudos ainda pouco explorado. Seus empreendimentos, baseados no 

cooperativismo e autogestão, propõem a transformação da realidade social, por 

meio da geração de trabalho e renda, e dando oportunidade àqueles que estão 

excluídos do sistema produtivo dominante. Na prática, o termo economia solidária 
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identifica hoje uma série de experiências organizacionais inscritas numa dinâmica 

atual em torno das chamadas novas formas de solidariedade. O fato é que se vêm 

verificando a emergência e desenvolvimento de um fenômeno de proliferação de 

iniciativas e práticas socioeconômicas diversas. (FRANÇA FILHO, 2002). Percebe-se

a importância do trabalho das incubadoras universitárias no Brasil, a destacar a 

participação dos estudantes, que, por meio da troca de experiências e saberes, 

contribuem para a construção do conhecimento e visão de um mundo mais solidário,

por meio da experiência da Economia Solidária estudada e praticada dentro desses 

empreendimentos.

Um Empreendimento de Economia Solidaria é uma organização de trabalhadores 

associados que procuram, por meio da autogestão e cooperação, a transformação 

da sua realidade social e do meio em que vivem. A economia solidária é uma 

formulação elaborada a partir de experiências produtivas significativas que 

apresentam traços constitutivos de solidariedade, mutualismo, cooperação e 

autogestão comunitária, conservando uma racionalidade distinta das outras 

realidades econômicas (RAZETO, 1993).

Na economia solidária, todos que trabalham no empreendimento detêm posses 

iguais, com os mesmos direitos de decisão e obrigações sobre o seu destino. Nela, 

a situação do trabalhador é o inverso da vivida na empresa capitalista, já que cada 

membro do grupo é responsável pela gestão, participando plenamente dos 

resultados alcançados, sejam eles sobras ou prejuízos. Como não há hierarquia 

baseada no valor do capital, mas no voto unitário por pessoa, a união consciente e 

solidária entre os trabalhadores é essencial para o bom funcionamento da 

organização verdadeiramente autogestária.

2. Metodologia

Os trabalhos de acompanhamento nas cooperativas se iniciam quando os 

estudantes se reúnem, discutem e planejam as formas de abordagem das 

cooperativas. São realizadas visitas semanais, onde os estudantes conversam com 

cooperados de maneira informal, dão auxilio a diretoria e identificam problemas 

decorrentes do convívio dentro da cooperativa. Junto aos cooperados criam pautas 

dos problemas para serem discutidos e votados na próxima reunião. Essas visitas 

têm o objetivo de proporcionar maior familiaridade entre os estudantes e os 
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cooperados, fortalecendo as relações de confiança entre os cooperados e as 

equipes de incubação. 

Outra ação desenvolvida nas cooperativas são as chamadas “Oficina Prática de 

Autogestão” (OPA’s). São reuniões com todos os cooperados para o exercício da 

autogestão. Os cooperados se reúnem em circulo e as pautas são discutidas. A 

palavra é passada a cada um para que possa analisar o problema em questão e

sugerir soluções, as quais são levadas para votação pelos participantes. Durante o 

exercício, são introduzidos conceitos da Economia Solidária e destacada a 

importância da participação na tomada de decisão de forma coletiva. 

Essa oficina tem o objetivo de fixar, pela prática, a compreensão do processo 

autogestionário.

O papel do estudante é mediar às discussões e orientar os procedimentos. A 

votação acontece de forma clara e objetiva. O resultado de uma votação é entendido 

como a combinação entre os cooperados. Para melhor fixação, o método para o 

exercício foi denominado popularmente como “Combinou, tá combinado!”, o que 

facilita o entendimento pelos cooperados sobre o conceito e procedimento do 

processo decisório dentro da cooperativa. São colados cartazes lembrando-os das 

decisões tomadas e respectivos avisos. 

Para os estudantes as ações são complementadas com a participação em “Grupo 

de Estudos em Economia Solidaria” - GESES. Grupo este, criado e coordenado 

pelos próprios estudantes com finalidade de aprimorar seu conhecimento teórico 

frente às práticas verificadas nos empreendimentos. Dessa maneira, cumprem os 

preceitos da extensão universitária ao relacionar a teoria (grupo de estudos) com a 

prática (Oficinas de Práticas de Autogestão e acompanhamentos).

3. Resultados e Discussão

A incubação de Empreendimentos de Economia Solidária no Brasil (EES) tem 

alcançado resultados significativos, sendo ferramenta importante a colaborar com a 

diminuição de diversos problemas inerentes à organização de grupos sociais no 

combate ao desemprego, à exclusão social, à discriminação, etc. São problemas 

amplamente notados por meio dos programas de incubação social oferecidos por 

diversas universidades do país. (SINGER, 2000; NUNES, 2009).
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Um projeto de incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários é um projeto 

de pesquisa/ação. Por suas características específicas que diferem 

metodologicamente da maioria de projetos de pesquisa, as criticas que sofrem as 

incubadoras, em alguns ambientes universitários, baseiam-se no paradigma 

conservador sobre a ciência. 

Para muitos autores há questões relacionadas com o engajamento do 

pesquisador/incubador na ação, o que pode interferir na objetividade e neutralidade 

que se pretende na pesquisa científica. 

Por outro lado, o processo de incubação está centrado na presença constante do 

pesquisador junto aos grupos incubados e nas ações de práticas como elemento 

fundamental para a observação e avaliação das relações inerentes ao processo 

autogestionário do empreendimento.

Portanto, a metodologia de incubação não é definida por parâmetros de 

objetividade usuais das ciências naturais. Trata-se de um modelo, ainda em 

construção, a permitir tanto a reflexão teórica quanto o exercício da prática a ser 

avaliada por indicadores específicos relacionados à cooperação, solidariedade e 

sustentabilidade econômica e ambiental.

4. Conclusão

Incubadoras universitárias, sobretudo metodologia de incubação, são um campo 

novo de estudo nas ciências sociais, e que ainda está em processo de formação. O 

objetivo desse trabalho é contribuir para o enriquecimento teórico acerca do assunto. 

A partir dessa construção, onde são levantados os problemas referentes às 

questões práticas do dia a dia de uma Cooperativa, dá-se maior importância ao 

desenvolvimento na conscientização dos cooperados, fundamental no processo 

autogestionário, e também, aos problemas intrínsecos que norteiam o processo 

evolutivo da Cooperativa, administrativos e operacionais, na perspectiva do trabalho 

coletivo.

5. Referências Bibliográficas

FRANÇA FILHO, G. C. A problemática da economia solidária: um novo modo de 
gestão pública? In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EMADMINISTRAÇÃO, 24, 2002, 
Florianópolis. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2002.

Capa Índice 14949



NUNES, D. Incubação de Empreendimentos de Economia Solidária: uma 
aplicação da pedagogia da participação. São Paulo. Annablume, 2009.
RAZETO, L. Economia de solidariedade e organização popular. In: GADOTTI, M.; 

SINGER, P. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Perseu Abramo, 2002.

SINGER, P. E SOUZA, A. R. (Org.). A economia solidária no Brasil: A autogestão
como resposta ao desemprego. São Paulo: Ed. Contexto, 2000.

Capa Índice 14950



1 
 

DESCRIÇÃO ANATÔMICA DE MOVIMENTOS DA CAPOEIRA1 
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BASE TEÓRIA  
A história da capoeira provavelmente começa com o início da escravidão 

africana no Brasil (SALVADORI, 1990). Neste contexto, a capoeira surge como, mais 

do que uma técnica de combate, uma esperança de liberdade e de sobrevivência, 

uma ferramenta para que o negro foragido, totalmente desequipado, pudesse 

sobreviver ao ambiente hostil. Não tardou para que grupos de escravos fugitivos 

começassem a estabelecer assentamentos em áreas remotas da colônia, 

conhecidos como quilombos - comunidade formada por diversas etnias, 

constantemente ameaçada pelas invasões portuguesas. A capoeira, nestas 

comunidades, passou de uma ferramenta para a sobrevivência individual a uma arte 

marcial com escopo militar. 

No fim do século XIX, a escravidão no Brasil era basicamente impraticável e 

com o seu fim, em 13 de maio de1888 com a lei Áurea, os negros viram-se 

abandonados à própria sorte, sem habitação, trabalho e desprezados pela 

sociedade. Assim, grande parte dos negros foi marginalizada e, naturalmente, com 

eles a capoeira. Hoje em dia, a capoeira, símbolo da cultura afro-brasileira, da 

miscigenação de etnias e de resistência à opressão, se tornou fonte de orgulho para 

o povo brasileiro. Atualmente, é considerada patrimônio Cultural Imaterial do Brasil 

(PIRES, 1996). 

 
OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo analisar alguns movimentos da capoeira 

correlacionando-os com os músculos e alguns ligamentos envolvidos.  

                                                           
1 Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura (ICB-89):  Profª. Drª Tatiana de 
Souza Fiuza 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para a execução do trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica e análise de 

vídeos disponíveis na internet, acessados nos meses de junho e julho de 2012. 

Foram selecionados os golpes: ginga, esquiva, benção, ponteira, martelo e a 

queixada frontal que são movimentos característicos e importantes da capoeira. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ginga, conjunto de movimentos que dão à capoeira a falsa aparência de 

uma dança, é considerada a movimentação básica da capoeira. Seu objetivo é 

enganar o adversário, induzindo-o a um ataque e possibilitando o contra-ataque com 

eficiência (WIKIPÉDIA, 2012). Na ginga, de um lado, o braço e antebraço são 

flexionados em rotação medial trabalhando a porção clavicular do m. deltóide, 

porção clavicular do m. peitoral maior, m. coracobraquial (flexão do braço), m. bíceps 

braquial, m. braquial e m. braquiorradial (flexão de antebraço), m. redondo maior e 

m. subescapular (rotação medial do braço). Alternadamente no membro superior do 

outro lado, realiza-se a abdução do braço por meio dos m. supraespinhal e porção 

acromial do m. deltóideo; extensão do antebraço utilizando o m. tríceps braquial e m. 

ancônio, rotação lateral do braço trabalhando os mm.infraespinhal e redondo menor 

(RIZZO, 2012). 

Nos membros inferiores realiza-se em um lado extensão da coxa (utilizando 

os mm glúteo máximo, semi-membranoso, semi-tendinoso, cabeça longa do m. 

bíceps femoral e porção extensora do m. adutor magno) e flexão da perna 

trabalhando os músculos semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, com 

auxílio dos mm. sartório, gastrocnêmios e grácil. O pé fica em flexão dorsal 

exercitando os mm. tibial anterior, extensores longo dos dedos e do hálux, e fibular 

terceiro. No outro membro inferior realiza-se flexão da coxa, trabalhando os mm. 

iliopsoas, tensor da fáscia lata,  pectíneo, sartório e reto femoral, e flexão da perna 

(DANGELO; FATTINI, 1988). Os braços se alternam realizando rotação lateral e 

medial no eixo crânio-caudal. 

Além da ginga são muito comuns os chutes em rotação, rasteiras, floreios, 

golpes com as mãos, cabeçadas, esquivas, acrobacias (como o salto mortal), giros 

apoiados nas mãos ou na cabeça e movimentos de grande elasticidade. Na prática 
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da capoeira, a defesa usa o princípio da não-resistência, isto é, evita um golpe com 

uma esquiva em vez de apará-lo.  

O principal objetivo da esquiva é evitar um golpe sem tocar no oponente, 

afastando-se ou aproximando-se dele para permitir um contra-golpe (WIKIPÉDIA, 

2012). Nesse movimento executa-se flexão de tronco trabalhando o m. reto 

abdominal. No membro inferior de um lado, a coxa fica em extensão e a perna em 

flexão e o pé em flexão dorsal, enquanto do outro lado a coxa e a perna ficam 

flexionadas. No lado de apoio ao solo, o braço e antebraço permanecem em 

extensão utilizando a porção clavicular do m. deltóide, m. grande dorsal, m. tríceps 

braquial e m. ancôneo. A mão fica estendida com a palma apoiada no chão, 

trabalhando os mm extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, 

extensor ulnar do carpo, extensores dos dedos, extensor longo do polegar, extensor 

curto do polegar. No outro membro superior o braço e o antebraço ficam flexionados 

em rotação medial utilizando os músculos supracitados (DANGELO;FATTINI, 1988; 

RIZZO, 2012). 

A bênção, antes pronunciada pelos negros como "bença", é um golpe que 

visa acertar o abdômen do adversário, podendo ser traumatizante (bater) ou 

desequilibrante (empurrar) (WIKIPÉDIA, 2012). Ela é desferida frontalmente, 

iniciando-se com leve flexão do tronco, mobilizando o m. reto do abdome, com 

auxílio dos mm oblíquo externo e oblíquo interno do abdome, acompanhado da 

flexão da coxa e elevação do joelho e flexão da perna. Na sequência realiza-se uma 

rápida e completa extensão da perna trabalhando o m. quadríceps femoral e uma 

flexão da coxa de forma a formar um ângulo de 90o em relação ao tronco, seguido 

da flexão dorsal do pé (DANGELO;FATTINI, 1988; RIZZO, 2012). 

Na bênção, os membros superiores realizam a remada, que se inicia com os 

braços flexionados e os antebraços estendidos formando um ângulo de 

aproximadamente 90o em relação ao tronco, seguida da extensão dos braços 

envolvendo parte clavicular do m. deltóide e m. grande dorsal, e flexão dos 

antebraços utilizando os mm.bíceps braquial, braquial e braquiorradial (DANGELO; 

FATTINI, 1988; RIZZO, 2012). 

A ponteira é um golpe muito parecido com a benção, porém sendo mais 

rápido e imprevisível. Ela se realiza com uma leve flexão do tronco, sem levantar o 

joelho na hora do chute e uma flexão da coxa e extensão da perna, no sentido 

anterior, deslocando o membro inferior para frente. Em um movimento arqueado, ele 
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flerte um pouco a perna na subida, com o dorso do pé flexionado, de modo a atingir 

com maior impacto o peito ou estômago do oponente. Concomitantemente, os 

membros superiores, realizam uma combinação de movimentos de flexão e 

extensão em rotação medial trabalhando a porção clavicular do m. deltóides, porção 

clavicular do m. peitoral maior, m. coracobraquial (flexão braço), m. bíceps braquial, 

braquial e braquiorradial (flexão antebraço), m. pronador redondo e pronador 

quadrado (pronação do antebraço), m. subescapular e m. redondo maior (rotação 

medial do braço) (DANGELO;FATTINI, 1988 ;RIZZO, 2012). 

O Martelo, um dos golpes mais traumáticos da capoeira, é executado 

erguendo-se o membro inferior lateralmente, ao mesmo tempo em que o corpo é 

deixado de lado, batendo com o dorso do pé e tem como alvos as costelas e a 

cabeça do adversário, acertados pela lateral (WIKIPÉDIA, 2012). Sua aplicação 

fortalece os ligamentos, entretanto necessita de muito treinamento, visto que a perna 

de ataque tem que funcionar como se fosse uma “mola”, estendida no golpe e 

flexionada imediatamente após. Sem esse cuidado, os ligamentos do joelho (lig. 

colateral fibular, lig. patelar, lig. cruzado anterior, lig. colateral tibial e lig. cruzado 

posterior) sofrem muita pressão, podendo ser lesados (RIZZO, 2012). Também a 

coluna lombar, pode sofrer com o giro incorreto do corpo. O Golpe tem início com 

uma abdução da coxa (trabalhando mm. glúteo médio e glúteo mínimo), uma 

elevação e flexão da perna. Na sequência há uma rotação medial da coxa 

exercitando o m. glúteo médio, m. glúteo mínimo, m. tensor da fáscea lata, a 

extensão da perna acompanhada da flexão plantar do pé utilizando os mm. tríceps 

sural e tibial posterior (DANGELO;FATTINI, 1988;  RIZZO, 2012).  

Na queixada frontal, ou meia-lua de frente, o membro inferior de trás da ginga 

é voltado para frente e faz um movimento circular de dentro para fora visando 

acertar o rosto do adversário com a parte externa do pé. Tem-se o braço e o 

antebraço flexionados em rotação medial de um lado e do outro lado abdução do 

braço, extensão do antebraço em rotação lateral e retração da escápula exercitando, 

os mm. trapézio, rombóide maior e rombóide menor. Os membros superiores se 

alternam de forma que realizam rotação lateral e medial. Nos membros inferiores, 

um permanece como apoio enquanto o outro faz o movimento de adução (utilizando 

os mm. adutor longo, adutor magno - porção adutora, adutor curto, pectíneo e 

grácil), seguido de flexão da coxa e abdução da mesma. A perna se mantém 

estendida e o pé em flexão dorsal e simultaneamente realiza-se flexão e rotação 
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medial do tronco trabalhando o m. quadrado lombar, m. paravertebrais, m. reto 

abdominal, m. obliquo externo, m. oblíquo interno e m transverso do abdômen 

(DANGELO; FATTINI, 1988; RIZZO, 2012). 

 

CONCLUSÕES 
O trabalho realizado contribuiu com algumas reflexões e concepções do que é 

a capoeira, além de proporcionar uma reflexão anatômica dos principais movimentos 

e grupos musculares envolvidos em alguns golpes selecionados. 
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6 Professor orientador ICB/UFG. paulocesar.8888@gmail.com  
7 Professor orientador ICB/UFG. tatianaanatomia@gmail.com 
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Curso de Educação em Assessoria Jurídica Universitária Popular e Direitos 
Humanos 

 

VIEIRA, Arielle Gonçalves;i 
BORGES, Tainara Coelho;ii 

GODOIS, Sara Marinho;iii 
MARIANO, Gustavo Borges;iv 

SILVA, Gustavo Ferreira;v 
TÁRREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco.vi 

 

PALAVRAS-CHAVE 
Educação Popular; Direitos Humanos; Assessoria Jurídica Popular; Extensão 

Universitária. 

 
JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 
O Direito é um instrumento político de poder na sociedade, e que constantemente 

está a serviço de ideais individualistas, priorizando os interesses de uma minoria no 

poder ou que detém avantajada posição econômica e social em detrimento das 

classes desfavorecidas na “correlação de forças”. Assim sendo, entendemos que a 

pretensa neutralidade técnica do ensino jurídico apenas acentua e perpetua o uso 

do Direito enquanto mecanismo de opressão.  

A formação jurídica tradicional ensina o Direito como algo imutável, pacificado, 

finalizado, de forma a criar uma postura pouco crítica e propositiva nos futuros 

juristas, e nesse contexto o curso de educação em Assessoria Jurídica Popular e 

Direitos Humanos se consubstancia como uma proposta de propiciar uma visão 

alternativa do Direito ao estudante, uma formação crítica que o torne capaz de 

compreender a realidade e a conjuntura social de forma mais lúcida, bem como a 

possibilidade de utilização do Direito enquanto ferramenta de transformação social. 

O que comumente se reproduz nos ambientes acadêmicos é a supervalorização do 

conhecimento científico/acadêmico sobre outros saberes, visão esta que se torna 

latente no profissional do direito, que o usa de forma excludente, sem tornar os 

envolvidos no  processo  como  parte  ativa  e  conhecedora  da  questão  jurídica   e  
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consequentemente política em que se vêem envolvidos, causando um 

distanciamento e estranhamento da maior parte da  população para  com o principal 

mecanismo de regulação social instituído – o direito. Por se entender a gravidade de 

tal problemática, trouxemos como base teórica para o curso algumas obras do 

sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, especialmente no que tange à 

temática da democratização da Justiça e da importância da mudança na formação 

do profissional do Direito, e do brasileiro educador e pensador Paulo Freire como 

estratégia metodológica da Educação Popular. 

Assim, o presente trabalho traz uma análise da primeira etapa do Curso de 

Educação em Assessoria Jurídica Universitária Popular e Direitos Humanos de 

2012, promovido há vários anos pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária 

Popular de Goiás (NAJUP-GO), que se faz necessária para a demonstração dos 

resultados dessa atividade que propõe a concretização do indissociável tripé 

universitário constitucional - ensino, pesquisa e extensão, atuando sempre como 

crítica ao modelo elitista de educação e prática jurídica postos. 

 

OBJETIVOS 
A Formação pelo NAJUP tem como objetivo geral propiciar uma base teórica 

reflexiva sobre o ambiente acadêmico, o ensino e a prática jurídica, bem como a 

suas relações com a sociedade, visando às ações extensionistas a que o núcleo se 

propõe. Nesse sentido, é que apresentar as distinções básicas entre Educação 

Popular e “educação bancária”, diferenciar a extensão tradicional da extensão 

popular, e discutir e redimensionar os Direitos Humanos e as bases da Assessoria 

Jurídica Popular corrobora para a formação tanto daqueles que pretendem entrar 

para o NAJUP quanto daqueles que já fazem parte do Núcleo. 

O Curso busca romper com esses padrões excludentes por meio da valorização dos 

saberes populares, do é socialmente construído, fora dos meios formais e 

institucionais, usando sempre nas ações de estudo, extensão e pesquisa 

relacionadas ao curso, a metodologia Freireana de Educação Popular como base 

teórica, para que o conhecimento seja construído de forma dialógica, participativa, e 

principalmente não alienada da realidade social fora dos muros da faculdade, 
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apresentando tais noções principalmente aos recém ingressos no curso de Direito, 

visto que são eles o público-alvo do curso. 

 

METODOLOGIA 
O método utilizado para a aprendizagem no Curso de Formação em Assessoria 

Jurídica Universitária Popular se baseia na abordagem dedutiva dos seguintes 

módulos temáticos, dentre outros que se mostrarem importantes no decorrer do 

curso: I- A Universidade; II- Extensão Universitária. Extensão Popular. Assistência 

Judiciária versus Assessoria Jurídica. Educação Popular; III- Direitos Humanos; IV- 

A Assessoria Jurídica Universitária Popular (AJUP) Como Prática. Tipologia e 

Contexto Histórico da AJUP (Assessoria Jurídica Universitária Popular); V- Direito 

Crítico. 

Utilizando de debates, rodas de conversa, discussões, dinâmicas e práticas 

vivenciais, que se dão de forma horizontalizada, denotando uma igual condição de 

todos os participantes para a discussão dos temas ali trabalhados, visamos romper 

com os ditames impositivos do sistema convencional de ensino, almejando a 

construção dialógica de novos saberes  e a emancipação dos estudantes ali 

inseridos por meio da reflexão e ação. Através das problematizações, visa-se 

fomentar a percepção contextualizada dos aspectos da Assessoria Jurídica 

Universitária Popular e dos Direitos Humanos, valorizando sempre o conhecimento e 

as vivências prévias de cada estudante. 

Busca-se criar uma rotina de pesquisa e estudos nos participantes, por meio da 

disponibilização de textos e livros para os discentes. As práticas vivenciais que 

fazem parte da última etapa do curso, a serem programadas, têm como objetivo 

justamente situar o estudante de direito dentro do universo social da qual faz parte e 

aclarar a compreensão de suas responsabilidades nele enquanto futuros juristas. 

 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 
O Curso de Educação em Assessoria Jurídica Popular e Direitos Humanos 

desenvolvido no decorrer deste ano, ainda não foi concluído, faltando serem 

desenvolvidas as práticas vivenciais. Portanto, as conclusões e resultados 

apresentados aqui são parciais. 
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 A formação propiciou a convivência em ambiente diverso do mundo formalizado e 

hierarquizado das quatro paredes do ensino jurídico universitário, bem como 

permitiu o contato e o compartilhamento de experiências e leituras entre estudantes 

de vários períodos do direito. 

Ao mostrar como apenas o ensino se torna insuficiente para a formação acadêmico-

profissional, o curso instigou e motivou a atuação, possibilitando a compreensão da 

importância da extensão, em especial a extensão popular, bem como da pesquisa. 

Constatou-se um interesse crescente dos discentes participantes do curso pelas 

temáticas pautadas pelo NAJUP, como Direito à Moradia e à Educação, tendo 

alguns dos mesmos já se engajado nas atividades do Núcleo, participando de 

reuniões, visitas a comunidades e pesquisas juntamente aos demais antigos 

membros. 

Problematizou o processo ensino-aprendizagem a que estamos submetidos, 

possibilitando analisar criticamente o ensino e a prática jurídica como são 

apresentados, bem como suas conexões com a realidade social. Instigou a busca de 

novas abordagens, leituras e iniciativas, ao estabelecer o contato com novas 

perspectivas do Direito e diferentes concepções de mundo. 

Introduziu a base teórica da Assessoria Jurídica Universitária Popular e do estudo 

dos Direitos Humanos, essencial para se ter uma crítica devidamente fundamentada, 

cada vez mais ciente das suas possibilidades e limitações, se colocando, dessa 

forma, como um momento formativo inserido dentro de uma prática extensionista. 

 

CONCLUSÕES 
O Curso de Educação em Assessoria Jurídica Popular e Direitos Humanos 

estabelece a possibilidade de construção, compartilhamento e vivência de saberes 

para além do ensino jurídico tradicional, visto que este é cenário árido para a 

proliferação de ideias críticas, propositivas e problematizadoras da ordem social 

imposta e suas diversas deficiências. 

Nesse contexto, observa-se o quão importante se fizeram as leituras, diálogos e 

debates estabelecidos pelo NAJUP por meio de seus membros integrantes e dos 

discentes do curso de direito participantes, pois possibilitaram a aquisição de 
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saberes de forma diferenciada e, sobretudo, a sensibilização frente à ideia de um 

Direito rígido e indiferente às questões sociais. 

A principal meta do curso, para além da preparação necessária para exercer a 

prática extensionista nos moldes da Assessoria Jurídica Universitária Popular, 

possibilitando uma inserção mais situada do discente nas atividades do NAJUP, é 

potencializar a percepção humanística e social dos discentes, o que fará que, 

quando profissionais, estejam muito mais aptos a perceber as contingências e 

contradições presentes no contexto em que se inserem. Pensamos que tal meta terá 

ainda maior alcance depois de realizadas as práticas vivencias de extensão 

propriamente dita, que serão programadas conjuntamente pelos membros do Núcleo 

e os participantes do curso. 
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III FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DE ENFERMAGEM DA UFG, CAMPUS JATAÍ: A 
IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO E OS PAPÉIS DAS ENTIDADES DE CLASSE 

PARA O CRESCIMENTO DA PROFISSÃO. 
 
 
SILVA1, Bianca Fernandes e; SANTOS2, Norrama Araújo; SOARES3, Nayana 
Carvalho; MARCIANO4, Pabline Arcanjo; ANJOS5, Giulena Rosa Leite Cardoso dos; 
LIMA6, Débora Rodrigues; PAULINO7,  Valquíria Coelho Pina.  
 
PALAVRAS - CHAVES: Fórum, enfermagem, educação, integração. 
 

JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 

 A qualidade de vida é algo muito prezado quando se fala em saúde, dentre 

outras necessidades essa é sem dúvida a essência de se viver bem, e o enfermeiro 

em muitas vezes é responsável pela nutrição dessas. Perante essa visão deve-se 

lembrar de que além de cuidar, o profissional da saúde deve ser cuidado, e isso 

deve se iniciar na academia e uma das formas de zelar pela qualidade de vida do 

acadêmico é fortalecer suas relações interpessoais, fortalecimento este que pode 

ser claramente suprido por atividades de extensão universitária. 

O projeto pedagógico da enfermagem brasileira, pautado na realidade social 

com flexibilidade de ações, estimula o fortalecimento da relação educação-trabalho, 

a qual passou a ser preconizada nas diretrizes curriculares como ação de grande 

importância para o Sistema Único de Saúde (SUS). Essa flexibilidade apoiada pelo 

projeto político pedagógico trás para as graduações a interlocução entre as áreas 

temáticas que compõe o curso, propiciando diálogos e trocas de saberes, que 

podem ocorrer por meio da realização de fóruns, (GERMANO, 2003). 

 A partir da necessidade de fortalecer os vínculos entre os membros do curso 

e de se trabalhar a extensão fora criado o Fórum de Integração. A extensão visa 

suprir lacunas deixadas pelo ensino e pesquisa, e preza a relação entre 

universidade e sociedade, atuando enfaticamente na relação teória-prática, essa 

contado da academia com comunidade oportuniza uma rica troca de saberes entre 

os dois (JEZINE, 2004). 

“Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (CAJ-711): Profa Ms 

Valquíria Colho Pina Paulino”   

Capa Índice 14961

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2012) 14961 - 14965



O III Fórum de integração visou não só trabalhar a interação dos discentes  

com membros da comunidade externa, como também contribuiu para 

fortalecer o elo dos acadêmicos com os docentes. Tendo os professores, portanto, 

um papel preponderante na criação de espaços de integração e discussão dentro 

das universidades, construiu-se uma troca de saberes sob uma via de mão dupla, 

(PIMENTA, 2002). 

Dentre as experiências proporcionadas pelo Fórum, houve a participação da 

Profª. Dra. Adélia Yaeko Kyosen Nakatani, presidente da Associação Brasileira de 

Enfermagem do Estado de Goiás (ABEn GO). Em representação a importância da 

existência das entidades de classe a ABEn, leva consigo  um importante papel no 

processo de formação do profissional enfermeiro, enquanto articuladora/mediadora 

na formulação de estratégias coletivamente construídas para o fortalecimento do 

movimento de mudanças nos órgãos formadores e prestadores de serviços de 

saúde, (VALE, 2006).  

As entidades de classe participam ativamente da formação dos futuros 

profissionais de forma direta e ativa, citando como exemplo a participação da ABEn 

na construção das diretrizes curriculares do curso de graduação em enfermagem, 

incentivando o aparecimento de atividades e eventos, destacando: criação, 

reativação e fortalecimento dos fóruns de Escolas de Enfermagem, (VALE, 2006). 

 Perante as visões supracitadas, fora criado e executado o projeto de extensão 

III Fórum de Integração, visando integrar professores, alunos e técnicos do curso de 

Enfermagem –UFG, Campus Jataí e abordar o importante papel das entidades de 

classe no crescimento da Enfermagem. 

 

OBJETIVOS  

Relatar a experiência da realização do III Fórum de Integração no curso de 

Enfermagem UFG/CAJ no ano de 2012 evidenciando a importância do mesmo. 

  

METODOLOGIA 

A realização da terceira edição do Fórum, foi elaborado por uma equipe de 

discentes e docentes do curso de Enfermagem e teve início no mês de abril. A 
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divulgação foi realizada durante os quinze dias que antecederam ao evento. A 

mesma foi feita através de e-mail, cartazes, blogs, redes sociais e convites em sala. 

Dentre as informações abordadas no evento, pode-se destacar: as conquistas 

do curso de Enfermagem – UFG/Campus Jataí no decorrer dos últimos três anos, 

informações sobre o projeto político pedagógico do curso (PPC), matriz curricular, 

importância de o aluno manter-se regular no curso, informações sobre as atividades 

práticas, estágios curricular obrigatório, trabalho de conclusão do curso, núcleo livre 

e atividades complementares.   

Houve a apresentação da Coordenação do curso de Enfermagem – 

UFG/Campus Jataí junto com o seu respectivo corpo docente e, foi nessa 

oportunidade que apresentaram suas respectivas linhas de pesquisa. O público foi 

orientado também sobre a importância da tríade ensino, pesquisa e extensão, que 

devem acontecer simultaneamente durante a graduação. O Grupo PET- ENF da 

UFG/ Campus Jataí , pela Professora Ms. Marise Ramos de Souza, falou sobre a 

importância e reconhecimento nacional do trabalho deste grupo.  

Foi exposto pela professora Adélia Yaeko Kyosen Nakatani, vice-presidente 

da Associação Brasileira de Enfermagem, ABEn, a denominação, a sede, a 

finalidade, o trabalho e as dificuldades enfrentadas pela instituição. Na oportunidade, 

também foram dados os direcionamentos para formar um Núcleo da ABEn no 

município de Jataí – GO, destacando os benefícios e a contribuição deste para o 

bom andamento do trabalho da Associação.  

Foi realizado um Workshop sobre as “contribuições, lutas e desafios para o 

crescimento profissional”. Os participantes foram divididos em dois grupos, 

coordenados por acadêmicas do sétimo período. Para realização do Workshop, as 

discentes coordenadoras elaboraram uma técnica de grupo onde papéis escritos 

com as diversas disciplinas específicas do curso, eram fixados atrás de cada 

pessoa, em que deveria encontrar o "seu par", neste caso, o par era aquele que 

tinha a mesma disciplina. Foi proibida a comunicação entre os participantes do 

grupo. Após este momento, cada dupla foi questionada sobre como encontrou o seu 

par, e escolheram uma palavra que representasse as dificuldades encontradas e as 

resoluções para a problemática.  Depois de feitas as discussões nos sub grupos, 

juntaram novamente os dois grupo e cada um apresentou as palavras mencionadas 

pelo grupo e os assuntos discutidos.   
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 A atividade de extensão em questão, contou com a participação do Centro 

Acadêmico do curso de Enfermagem – UFG/Campus Jataí Dra. Adriana Ribeiro, que 

contribuiu divulgando as atividades realizadas pelo grupo, o funcionamento do 

mesmo, as dificuldades que o curso estava enfrentando e como os alunos poderiam 

ajudar instigando aos novos discentes uma postura policio-acadêmica-profissional 

viva e presente no seu dia a dia. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 Cumprindo com a proposta e objetivo da atividade supracitada, além de 

proporcionar aos acadêmicos melhor conhecimento do curso, bem como sua 

estrutura de ensino, o evento tornou oportuno ao discentes o contato com a ABEN, 

importante intuição representativa da classe de enfermagem. 

 O Fórum, que ostenta o estandarte de integração propiciou a seus 

participantes o contato entre professores, profissionais e acadêmicos em diversos 

níveis da formação, desta forma tornando harmônica esta relação e proporcionando 

uma rica troca de experiências entre os mesmos. 

 Vale mencionar a importância da atuação dos discentes na organização da 

atividade, visto que dentre a essência dos pilares da profissão enfermagem, 

encontra-se a necessidade de formar profissionais gestores, atuantes com senso 

político-crítico-filosófico e percepção social desenvolvida.  

CONCLUSÃO 

É de grande valia eventos que proporcionam a interação entre alunos e 

professores, não só para repassagem de informações, mas também para 

compartilhamento e troca de conhecimento.  

As informações, relatos e testemunhos realizados, só se tornaram possíveis 

graças ao ambiente e a forma com a qual foram passadas. E a experiência 

satisfatória foi tamanha que o evento já se tornou tradicional na instituição servindo 

inclusive, de inspiração para outros cursos.  

O Fórum foi o momento que proporcionou aos alunos oportunidade de colocar 

em prática ações não só de ouvintes passivos, mas também de coleguismo e 

liderança, pois juntamente com o corpo docente, foi possível participar dos 
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processos de montagem, coordenação e participação. Ações estas que 

concretização e fortalecem nossa formação. 
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CAMPANHA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE EM ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO DA LIGA DE NEUROCIÊNCIAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

ROCHA,  Camila  Dalle¹;  JÚNIOR,  Juscelino  Afonso  de  Oliveira¹;  BADREDDINE, 

Juliany  Ferreira¹;  ROCHA,  Kamylla  Rodrigues¹;  OLIVEIRA,  Lucas  Valverde  de¹; 

CAVALCANTE, José Edison da Silva².

Palavras-chave:  neurociências; acidente vascular encefálico; promoção da saúde; 

prevenção primária. 

Justificativa/Base teórica

Liga acadêmica é definida como um grupo de alunos que se organiza para 

aprofundamento  didático  em determinados temas.  Os membros da liga  recebem 

aulas teóricas, organizam cursos e simpósios, desenvolvem projetos de pesquisa e 

participam de atividades junto a serviços médicos ou à comunidade (HAMAMOTO-

FILHO et al. 2010).

As ações da Liga de Neurociências junto à comunidade têm por finalidade a 

prevenção e proteção da saúde pública, notadamente com o intuito de contribuir 

com a redução da morbidade e mortalidade por traumas ou doenças neurológicas, 

dentre as quais figura o acidente vascular encefálico (AVE). 

As  doenças  do  aparelho  circulatório  acarretam  taxas  de  mortalidade 

proporcional de 28,7%, e constituem as principais causas de óbito no Brasil. Este 

grupo  foi  liderado  até  o  ano  de  2008  pelas  doenças  cerebrovasculares,  sendo 

ultrapassado pelas doenças isquêmicas do coração no ano de 2009. Em 2010, as 

doenças cerebrovasculares foram responsáveis por aproximadamente um terço dos 

óbitos dentre as doenças do aparelho circulatório (BRASIL, 2012). Além da elevada 

taxa de mortalidade e dos custos hospitalares e previdenciários, são consideráveis 

as  incapacidades  resultantes  do  AVE,  sejam elas  de  ordem física,  funcional  ou 

emocional (FALCAO, 2004). 

Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código FM-159: Prof. Dr. José Edison da 

Silva Cavalcante. 
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A estatística dos óbitos decorrentes do AVE pode ser reduzida através da 

implementação de ações visando ao controle efetivo dos fatores de risco para o 

AVE.  Deve-se  atentar  também  para  a  conscientização  da  população  sobre 

reconhecimento e necessidade de socorro imediato do AVE, possibilitando melhora 

do prognóstico da doença (FALCAO, 2004).

Nesse contexto se insere a Liga de Neurociências, que em sua campanha de 

promoção  de  saúde  em  AVE,  ensina  à  população  sobre  prevenção  primária, 

identificação precoce e como agir frente à doença. 

Objetivos

Relato de experiência  de campanha de promoção da saúde em AVE, em 

agosto de 2012, em Goiânia – GO, que teve como objetivo orientar à população 

sobre  prevenção  primária  de  tal  doença,  além  da  identificação  rápida  de  seus 

sintomas iniciais e tratamento adequado.

Metodologia

Na campanha de promoção da saúde em AVE realizada em Goiânia – GO, 

em agosto de 2012, os acadêmicos membros da Liga de Neurociência orientaram a 

população sobre prevenção primária, identificação precoce da doença e como agir 

frente a um AVE.  Usando linguagem acessível  à  população,  foi-lhes ensinado a 

observar as pessoas ao redor por meio do “S. A. M. U.”. A letra “S” corresponde a 

“sorrir”, a letra “A”, a “abraçar”, a letra “M”, a repetir uma frase como se fosse uma 

“música”, e a letra “U”, a urgência. Assim, foi instruído a quando houver suspeita de 

AVE,  solicitar  para  que  a  pessoa  sorria,  abrace  e  repita  uma  frase  cantando. 

Havendo dificuldade em realizar alguma dessas ações, deve-se rapidamente ligar 

para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

Também foi feita aferição de pressão arterial para identificação do principal 

fator de risco para o tipo hemorrágico de AVE, que é a hipertensão arterial sistêmica. 

Visando, então, reduzir os fatores de risco para o AVE, a população foi orientada a 

manter  os  níveis  pressóricos  sanguíneos,  colesterolêmicos  e  glicêmicos  sob 

controle, sendo alertada sobre a importância da alimentação saudável e da prática 
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regular de atividade física. Os acadêmicos se disponibilizaram a sanar quaisquer 

dúvidas relacionadas ao AVE de modo geral. 

No  final  do  atendimento,  cada  indivíduo  recebeu  um  material  com 

informações  de  reconhecimento,  epidemiologia,  fatores  de  risco,  consequências, 

tratamento e definição de cada tipo de AVE. Tal material continha linguagem simples 

e várias figuras ilustrativas.

Resultados/Discussão

Durante a campanha de promoção da saúde em AVE, foi alcançado o objetivo 

dos  participantes  da  Liga  de  Neurociências  de  esclarecer  a  população  sobre  o 

assunto. Foi possível observar a excelente receptividade e interesse da população, 

que  entendeu  que  o  reconhecimento  precoce  dos  sinais  e  sintomas,  avaliação 

neurológica e exames de neuroimagem são essenciais e cada minuto é importante 

para o sucesso do tratamento do AVE. Além disso, a população se mostrou disposta 

a mudar os hábitos de vida que predispõe ao AVE.  

Usando  os  pilares  que  sustentam  o  tema  –  identificação,  socorro  rápido, 

tratamento e prevenção – a população foi esclarecida sobre a correlação existente 

entre os três primeiro pilares, pois, o AVE constitui uma emergência neurológica, e a 

perda de tempo para a abordagem destes pacientes significa uma pior evolução. 

Uma parcela  considerável  da  população  atendida  relatou  desconhecer  os  sinais 

clínicos clássicos do AVE, o que foi revertido com o uso do acrônimo “S. A. M. U.”, 

remetendo à dificuldade para sorrir, abraçar, repetir uma frase como se fosse uma 

música e ao caráter urgente da doença. Quanto ao último pilar – prevenção – os 

atendidos foram orientados a  reduzir  os  fatores  de  risco,  dentre  os  quais  estão 

hipertensão,  diabetes  melito,  tabagismo,  etilismo,  sedentarismo,  alimentação não 

saudável, alta taxa colesterolêmica e obesidade. 

A população demonstrou entendimento e adesão às informações, sanando 

dúvidas e se comprometendo a melhorar os hábitos de vida e a ajudar o próximo em 

caso  de  AVE.  Considerando  os  resultados  positivos  da  campanha,  a  Liga  de 

Neurociências contribuiu com a prevenção primária do AVE e com a diminuição das 

estatísticas de óbito relacionadas a esta doença. Além disso, os membros da liga 

puderam ter maior contato com a comunidade, despertando interesse pela atenção 

primária. 
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Conclusões

Concluiu-se que os objetivos das atividades realizadas foram alcançados, na 

medida  em que foi  despertado o  interesse  da  população  em transportar  para  o 

campo da ação os conhecimentos adquiridos. Da atenção primária à redução de 

danos,  contemplou-se  uma  promoção  de  saúde  de  forma  plena  e  integral. 

Consolidou-se, também, um maior interesse dos acadêmicos envolvidos por uma 

ação  comunitária  em  saúde,  contribuindo  com  uma  formação  de  médicos  mais 

adequados aos paradigmas propostos pelo SUS. 
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OBESIDADE, PRÁTICAS CORPORAIS E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA COM PACIENTES OBESOS ATENDIDOS NO 

POSTO DE SAÚDE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO 
 
NAHAS, Camilla Cardoso¹1; BORGES, Neila Maria Mendes². 

 
 Palavras-chave: Gordura corporal, Atividade Física, Alimentação. 
 
  
 Introdução 
 

 A obesidade tem sido objeto de grande preocupação de estudiosos nas várias 

áreas do conhecimento, pois o controle do peso corporal cada dia mais se torna algo 

a ser buscado, e atualmente, já é encarado como o novo problema social e de saúde 

pública do século XXI. 

Essa patologia, é considerada uma das disfunções metabólicas mais antigas 

da humanidade, porém, nunca se deram tanta ênfase as proporções que ela vem 

tomando como nos dias atuais, onde a escassez de alimentos esta sendo 

substituída pelo excesso ou uma alimentação inadequada.  

 Dessa forma a obesidade reflete mudanças profundas na sociedade e nos 

padrões de comportamento das comunidades ao longo das últimas décadas. Fatores 

contextuais também contribuem para o aumento da epidemia como o crescimento 

econômico, modernização, urbanização e globalização do mercado de alimentos.  

 A obesidade é comumente caracterizada por uma acumulo excessivo de 

gordura no tecido adiposo, porém ela não é tão simples quanto parece. O indivíduo 

que apresenta obesidade predispõe-se às mais variadas complicações, abrangendo 

as esferas psicossociais, provocando seu afastamento das atividades sociais devido 

à discriminação pela sociedade. Pessoas obesas frequentemente mostram-se 

limitadas em relação às práticas físico-esportivas e apresentam perda da 

autoestima. Assim, a obesidade é considerada um sério problema de saúde pública 

e está associada a várias doenças, tais como: hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares, diabetes do tipo II, problemas respiratórios, entre outros distúrbios 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2003). 

 Diante do exposto, o interesse pelo assunto e a importância de se 

desenvolverem estudos e projetos voltados para a população com excesso de 
                                                 
1 Graduanda do 7º período do curso de Educação Física da Universidade Federal de Goiás – 
Campus Catalão. Email: camillinhactl@hotmail.com 
² Mestre em Educação. Profa. Curso de Educação Física UFG/CAC. Email: neilam@ibest.com.br 

Capa Índice 14970

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2012) 14970 - 14975



peso/obesidade em Catalão se manifestou entre professores e alunos do Curso de 

Educação Física e a nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão. 

 Nesse contexto, buscamos nesse trabalho, abordar a nossa vivência no 

Projeto de Extensão “Atividade Física e Alimentação Saudável: por um 

emagrecimento bem sucedido” o qual se desenvolve através da integração de 

professores e alunos do Curso de Educação Física da Universidade Federal de 

Goiás Campus Catalão e nutricionistas da Rede Pública de Saúde do Município de 

Catalão-GO, desde 2009.  

 O projeto tem uma natureza interdisciplinar cujo foco de estudo converge para 

a questão da obesidade no sentido de proporcionar orientações e atividades 

relacionadas à promoção de hábitos de vida saudáveis sobre atividade física e 

alimentação que possam refletir sobre uma melhora na qualidade de vida de 

indivíduos de baixa renda obesos ou com sobrepeso, atendidos nos Postos de 

Saúde do Município. 

 A adoção de medidas simples como prática de atividade física regular, 

alimentação saudável e monitoração preventiva e rotineira da pressão arterial pode 

apresentar um grande impacto na qualidade de vida da população.   

 Trata-se de um projeto de baixo custo, fácil planejamento e de grande 

impacto, que possibilitará a criação de uma linha de extensão na área da saúde, 

com possibilidade de integração futura de outros cursos.  

  

 Metodologia 

 

 Este Projeto de Extensão se desenvolve através da integração de professores 

e alunos do Curso de Educação Física da Universidade Federal de Goiás Campus 

Catalão e profissionais médicos e nutricionistas da Rede Pública de Saúde do 

Município de Catalão.  

 O projeto teve inicio em junho de 2009 e envolveu 64 pacientes (61 mulheres 

e 3 homens) de baixa renda, obesos, que buscaram o atendimento da nutricionista 

no Posto de Saúde São João, onde são feitas mensurações de peso, altura e Índice 

de Massa Corporal(IMC), avaliando inicialmente o nível de adiposidade e que foram 

posteriormente encaminhados à UFG.  

 Tendo em vista a necessidade de garantir a adesão ao tratamento elaborou-

se um programa de atividades coletivas, visando práticas educativas voltadas para 
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promoção do conhecimento em saúde, realizadas sob a coordenação da 

nutricionista, de uma professora e de uma acadêmica/bolsista do Curso de 

Educação Física. 

 Cada grupo de pacientes é submetido inicialmente a encontros coletivos 

semanais com duração de uma hora cada, onde são realizadas palestras e reflexões 

sobre a obesidade em seus diversos aspectos, mas enfatizando a importância da 

mudança de hábitos/comportamentos quanto à alimentação e a prática regular de 

atividade física, para a prevenção/ tratamento da obesidade. As discussões são 

realizadas no Posto de Saúde São João sob coordenação da nutricionista e de uma 

professora do curso de Educação Física da UFG-Campus Catalão. 

 Após esse período de encontros coletivos, segue-se o acompanhamento 

individual feito pela nutricionista e o encaminhamento para a prática de atividades 

físicas orientadas por profissionais do curso de Educação Física da UFG/Campus 

Catalão. Contudo, parte dos pacientes desistem do tratamento, outra parte mantém 

o acompanhamento só com a nutricionista, e, outra parte busca o acompanhamento 

nutricional e persevera na prática de atividades físicas disponibilizado pela UFG. 

 Portanto, paralelamente ao atendimento nutricional individual, os participantes 

são encaminhados ao curso de Educação Física na UFG/Campus Catalão, e 

recebidos pela coordenadora e acadêmicos bolsistas do Laboratório de 

Biomecânica, Fisiologia, Biomecânica, e Cineantropometria (LABIFIC), onde 

respondem um questionário inicial (anamnese) e são submetidos periodicamente a 

avaliação da composição corporal (Peso, altura, IMC, medidas das circunferências 

de quadril, cintura e abdome,  medidas das dobras cutâneas, mensuração da 

pressão arterial sistêmica (PAS),  e da freqüência cardíaca).   

 Para a realização das atividades são utilizados vários espaços como: o 

Laboratório de Biomecânica, Fisiologia, Biomecânica, e Cineantropometria 

(LABIFIC), a quadra coberta, o salão de dança e a piscina. Em cada espaço 

realizamos atividades de adaptação, interação, superação e até mesmo de 

resistência para alguns participantes como a piscina. 

 São oferecidas atividades aeróbicas em esteira, eliptico e bicicleta, sendo 

mais tranquilas de serem trabalhadas e no inicio são como atividades de adaptação 

aos aparelhos. Depois que os participantes já estão mais aptos a esses exercícios, 

fazemos algumas alterações e começamos a acelerar a velocidade dos aparelhos 

com intuito de aumentar seu preparo e assim encaixar outras atividades em seu 
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tratamento, como exercícios resistidos, ginástica aeróbica e a hidroginástica. 

 A avaliação do projeto tem considerado a participação/envolvimento dos 

participantes nas atividades propostas pelo grupo e os resultados das avaliações 

físicas realizadas durante o projeto.         

 A periodicidade da avaliação varia de acordo com as condições individuais 

dos participantes. Desde o inicio, participam coletivamente de um programa de 

atividade física diária envolvendo atividades aeróbicas, exercícios com pesos, 

dança, caminhadas, jogos etc, de segunda a sexta-feira das 16h às 18h:30m, 

orientados por professores e acadêmicos do Curso de Educação Física, além de 

discussões dos pontos mais polêmicos quanto à obesidade que geraram grande 

interesse dos pacientes em atendimento individual e coletivo.   

 A participação no programa de exercícios físicos e a frequência nos 

atendimentos coletivos é condição necessária para garantir o atendimento nutricional 

individualizado, quando as dietas são elaboradas e os resultados acompanhados 

pela nutricionista semanalmente.       

 Reuniões periódicas são realizadas com os integrantes da equipe para 

avaliação do andamento do trabalho. Também são desenvolvidos estudos semanais 

pelos acadêmicos de Educação Física sobre temas relativos à saúde, obesidade e 

avaliação da composição corporal, imagem corporal, paralelamente ao programa de 

atividade física oferecido.   

 

 Resultados preliminares   

 

 A obesidade, em seus diferentes graus verificados no grupo, gera limitações 

quanto às atividades de lazer, na locomoção, realização das atividades diárias, 

indicando um dos aspectos negativos da doença, para todo o grupo, diminuindo as 

possibilidades de participação efetiva na sociedade.  Contudo, houve uma 

freqüência considerável e regular do grupo desde o inicio do projeto. Com relação a 

pratica de atividades físicas regulares e orientadas, apenas duas pessoas, relataram 

a prática anterior de atividades físicas, de uma forma geral a caminhada.   

 Em conversas diárias com os participantes dos grupos fomos percebendo a 

importância que eles dão ao projeto e o bom desempenho de todos, com isso a 

equipe do projeto também é estimulada a planejar sempre atividades diferentes para 

que não caiam na rotina e o projeto não vá perdendo esse valor que eles dão a ele.   
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Dessa forma, acreditamos que o projeto está estimulando e dando resultados a 

todos, mas individualmente, eles o enxergam como uma contribuição para o 

tratamento da obesidade e também como uma ocupação, pois a maioria era 

sedentária, não praticava nenhuma atividade física e ficava à tarde “em casa sem 

fazer nada”, como eles mesmos afirmam. 

 Os resultados parciais do projeto têm demonstrado uma significativa redução 

do percentual de gordura corporal, melhora da qualidade do sono, melhora da 

interação social, valorização pessoal, manutenção da saúde e bem estar, controle da 

pressão arterial.  

 Dos relatos, os resultados evidenciaram também que, apesar de terem 

consciência das limitações corporais decorrentes da obesidade (e do 

envelhecimento para a maioria), eles não perderam o interesse e, com 

determinação, participaram de todas as atividades propostas. Enfrentaram os 

desafios provocados pelas novas experiências e exploraram sua corporeidade sem 

se preocuparem com os preconceitos sociais.     

    

 Conclusão 

 

 Este projeto tem proporcionado a todo o grupo envolvido discussões 

importantes que tem nos permitido compreender com mais profundidade o fenômeno 

obesidade em seus múltiplos aspectos, especialmente no que se refere às 

atividades físicas e a alimentação saudável, os quais se revestem de maior 

importância não somente por reduzir os problemas decorrentes da obesidade, mas 

de exercer forte papel mediador na melhoria da qualidade de vida, à medida que 

oferece a essas pessoas a possibilidade de um novo sentido para a vida, mais 

distante da doença e mais próximo da saúde e do bem-estar. 

 Nesse sentido, o projeto constitui-se em um espaço importante de construção, 

articulação de saberes e transformação do contexto social no qual se insere a ação 

da Universidade, reafirmando sua função social e proporcionando a integração com 

a equipe de saúde do Município.   
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VI Feira de Informação e Comunicação – FEICOM1 
 

MARTINS, Carlos Henrique2 
DIAS, Luciene de Oliveira3 

CASAROLI, Lutiana4 
MACHADO, Tauane Caldas5 

FERNANDES, Caroline de Brito6 
MIRANDA, Leiliane Souza Pereira7  

 
 

Palavras-chave: Evento; Relações Públicas; Feicom; Planejamento. 
 

Justificativa 
 Eventos como a Feicom são importantes, pois se tratam de uma ferramenta 

estratégica de comunicação a serviço da divulgação, que fortalece e cria 

relacionamentos entre acadêmicos, professores e profissionais. Além do mais, 

fideliza públicos e projeta a imagem da organização perante a sociedade como um 

todo. Neste sentido, a VI Feicom teve como vocação a exposição de trabalhos 

realizados em sala de aula, a fim de multiplicar conhecimentos. 

 

Objetivos 
 A Simetria objetivou, através da VI Feicom, proporcionar um contato real com 

a construção e organização de um evento, que mostrasse para seus organizadores 

– estudantes de comunicação social - as principais técnicas e métodos que se deve 

pôr em movimento, ressaltando sempre a importância do evento dentro do mix 

estratégico de comunicação. O incentivo teórico da área de eventos também foi 

proposto aos acadêmicos. 

                                                 
1 Resumo revisado por: Luciene de Oliveira Dias, coordenadora da ação de extensão “Feicom – Feira 
de Informação e Comunicação da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, FACOMB-103. 
2  Aluno líder do grupo e estudante do terceiro semestre do curso de Relações Públicas - UFG, e-
mail: chmisrael@hotmail.com 
3 Coordenadora do Projeto “Feicom” cadastrado na Proec – UFG. Professora do curso de Jornalismo  
- UFG, e-mail:  lucienediasj@gmail.com 
4 Orientadora do trabalho. Professora do curso de Relações Públicas – UFG, e-mail: 
lutiana_rp@yahoo.com.br 
5 Estudante do terceiro semestre do curso de Relações Públicas - UFG, e-mail: 
tauanecaldas.rp@hotmail.com 
6 Estudante do terceiro semestre do curso de Relações Públicas - UFG, e-mail: 
crln.britofernandes@gmail.com 
7  Estudante do terceiro semestre do curso de Relações Públicas - UFG, e-mail: 
leilianesouzagyn@hotmail.com 
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Para o público-alvo, a organização queria que o evento propiciasse um 

espaço reflexivo, prático e crítico, no qual se almejava a partilha de conhecimentos 

entre os públicos agregados; transmitir uma imagem positiva da Universidade e da 

Faculdade de Comunicação; despertar o interesse por estudos da área da 

comunicação, e promover uma real integração entre os públicos no instante do 

evento, dando sentido, segundo Kunsch (1986, p.102), a sua realização: “a 

importância da realização de um evento está, sobretudo, no aproveitamento do 

instante, do ambiente ou da presença das pessoas, pois dessa atitude resulta a 

impressão final.  

 

Metodologia  
Partindo-se do pressuposto teórico que leva em consideração o planejamento 

estratégico de um evento, conforme aponta Cesca (1997) e Kunsch (2006) e, com 

base nos valores do público de interesse e da vocação da Simetria, enquanto 

agência de Relações Públicas sistematizou-se o projeto “VI Feicom”. Os acadêmicos 

de Relações Públicas do segundo período do curso pensaram em conjunto com 

representantes da Inova8, alunos de jornalismo, professores e Direção da Facomb, 

quais seriam as estratégias de contato necessárias para chegar aos públicos e, por 

fim, conquistar os objetivos propostos.   

Pontualmente, podemos delimitar três grandes momentos do evento: o pré-

evento, o evento propriamente dito e o pós-evento. O primeiro momento aqui 

denominado “pré-evento” ocorreu de agosto a outubro de 2011 e incorporou a 

construção do planejamento, do projeto e da operacionalização das principais ações 

estratégicas previstas, especialmente aquelas que dizem respeito ao 

estabelecimento de contato. O “evento”, segundo momento da VI Feicom, perdurou 

de 12 a 15 de outubro de 2011, compreendendo o desenvolvimento e controle da 

programação proposta, assim como a execução de ações estratégicas. Por sua vez, 

o momento do “pós-evento” contempla tanto a elaboração da avaliação, quanto a 

elaboração do relatório final, no qual aparece a análise do cenário, dos erros, acerto 

e, principalmente, sugestões para a sétima edição, prevista para o ano de 2012.  

Também pensando na credibilidade da marca Feicom e no ganho do 

interesse público, chamou-se atenção para um espaço legítimo de feira, aberto para 

                                                 
8 Inova Publicidade: Agência do Curso de Publicidade e Propaganda da Facomb – UFG. Endereço 
eletrônico: www.apublicidadeinova.blogspot.com.br 
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órgãos, institutos e empresas que desejassem mostrar seus produtos e serviços 

para o público esperado do evento. Para tanto, foi oferecido um espaço no hall de 

entrada da Facomb para que os interessados montassem espécies de stands, afinal, 

como nos lembra Melo Neto (1998, p.23): “o evento é visto como uma ferramenta 

estratégica que visa a divulgar e dar conhecimento do produto/empresa, além de 

provocar a consciência, a fidelidade (ou preferência) de um produto”.  

    

Resultados 

Com o fim de atingir o objetivo geral de “propiciar um espaço reflexivo, prático 

e crítico no qual se almeja a partilha de conhecimentos entre os públicos agregados” 

iniciou-se o planejamento estratégico de Relações Públicas da VI Feicom. Para 

concretização da etapa delimitada como “pré-evento”, foram necessárias diversas 

reuniões com a comissão organizadora, onde ficou definido que o título seria “VI 

Feicom – Feira de Informação e Comunicação”, sendo que o tema foi delimitado em 

“Mídia, Imagem e Imaginário”. O período de realização foi de 12 a 15 de outubro de 

2011, nas dependências da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG. 

 A VI Feicom teve sua abertura oficial no dia 13 de outubro, às 8 horas, no 

anfiteatro do “Cine UFG”, com o “Café Acadêmico” que contou com a presença de 

grandes nomes, como: Antônio Fausto Neto (Unisinos), Potiguara Mendes (UFJF), 

Carlos Pernisa (UFJF). No dia 14 de outubro, a partir das 8 horas, iniciou-se a 

palestra de Milton Leite, jornalista esportivo consagrado da Rede Globo, abordando 

o tema “Mídia e esporte”. A Feira contou ainda em seu período vespertino, com 

oficinas, mini-cursos, grupos de trabalhos (GTs) e a programação cultural, assim 

como em seu último dia. Como marca decisiva do segundo momento no 

planejamento da VI Feicom podemos apontar a definição de termos como: 

realização, promoção, patrocínio, apoio, entidade beneficiada e confecção do edital 

de chamada de trabalhos. Estas informações nos deram subsídios para a 

construção do projeto final do evento que, por sua vez, abordou os seguintes pontos: 

briefing, diagnóstico, justificativa, públicos, objetivos, metas, estratégias e planos de 

ação. Nesta fase, dois pontos interessantes compuseram o mix diferencial do projeto 

VI Feicom: a determinação de uma entidade a ser beneficiada com parte do valor 

arrecadado e a confecção do edital de chamada de trabalhos. Ficou estabelecido 

que 10% (dez por cento) do valor arrecadado, sejam via inscrições ou patrocínio, 

seriam repassados à Creche da UFG.  
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 A fase de “projeto” do evento abordou os seguintes pontos: briefing, 

diagnóstico, justificativa, objetivo geral, públicos, estratégias e planos de ação. 

Partindo-se deste princípio, diagnosticou-se a necessidade de realizarmos um 

evento que não fugisse de sua missão e, desse modo, investiu-se na divulgação da 

chamada de trabalhos. Detectados os públicos deu-se início à confecção da 

identidade visual do evento para comporem os diversos materiais, e, por 

conseguinte, os blocos de divulgação e assessoria de imprensa9.  

 Em se tratando da etapa denominada “Evento”, que compreende de 12 a 15 

de outubro de 2011, pode-se destacar a atuação da comissão organizadora 

principalmente no que se refere à prática das comissões anteriormente instituídas. 

Organizou-se a estrutura física com controle e monitoramento dos grupos de 

trabalho. Fez-se o credenciamento e as inscrições na hora, assim como se fez a 

entrega dos crachás, criou-se a lista de presença, gerou-se cartazes corretivos da 

programação e providenciou-se a entrega de brindes e da ficha de avaliação. Entre 

outras providências necessárias, estavam a organização e leitura do cerimonial, com 

base no protocolo geral de eventos, decoração, assim como o controle do 

andamento e suas demais plataformas do evento: espaço para patrocinadores, 

mostra de fotografias, e o “troca fotos”10. Ressalva-se ainda que a VI Feicom contou 

com a cobertura da TV UFG, Rádio Universitária, Estúdio Fotográfico da Facomb, 

transmissão online ao vivo da “Magnífica Mundi”, além de ter uma equipe que fez a 

cobertura do evento simultâneo pelas mídias sociais. 

Como principais marcas do “pós-evento”, destacam-se a confecção do 

relatório final das atividades, os quais continham materiais comprobatórios das 

atividades, contendo exemplos dos materiais gráficos, exemplos de convites, cartas, 

e-mail, clipping, assim como o registro fotográfico.  Muito além do mapeamento dos 

resultados, expediu-se os certificados, planejou-se o E-book para catalogar os 

trabalhos científicos apresentados, assim como criou-se um banco de sugestões 

para que as próximas edições não repitam os mesmos erros.  

  

                                                 
9 A assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia ficou sob responsabilidade da turma do 6º 
período de Jornalismo (UFG), sob coordenação da Professora Luciene Dias. 
10 Este último, por sua vez, fez parte da programação cultural da VI Feicom e consistiu em organizar 
uma grande feira de fotografias, de autores diversos, na qual cada um cedia uma fotografia para ser 
exposta em varais no hall de entrada da faculdade, de modo que cada um pudesse escolher uma foto 
para si no ato de doar uma composição de sua autoria.  
 

Capa Índice 14979



 
 

 5 

Conclusões 
 A VI Feicom tem como prioridade apresentar os trabalhos criados pelos 

acadêmicos e professores da área de Comunicação Social e Biblioteconomia, de 

modo a criar um espaço dinâmico de partilha de conhecimentos. A equipe 

organizacional teve a oportunidade de pôr em prática um universo teórico 

fundamental para a concretização de qualquer evento, experiência esta que 

certamente enriqueceu seus currículos acadêmicos.  

 Levando-se em conta a avaliação do evento, podemos dizer que já foi 

realizado de modo satisfatório, atingindo seus objetivos e reunindo num espaço 

único os atuais pensadores da área em Goiânia. 
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INTRODUZINDO O PROCESSO DE PESQUISA DE REVISÃO INTEGRATIVA DA 
LITERATURA1 
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Ângela Lima Pereira4 

 

 

Palavras-chave: Pesquisa em enfermagem, revisão da literatura como assunto, 

revisão integrativa. 

 

 

JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 
 

A universidade tem por objetivo primordial a produção de conhecimentos que 

por sua vez promove o progresso humano, isso através de pesquisas como 

instrumento propulsor (BELLO, 2004). Nesse sentido, as pesquisas assumem um 

papel imprescindível na construção e consolidação da ciência. 

Com o mesmo pensamento, Kirkevold (1997) também alerta para a 

importância do caráter cumulativo das pesquisas na construção de um corpo de 

conhecimento específico; de maneira que, sempre que possível, necessitam estar 

ligadas a trabalhos anteriores para maior refinamento das informações, bem como 

para refutar teorias ou fundamentar argumentos (BROWN; TANNER; PADRICK, 

1984). 

A Revisão da Literatura é um exímio instrumento de pesquisa no 

desenvolvimento da ciência de dada profissão, pois viabiliza a síntese do 

conhecimento produzido acerca de um fenômeno, permite a análise e integração de 

achados de pesquisas incitando reflexões sobre mudanças ou desenvolvimento de 

                                                           
1 Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura “Revisão Integrativa: inovação tecnológica 
no desenvolvimento do saber em enfermagem”, código CAJ-764: Profª Ângela Lima Pereira Nogara. 
2 Aluna do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás Campus Jataí (UFG CAJ). E-mail:  
carol_oj@hotmail.com 
3 Aluno do Curso de Enfermagem da UFG/CAJ. Bolsista do Grupo PET-Enfermagem. E-mail: 
maumau230@hotmail.com  
4 Docente do Curso de Enfermagem da UFG CAJ. E-mail: angelimap@gmail.com 
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conceitos, que por sua vez constituem-se em modificadores da prática assistencial 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

Existem vários tipos de pesquisa de revisão como a Revisão Integrativa da 

Literatura (RIL), que integra trabalhos de diversos tipos metodológicos possibilitando uma 

síntese ampla e profunda a respeito de um problema (WHITTEMORE; KNAFL, 

2005). A RIL pode ser empregada com diversas finalidades como a definição de 

conceitos, a análise de metodologias aplicadas em pesquisas numa área específica, 

a revisão de teorias e a avaliação de cuidados de saúde e todos os fatores 

presentes neste processo (GANONG, 1987; WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

A intenção de promover um curso de extensão sobre RIL teve como objetivo 

difundir o tema Revisões da Literatura e impulsionar novos pesquisadores a 

ingressarem na direção da pesquisa de revisão, na visão de estimular a capacidade 

crítico-interpretativo dos estudantes e profissionais. Outro ponto decisivo para 

realização do curso foi o “pré-conceito” existente no meio científico a respeito de 

trabalhos de revisão da literatura, muitas vezes tidos como pesquisas acessórias. 

Visto que nas universidades as pesquisas usualmente promovidas são pesquisas de 

campo com abordagem quantitativa. 

No intuito de difundir o tema pesquisas de revisão, foi idealizado o projeto de 

curso de extensão “Revisão Integrativa: inovação tecnológica no desenvolvimento 

do saber em enfermagem”. 

 

 

OBJETIVO 
 

Relatar a experiência do desenvolvimento de um projeto de curso de 

extensão acerca do método de revisão integrativa da literatura. 

 

METODOLOGIA 
 

 Trata-se de um relato de experiência sobre a realização de um curso de 

extensão desenvolvido por formandos do curso de enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás - Campus Jataí, sob supervisão docente, com base em revisão da 

literatura. 
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 O interesse pelo tema nasceu da realização de trabalho de conclusão de 

curso, onde os alunos realizaram revisão de literatura a respeito do método de RIL. 

Assim, compartilhar o conhecimento apreendido acerca do tema tornou-se um 

desejo e uma meta a ser alcançada; desta forma, planejamos e operacionalizamos o 

projeto de curso de extensão “Revisão Integrativa: inovação tecnológica no 

desenvolvimento do saber em enfermagem”, que foi desenvolvido no período de 16 

de janeiro a 12 de fevereiro de 2012, na Universidade Federal de Goiás – Campus 

Jataí, tendo como público alvo a comunidade acadêmica e externa. 

O curso foi ministrado por meio de aulas expositivo-dialogadas teóricas e 

práticas, e envolveu o desenvolvimento de estudo de RIL como exercício de fixação. 

Para tanto, foi necessário o uso do recurso da informática, com uso de notebook e 

internet pessoal dos alunos e professora envolvida no curso. 

  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O aprendizado dos diferentes métodos de revisão da literatura, além de 

instrumentalizar para pesquisas em diferentes momentos do curso de enfermagem e 

contribuir com a formação de um corpo de conhecimentos necessários à prática 

profissional, também evidenciou a dificuldade enfrentada por muitos alunos no 

desenvolvimento de pesquisas de revisão da literatura.  

O motivo pode estar relacionado a pouca familiaridade com as modalidades 

de revisão da literatura, especialmente com as modalidades de revisão sistemática e 

RIL que, por sua vez, pode colaborar com o “pré-conceito” a respeito de trabalhos de 

revisão da literatura. 

 Embora o objetivo principal do curso de extensão fosse a RIL, foi trabalhada, 

inicialmente, a importância da pesquisa no desenvolvimento da ciência e da prática 

profissional, a importância da prática baseada em evidências, conceitos e tipos de 

revisão da literatura, e diferenças entre os métodos de revisão da literatura. 

Finalmente, atenção especial foi dada ao método de RIL. 

 Durante o curso, foi evidente o envolvimento dos alunos no processo de 

desconstrução de pré-conceitos acerca de estudos de revisão da literatura, e a 

construção de uma nova visão sobre este tipo de pesquisa. Para tanto, o 

desenvolvimento de estudo de RIL durante o curso foi decisivo nesse processo de 
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mudança de conceitos, evidenciando a importância da relação teoria-prática na 

construção do conhecimento. 

 Deste curso, nasceram quatro projetos de pesquisa de RIL na área de 

enfermagem que, atualmente, se encontram em fase de desenvolvimento; 

colaborando com a continuidade do processo de construção do conhecimento. 

Cursos desta natureza contribuem para ampliar o conhecimento e sanar 

dúvidas acerca de temas específicos e importantes à formação profissional. 

Especificamente em relação as pesquisas de revisão da literatura, necessário se faz 

maior ênfase no ensino das modalidades de revisão sistemática e integrativa 

visando instrumentalizar para o desenvolvimento de estudos mais refinados e com 

resultados mais confiáveis. 

Embora o curso tenha nascido durante o processo de desenvolvimento de 

trabalho de conclusão de curso focado em RIL, o seu planejamento exigiu maior 

leitura e refinamento em busca de maior instrumentalização para ministrá-lo. Isto 

contribuiu de forma significativa ao aumento do conhecimento, dos próprios alunos e 

docente responsáveis pelo curso, acerca do tema.  

 

  

CONCLUSÃO 
 

 O desenvolvimento de projetos de extensão são importantes no processo de 

formação profissional dos graduandos, tendo em vista que são momentos nos quais 

os alunos aprendem uns com ou outros e com a comunidade envolvida, tendo a 

oportunidade de disseminar conhecimento. 

Um fator limitante para o curso foi o período de realização, nas férias de 

janeiro, dificultando a participação de alunos que residem fora do município. Outro 

fator foi o curto tempo de divulgação do curso, levando a dificuldade da comunidade 

interna e externa adequar o curso às suas atividades já programadas. Tais fatores 

devem ser melhor pensados no processo de planejamento de um próximo curso de 

extensão. 

Há muito que aprender sobre a realização de pesquisas de revisão, onde a 

população acadêmica ainda necessita estudar e dispor de mais tempo para o uso 

desses métodos. Sendo importante enfatizar a valiosa contribuição da RIL no 

processo de desenvolvimento de estudos acadêmicos, formação e atualização 
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profissional, consolidação da prática baseada em evidências, e melhor prática 

profissional. 
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PROGRAMA SEGUNDO TEMPO UNIVERSITÁRIO NA UFG/CAJ – 
IMPLANTAÇÃO E PERSPECTIVAS. 

REZENDE, Cláudia Moraesi.  
LACERDA, Paulo José Cabralii.  

 
Palavras-chave: Esporte; Lazer; Educação Física; Cultura. 

JUSTIFICATIVA 

Partimos do entendimento que a principal característica do esporte 

contemporâneo está em sua pluralidade, nesse sentido Bento (1993, p. 114) 

argumenta que: 

(...) os homens e as mulheres na pluralidade e diversidade de seus 
estados de desenvolvimento, do comportamento e do rendimento; 
são por isso, crianças e jovens, adultos e idosos, maridos e esposas, 
pais e mães, avôs e avós, cultos e incultos, casados e divorciados, 
saudáveis e doentes, „normais‟ e deficientes.  

Nesse aspecto o esporte é uma produção cultural necessária às 

vivencias e experimentações do ser humano, desde os tempos mais remotos, a 

se considerar as formas mais primitivas e menos institucionalizadas do mesmo. 

Sabemos que por meio da movimentação corporal o ser humano constrói de 

forma empírica suas experiências e assimilações acerca do meio em que vive. 

Assim, torna-se possível refletir o esporte como sendo além de uma 

manifestação cultural, uma busca pela sobrevivência e adaptação do homem 

ao mundo. Betti (1997, p. 23), afirma que,  

O esporte é a forma mais rica e adaptada ao nosso tempo, de um tipo 
de "experiência de base", carnalmente vivida, que permite construir, 
pela prática e pela reflexão, uma ética de saúde global (e Belbenoit 
observa que esta última expressão prova como o homem dividido de 
hoje aspira recuperar sua unidade). O esporte é atividade de cultura, 
na medida em que a noção formal de equilíbrio entre corpo e espírito 
é substituída pela de convergência de todas as tentativas educativas 
(pois elas tendem para um objetivo único, e põem em movimento a 
totalidade dos poderes humanos); e na medida em que consideramos 
a saúde psicossomática e o desenvolvimento mental inseparável da 
motricidade. 

Dessa forma podemos associar a práxis e as produções do esporte pelo 

homem, como forma de buscar e/ou manter sua unidade corporal visto que, 

corpo e mente são indissociáveis. E é importante também, que se entenda e 

promova o esporte como uma política pública que vislumbra o desenvolvimento 

Capa Índice 14986

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2012) 14986 - 14991



do país, o fortalecimento da cultura como um todo e especialmente da 

cidadania. 

 Em relação à cultura do esporte não podemos deixar de mencionar uma 

importante manifestação, que é o lazer. O lazer é também um valor cultural de 

extrema importância para o homem, apesar de ter sido caracterizado ao longo 

dos séculos como sendo uma pratica de ociosidade desnecessária, o lazer 

possui características próprias e identidade fundamentada nas necessidades 

mais profundas do ser humano. Marcellino (2008, p. 21) nos diz que, 

A necessidade do lazer, ou melhor, dos valores do lazer, sempre 
esteve presente na vida do ser humano. Varia de significado de 
acordo com os momentos históricos. Desde o advento do modo de 
produção atual, o lazer se apresenta com significados próprios. 

Marcellino nessa citação expressa o lazer em sua real essência, 

destituindo-o de ser retratado apenas como mercadoria de entretenimento. 

Leiro (2006) citando Dumazedier (1973) também fazem uma reflexão acerca do 

lazer dizendo que o mesmo é uma dimensão humana que vai para além das 

obrigações em vivenciar o repouso, a recreação e/ou informações artístico-

culturais, é essencialmente uma gama ampla de ocupações em que o individuo 

pode entregar-se de forma livre a uma atividade de sua escolha, seja o lazer 

com caráter direcionado (lazer planejado e comercial), seja o lazer com 

características de cunho pessoal e independente.  

 Mediante a essas concepções foi implantado no primeiro semestre de 

2012  na Universidade Federal de Goiás/ Campus Jataí (UFG/CAJ), através do 

curso de Educação Física, um programa do Governo Federal denominado 

Programa Segundo Tempo (PST Universitário), cuja finalidade tem como 

prerrogativa principal promover e democratizar o acesso ao esporte para a 

comunidade universitária no Campus Jataí, visando contemplar a formação 

social de valores éticos e morais principalmente dos cidadãos que se 

encontram em situações de desprivilegio e/ou ás margens da sociedade e 

também da comunidade com descapacidades funcionais, cognitivas e motoras. 

Segundo Oliveira e Perim (2009, p. 7) citando a publicação do PNE (Política 

Nacional do Esporte), 

O Ministério do Esporte estabelece vínculos com um universo 
composto de crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, com 
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pessoas com deficiências ou com necessidades educativas especiais, 
com o sistema esportivo nacional e com o sistema educacional 
brasileiro que articula a educação básica e superior. A importância 
desse universo, considerando-se sua complexidade, amplitude e 
heterogeneidade, demanda do Ministério uma responsabilidade 
social, que deve se concretizar em ações balizadas, rigorosamente, 
por princípios humanísticos fundamentais, inequivocamente 
democráticos (BRASIL, 2005). 

 O Programa Segundo Tempo Universitário foi criado em 2003 pelo 

Ministério do Esporte, objetivando propiciar a pratica do esporte e do lazer aos 

municípios. Na publicação de Oliveira e Perim (2009, p. 9-10) está registrado 

que, “[...] desde sua criação em 2003, o Programa já atendeu a mais de cinco 

milhões de crianças, adolescentes e jovens, com um investimento do governo 

federal de aproximadamente um bilhão de reais”. Desde sua institucionalização 

o Programa Segundo Tempo vem sendo desenvolvido visando promover a 

igualdade social, onde toda comunidade, através do esporte e do lazer deve ter 

o direito de usufruir dos elementos necessários para seu desenvolvimento seja 

individual e/ou coletivo.  

Portanto, tendo ciência da importância social da práxis do esporte e do 

lazer, o PST universitário na UFG/CAJ foi instituído para favorecer e possibilitar 

o acesso a essas duas esferas culturais à comunidade acadêmica e geral do 

município de Jataí – GO, utilizando para isso os conhecimentos práticos e 

teóricos produzidos na instituição de ensino superior mencionada 

anteriormente. Acreditamos ser necessário assistir a comunidade com essas 

produções realizadas nesse âmbito, visto que é essencialmente importante 

estreitar as relações entre comunidade acadêmica e geral, pois ocorre assim o 

empirismo dos conhecimentos/atividades práticos e teóricos pela comunidade 

acadêmica e vivencias desses conhecimentos/atividades pela comunidade 

externa geral. É importante também como forma de prestação de contas dos 

impostos pagos pela sociedade, onde parte é destinado a manutenção e 

promoção da educação em todos os seus níveis (Fundamental, Ensino Médio e 

Superior).  

OBJETIVOS 

 Fomentar ações de esporte e lazer em âmbito acadêmico e comunitário 
no município de Jataí; 
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 Propiciar a prática de atividade física orientada à comunidade 
acadêmica da UFG/CAJ e a comunidade jataiense em geral; 

 Favorecer o exercício da práxis aos acadêmicos envolvidos nas 
monitorias das atividades que constituem o PST Universitário; 

 Promover interação e integração entre a comunidade geral e 
universidade; 

 Oportunizar atividades orientadas ao publico com descapacidades 
funcionais, cognitivas e motoras, através do núcleo de esporte adaptado 
do Programa Segundo Tempo Universitário.  

METODOLOGIA 

 O PST Universitário foi implantado e está sendo desenvolvido 
principalmente pelo do curso de Educação Física e oferta as seguintes 
atividades: 

 Musculação – de segunda a sexta das 8h às 11h e das 14h às 22h; 
 Jump – Turma 01: segunda e quarta das 17h às 18h / Turma 02: terça e 

quinta das 16h às 17h; 
 Step – terça e quinta das 17h às 18h; 
 Tonificação – quarta das 16h às 17h e sexta das 17h às 18h; 
 Desportos – Futebol, Voleibol, Handebol, Polo Aquático. Em horários 

diversificados durante a semana; 
 Lutas – Taekwondo e Muay Thai. Em horários diversificados durante a 

semana; 
 Núcleo de esporte adaptado – Atividades orientadas e direcionadas a 

comunidade com necessidades educativas especiais. Em horários 
diversificados durante a semana. 

Abarca também diversos projetos de extensão e cultura realizados na 
UFG/CAJ. Sendo eles:  

 Semeart: Viva mais dançando – Projeto em que são ofertadas diversas 
modalidades de dança (balé, dança de salão, dança do ventre, axé e 
dança teórico-prática para os acadêmicos da UFG/CAJ) como atividade 
física e arte. Em horários diversificados durante a semana; 

 Comunidade Aquática – Projeto que oferta diversas atividades aquáticas 
(natação e hidroginástica). Em horários diversificados durante a semana; 

 Projeto de hipertensão arterial: Exercício físico como terapia – 
Atividades físico-recreativas orientadas e direcionadas a indivíduos 
hipertensos da comunidade jataiense. Em horários diversificados 
durante a semana; 

 Recreare – Atividades físico/artístico-recreativas para comunidade 
jataiense. Uma vez por mês; 

 Grupo de dança Corpore da UFG/CAJ – Grupo que trabalha de forma 
teórica e pratica a dança-teatro/contemporânea dentro da UFG/CAJ e na 
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comunidade externa (abrangendo os âmbitos locais, regionais e 
nacionais). Além de realizar oficinas pedagógicas contemplando os 
elementos da dança. 

As ações do PST Universitário ocorrem nos espaços da UFG/CAJ (Núcleo 
de práticas corporais, salas de massagem, quadra, piscina, laboratórios 
fisiológicos, entre outros), e também em clubes, instituições educacionais 
(municipais e estaduais), praças e lagos do município de Jataí – GO. O publico 
abarcado é de aproximadamente 40iii0 pessoas, com faixa etária a partir dos 04 
anos de idade. 

RESULTADOS 

O resultado é parcial, pois o programa foi implantado no primeiro semestre 
de 2012 e está em fase inicial de desenvolvimento, além disso, enfrentamos 
recentemente uma greve dos servidores federais (docentes e técnicos 
administrativos) que acarretou na diminuição do fluxo de participantes do PST 
Universitário, visto que boa parte dos atendidos é da UFG/CAJ. Entretanto 
temos como produto positivo uma participação significativa, tanto da 
comunidade acadêmica, quanto da comunidade geral e também um grande 
interesse por parte dos discentes da UFG/CAJ em se voluntariar como 
monitores nas atividades e/ou ações desenvolvidas no PST universitário. 
Espera-se com o retorno das aulas previsto para o mês de setembro/2012 que 
o programa atinja mais pessoas através de suas ações teóricas e práticas, 
visando promover a cidadania, valores éticos, morais e o desenvolvimento 
humano igualitário.  

CONCLUSÕES 

Em síntese o Programa Segundo Tempo Universitário está se 
desenvolvendo com êxito, demonstrando sua grande relevância social para a 
comunidade de Jataí – GO, onde suas ações têm abarcado de forma positiva e 
significativa todas as esferas sociais desse município, através do esporte e do 
lazer. 
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ANÁLISE DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL: ESTUDO DE CASO COM 
ESTUDANTES DO 5o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS EM JATAÍ-GO* 
 

ESTEVÃO, Cristiane Iracema Monteiro; LOPES, Paula Assis; ASSIS, Mauro 
Antônio Oliveira; COSTA JÚNIOR, Francisco; SOARES, Thelma Shirlen 

 
PALAVRAS CHAVE: Educação ambiental, meio ambiente, percepção, 
ecologia. 
 
JUSTIFICATIVA 

A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela 

degradação permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma 

necessária articulação com a produção de sentidos sobre a educação 

ambiental. A dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma 

questão que envolve um conjunto de atores do universo educativo, 

potencializando o engajamento dos diversos sistemas de conhecimento, a 

capacitação de profissionais e a comunidade universitária numa perspectiva 

interdisciplinar. Nesse sentido, a produção de conhecimento deve 

necessariamente contemplar as inter-relações do meio natural com o social, 

incluindo a análise dos determinantes do processo, o papel dos diversos atores 

envolvidos e as formas de organização social que aumentam o poder das 

ações alternativas de um novo desenvolvimento, numa perspectiva que priorize 

novo perfil de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental 

(JACOBI, 2003). 

Vários princípios e objetivos vêm sendo incluídos ao contexto do 

desenvolvimento sustentado, dentre eles, que a educação ambiental, 

importante aliada, deve apoiar a descoberta dos sintomas e as causas reais 

dos problemas ambientais e desenvolver o senso crítico e as habilidades 

necessárias para resolvê-los, valorizando as relações natureza-sociedade sob 

novos paradigmas (MEDINA, 1997). 

De acordo com Zampieron et al. (2003), o estudo da percepção 

ambiental serve de base para a melhor compreensão das inter-relações entre o 

                                                            

* Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura (CAJ-603): Profª Thelma 
Shirlen Soares). 
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homem e o ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, 

julgamentos e condutas. 

A necessidade da inclusão da educação ambiental em todos os níveis 

do ensino é assegurada pela Lei no 9.795/1999 que institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental e indica os critérios e a necessidade da formação de 

senso crítico ambiental, para a formação de uma população com uma 

percepção ambiental ativa voltada a necessidade socioambiental de 

manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Este estudo teve por objetivo avaliar a percepção ambiental de alunos 

do 5o ano do ensino fundamental de duas escolas públicas no município de 

Jataí-GO. 

 
METODOLOGIA 

O estudo foi realizado com os alunos do 5o ano do ensino fundamental 

das escolas municipais ‘Escola Municipal Professor João Justino de Oliveira’ e 

‘Escola Municipal Luziano Dias’ situadas na zona urbana do município de Jataí-

GO.  

Para a coleta de dados foi elaborado um questionário com perguntas 

fechadas e abertas relacionadas à consciência ecológica dos alunos. Foram 

entrevistados todos os alunos participantes das atividades do projeto de 

extensão ‘Aprender com o meio ambiente: educação ambiental com estudantes 

de escolas municipais públicas de Jataí-GO’ promovido pelo curso de 

Engenharia Florestal do Câmpus Jataí da Universidade Federal de Goiás. 

 
RESULTADOS  

Os resultados obtidos são apresentados nas Figuras 1 a 7. 

  
Figura 1.  Tempo médio gasto no banho. Figura 2. Usualmente utiliza-se o banho quente. 
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Figura 3. O chuveiro é desligado ao 
ensaboar. 

Figura 4. As luzes são apagadas ao saírem dos 
cômodos. 

  
Figura 5. A porta da geladeira permanece 
aberta por um longo período. 

Figura 6. O lixo produzido é separado conforme 
a origem do material. 

 
Figura 7. Como é o lixo produzido. 
 

Em relação ao tempo gasto no banho (Figura 1), verificou-se que 40% 

dos estudantes gastam, em média, de 5 a 10 minutos para tomar banho. 

AYRES et al. (2012) avaliando o uso da água pelos alunos da Universidade de 

Campinas (UNICAMP) em Campinas-SP e do Institut National des Sciences 

Appliquées (INSA) em Lyon- França, constataram que a duração média de um 

banho dos estudantes da UNICAMP é de 14,6 minutos, enquanto que os 

estudantes do INSA gastam cerca de 10,4 minutos em seus banhos.  
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Os resultados obtidos sugerem que os alunos possuem uma 

preocupação em relação a problemática ambiental relacionado ao uso 

sustentável dos recursos naturais como a água, contrapondo os relatos do 

IBGE (2006) em estudo sobre os hábitos de consumo de água do brasileiro, 

que demonstrou que o brasileiro não consome os recursos hídricos com 

moderação.  

Em relação à temperatura da água no banho (Figura 2), verificou-se 

que 52% dos alunos preferem tomar banho quente, o que já remete ao fato de 

um maior consumo de energia elétrica, energia essa que em sua maioridade e 

produzida a partir de usinas hidroelétricas.  

Verificou-se, também, que mais de 50% dos alunos entrevistados 

(Figura 3), desligam o chuveiro para se ensaboar. Outro comportamento 

importante em relação à consciência ecológica refere-se ao fato de mais de 

60% dos alunos terem o hábito de desligarem as luzes quando saem dos 

cômodos e, também, de não demorar muito com a porta da geladeira aberta, 

relatando assim a importância da racionalidade em relação ao uso de energia. 

Outro tema abordado que é diretamente atrelado à questão ambiental 

foi em relação à produção de lixo urbano o qual, segundo Mucelin e Bellini 

(2008), é responsável por diversos impactos ambientais. No quesito lixo 

urbano, verificou-se que 45% dos alunos relataram produzir principalmente lixo 

orgânico e em pouca quantidade enquanto 24% dos alunos relataram produzir 

muito lixo, porém encaminham para o processo de reciclagem (Figura 7). 

 
CONCLUSÕES 

Os alunos entrevistados possuem um padrão de preocupação 

relacionada ao meio ambiente o que é bastante salutar. Desta forma, estudos e 

projetos que visem propiciar ações de educação ambiental de jovens e adultos 

devem ser cada vez mais elaborados e concretizados, a fim de formar jovens e 

adultos com senso critico voltado as questões atuais, bem como inserir cada 

vez mais no cotidiano a importância das relações socioambientais. 
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III MOSTRA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
OLIVEIRA¹, Cristiane Oliveira, CYRINO2, Renata Souza; PEREIRA3, Lara Thaiane 

Souza; ASSIS4, Natália Oliveira; SOUZA5, Marise Ramos; BORGES6, Cristiane 

José. 

 

Palavras-chave: Direito à Saúde, Sistema Único de Saúde, Defesa do usuário. 

 

JUSTIFICATIVA/ BASE TEÓRICA 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído no Brasil há vinte e quatro 

anos. Sendo este promulgado a partir da Constituição de 1988, a qual referenda 

princípios pautados na integralidade e universalidade da assistência, garantindo à 

população atendimento qualificados com ênfase na promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde (BUSS, 2000). A fim de consolidar as diretrizes 

estabelecidas na Constituição vigente, em 1990 foi sancionada a Lei 8.080, onde 

reafirma o acesso à saúde como direito de todo cidadão, independente de qualquer 

variável (BRASIL, 1990a). 

Apesar da vigência dessa Lei, eram evidenciados muitos problemas 

relacionados com a estrutura e funcionamento do SUS, em especial os ligados à 

gestão, e no intuito de contribuir para a melhoria desses, foram criados a partir da 

Lei 8.142 em 1990, as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde, em âmbito 

municipal, estadual e federal. Em ambas as instâncias colegiadas, o usuário do SUS 

tem o direito de uma participação ativa. No entanto, vale salientar que muitas 

pessoas o desconhecem, deixando as vagas destinadas ao controle social ociosas 

(BRASIL, 1990b).  

Este não preenchimento de vagas nos remete ao que diz Vieira (2005), em 

seu livro Cidadania e Globalização, o qual define que a preocupação de um 

indivíduo com um bem público é retratado como um ato de civilidade e cidadania.  

 

 
“Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (CAJ-771): Profa.  Ms 
Cristiane José Borges” 
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Com base nesta teoria, ressaltamos que é necessário formar indivíduos com 

uma visão critica e reflexiva, e que exerça o direito de cidadania frequentando os 

espaços destinados ao controle social, como por exemplo as reuniões do conselho 

municipal de saúde, contribuindo assim para a gestão compartilhada na área da 

saúde. Entretanto, ainda se faz necessário divulgação e ações que despertem o 

interesse da população, no sentido de se tornar co-responsável do Sistema Único de 

Saúde.   

 Nesta perspectiva os acadêmicos de Enfermagem da UFG/CAJ realizaram o 

projeto de extensão intitulado “III Mostra de Direitos aos Usuários do SUS”.  

 

OBJETIVO 
 
Relatar a experiência de orientar a população a respeito de seus direitos e deveres, 

enquanto usuários do Sistema Único de Saúde. 

 

METODOLOGIA 
 

A atividade de extensão aconteceu no dia vinte e quatro, do mês de maio de 

2012, das 07:30h às 11:30h. Participaram 30 alunos do 1º período do curso de 

enfermagem UFG/CAJ, os quais cursam a disciplina de saúde coletiva. Os discentes 

foram divididos em quatro grupos, sendo cada um encaminhado para atuação em 

diferentes instituições de saúde. Sendo elas: Centro médico (setor de 

urgência/emergência e ambulatório), Unidade Estratégia Saúde da Família (UESF) 

Conjunto Rio Claro, UESF Goiás e Policlínica. Estas foram escolhidas pelo 

quantitativo de usuários que as frequentam, garantindo assim maior cobertura da 

população. 

 Os alunos foram supervisionados por docentes do curso de enfermagem, 

além destes terem sido capacitados durante as aulas da disciplina de Saúde 

Coletiva. Competia aos mesmos o dever de orientar aos cidadãos sobre os deveres 

e direitos dos usuários no SUS.   

 Pautados na necessidade de educação em saúde, os acadêmicos elaboraram 

um folder explicativo, a fim de tornar as informações mais clara e concisa. Esse 

abordava aspectos da Constituição Federal, Lei 8.080/90, 8.142/90 e Portaria 
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1.820/2009. Foi enfatizado o conteúdo sobre os direitos e deveres dos usuários do 

SUS, a necessidade e importância de participar do conselho municipal de saúde e a 

orientação de procurarem a atenção básica, como porta de entrada do sistema de 

saúde. 

 Com os folders em mãos, os discentes abordaram os pacientes de maneira 

individual, visando suprir a necessidade específica de cada um, assim como atender 

o princípio da humanização.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 
 
 Os usuários abordados foram bem receptivos, demonstrando se dispostos a 

ouvir todas as informações. Podemos afirmar que a população possui pouco 

conhecimento sobre os direitos e deveres dos usuários, além de não saber como 

busca-los. Observamos que muitos não sabem onde e como fazer suas 

reclamações, sugestões, elogios e reivindicações.  

Muitos munícipes demonstraram insatisfeitos com serviço de saúde. No 

entanto, outros se diziam satisfeitos e relataram que apesar de todas as dificuldades 

enfrentadas reconheciam a magnitude do sistema de saúde e o considerava como 

um dos melhores plano de saúde do mundo. 

Em relação à legislação e a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, uma 

pequena parcela de pessoas mencionaram conhecê-lo. Notamos que em muitos 

momentos, ao serem orientados, os indivíduos sentiam a necessidade de cumprir 

seus deveres, a fim de garantir seus direitos e uma saúde pública de maior 

qualidade, deste modo, a partir de uma abordagem humana eram formados os 

¨usuários civis¨, ou seja, cidadãos pautados no princípio de civilidade, que zelam 

pelo bem público. 

  

CONCLUSÃO 
 

É permitido salientar que os objetivos do projeto de extensão foram 

alcançados, visto que viabilizou o elo dos discentes e usuários, aproximando assim 

a academia universitária da comunidade jataiense, bem como possibilitou o 

desenvolvimento de ações voltadas para a defesa do sistema único de saúde. 

Capa Índice 14999



Acredita-se que atividades como estas são essenciais para o fortalecimento 

do SUS, pois busca mudar o comportamento e postura do individuo frente o sistema 

de saúde, tornando-os mais ativos e co-responsáveis. Assim como a formar 

profissionais de saúde em consonância aos princípios e diretrizes do SUS. 
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DISSECAÇÃO DA VEIA SAFENA MAGNA E SUA RELAÇÃO COM A TROMBOSE 

VENOSA SUPERFICIAL1

PEREIRA,  Davi  Farias1;  BARBOSA,  Renata Costa2;  JESUS,  Weverton Teodoro3; 

BENETTI, Edson José4; LUIZ, Carlos Rosemberg5; FIUZA, Tatiana de Sousa6.

Palavras-chave: dissecação, trombose, veia safena magna.

Base teórica: 

A  trombose  venosa  consiste  na  coagulação  intravenosa  do  sangue, 

provocando oclusão parcial ou total de uma veia. Esta afecção pode ser classificada 

em dois tipos: trombose venosa profunda (TVP), quando atinge as veias profundas, 

e trombose venosa superficial, quando atinge as veias superficiais (PICCINATO et 

al., 2010).

Os  trombos,  originados  da  coagulação  intravenosa,  formam-se 

espontaneamente ou como resultado de lesão parietal traumática ou inflamatória. 

Dessa  forma,  pode-se  considerar  que  os  fatores  mais  importantes  para  o 

desenvolvimento  de  uma  trombose  venosa  são:  o  aumento  da  coagubilidade 

sanguínea, a diminuição do fluxo sanguíneo (estase) e a lesão do endotélio vascular 

(LOPES  et  al.,  2010).  Entretanto,  a  estase  venosa  e  a  lesão  endotelial  são 

consideradas fatores desencadeantes, enquanto que o aumento da coagulabilidade 

pode ser considerada como fator predisponente (SANTOS; PITTA, 2003).

Há também outros fatores na trombogênese venosa que, quando associados 

ao  trauma  cirúrgico,  podem  multiplicar  o  risco  de  desencadeamento  de  uma 

trombose venosa: insuficiência cardíaca, gravidez e puerpério, anticoncepcional oral, 

idade,  imobilização  de  pacientes,  obesidade,  varizes,  cirurgias,  dentre  outros 

(PICCINATO, 2008).

Objetivo  

Identificar e avaliar a distribuição da veia safena magna, suas tributárias e 

anastomoses por meio da dissecação anatômica e correlacioná-las com a trombose 

superficial.

1  Resumo revisado pela  Coordenadora  da Ação de Extensão e  Cultura código ICB-89:  Profa.  Dra. 

Tatiana de Sousa Fiuza
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Metodologia 

Foi utilizado na dissecação o membro inferior esquerdo de um cadáver do 

sexo masculino, fixado em formol e conservado em glicerina, pertencente ao acervo 

do  Laboratório  de  Anatomia  Humana  do  Departamento  de  Morfologia  da  UFG. 

Inicialmente, foi feito uma incisão mediana longitudinal na região anterior do membro 

inferior esquerdo, em seguida uma incisão oblíqua na região inguinal e uma incisão 

transversal nas regiões poplítea e supramaleolar, inferiormente. Com o auxílio de 

uma pinça anatômica de 15cm e um bisturi número 04 rebateu-se a epiderme e a 

derme, e se dissecou os vasos superficiais e outras estruturas anexas do membro 

inferior, com a retirada do tecido fibroadiposo subjacente. 

Resultados e Discussões

Observou-se, por meio da  dissecação a veia safena magna, suas tributárias 

e  anastomoses  (Figuras  1  e  2).  Foi  verificado  que  a  v.  safena  magna  emerge 

medialmente  na  rede  venosa  dorsal  do  pé,  ascende  anteriormente  ao  maléolo 

medial  da  tíbia  e  ao  longo  da  face  medial  da  perna.  Dirige-se  proximalmente, 

posterior aos côndilos mediais da tíbia,  ao longo da face medial  da coxa; passa 

através do hiato safeno (fossa ovalis) e termina na veia femoral, abaixo do ligamento 

inguinal. No terço inferior da perna se observou o nervo safeno. Essas observações 

estão de acordo com as descrições da literatura (GRAY; GOSS, 1988, p. 586).

Figura 1: (A) V. safena magna. (B) V. safena 

magna  acessória,  na  coxa.  (C)  Ramo 
tributário.  

Figura 2: (A) V. safena magna na perna. (B) e 

(C) Confluência dos ramos tributários  da v. 
safena magna.  

Foi identificado no tornozelo que a veia safena magna é formada por várias 

tributárias  dorsais  do  pé e  através da veia  marginal  medial  do  pé.   Numerosas 

tributárias da veia safena magna também foram observadas na região da coxa. Foi  

verificado  duas  anastomoses  em  arco  na  porção  medial  da  perna;  algumas 
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tributárias na perna, tanto na região medial quanto na lateral; várias anastomoses na 

coxa,  tanto  laterais  quanto  mediais  em  relação  à  veia  safena  magna.  Foi 

evidenciado  uma  variação  anatômica,  constituindo  uma  veia  safena  magna 

acessória com um trajeto medial e posterior à veia safena magna, desembocando na 

mesma ao  nível do trígono inguinal.

Devido à localização anatômica, a veia safena magna é muito afetada nos 

casos de trombose venosa superficial. É de extrema importância ressaltar que, se 

este vaso for afetado por diversos fatores predisponentes, aumentam-se muito as 

chances do trombo progredir ao sistema venoso profundo (safeno-femural).  Além 

disso, a dissecação da veia safena magna e suas tributárias (objetivando conhecer 

sua localização e profundidade) é de extrema importância para os procedimentos 

cirúrgicos, uma vez que a cirurgia é  indicada nos casos de trombose superficial 

(SOBREIRA; HIOSHIDA ; LASTÓRIA, 2008).

Um dos procedimentos cirúrgicos realizados é a safenectomia e a retirada de 

trajetos trombosados. Mas a cirurgia apresenta algumas desvantagens, como a não 

prevenção  de  complicações  tromboembólicas.  No  caso  da  simples  ligadura  dos 

troncos  safenos,  por  exemplo,  não  se  evita  a  passagem do  trombo pelas  veias 

perfurantes, assim como não se minimiza a condição de aumento da coagulabilidade 

que  pode  estar  presente  (SANTOS;  PITTA,  2003).  Os  métodos  profiláticos 

mecânicos baseiam-se em deambulação precoce, elevação dos membros inferiores, 

compressão  elástica  (meia  elástica),  estimulação  elétrica  dos  músculos  da 

panturrilha,  compressão  pneumática  externa  intermitente  realizada  por  botas  e, 

principalmente,  a  prática  de  exercícios  físicos  que  trabalhem  movimentos  de 

dorsiflexão, extensão e flexão dos membros inferiores. Já os métodos profiláticos 

farmacológicos incluem o uso de heparina, anticoagulante oral, dextran (atua sobre 

a viscosidade sanguínea e a adesividade plaquetária) e ácido acetil salicílico (ação 

antiplaquetária) (PICCINATO, 2008).

Conclusões:

A prática  da  dissecação  anatômica  se  mostrou  um  excelente  método  de 

estudo das veias superficiais do membro inferior, suas tributárias e anastomoses, 

permitindo observar suas relações anatômicas, textura e desenvolvimento da noção 

de  profundidade  em  que  se  encontram  tais  estruturas,  além  de  aperfeiçoar 

habilidades manuais exigidas na prática cirúrgica. 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ALUNOS DO 8° E 9° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL SOBRE TERMOS DESCRITOS NAS EMBALAGENS DE 

ALIMENTOS 

NASCIMENTO, Elisa da Silva; FERNANDES, Talita Lalau; COUTINHO, Fabrício 
Lopes de Souza; GEORG, Raphaela de Castro 

Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás 

rcgeorg@gmail.com 

Palavras chave: conceitos nutricionais, glúten, gordura trans, ômega-3 

Justificativa 

Sabe-se que os alimentos possuem a finalidade de fornecer ao corpo humano 

a energia e os nutrientes necessários à formação e à manutenção dos tecidos.  Este 

trabalho visa avaliar o nível de conhecimento de alunos do ensino fundamental 

sobre certos termos descritos nas embalagens de alimentos, como glúten, ômega-3 

e gorduras trans. 

No Brasil, a maioria dos consumidores de alimentos não têm o hábito de ler 

os rótulos dos produtos que consomem, sendo que dos poucos que leem, muitos 

têm dificuldade em compreender as informações nutricionais apresentadas nas 

embalagens (ROCHA, 2008). Essa incompreensão e desinteresse desencadeiam 

hábitos alimentares inadequados e problemas de saúde relacionados à má 

alimentação (LIMA et al., 2004).  É uma exigência que os alimentos apresentem 

rótulos informativos sobre seus nutrientes, proteínas, gorduras, fibras, mas, no 

entanto, muitas pessoas não compreendem essas informações (ANVISA). 

A indústria de alimentos vende seus produtos chamando a atenção do 

consumidor pela ausência de gorduras trans e glúten, ou pela presença de ômega-3. 

Mas o que são? O que esses componentes provocam no organismo? Segundo 

Gonsalves (2002) o glúten é um complexo protéico de consistência pastosa e 

colante, obtido a partir de grãos moídos (trigo, centeio, cevada, aveia), 

transformados em farinha e cozidos. A doença celíaca é caracterizada pela 

intolerância ao glúten. Por esse motivo, os fabricantes sempre devem informar sobre 

a presença da substância nas embalagens.  

Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura ICB-98: Profa.Dra. Raphaela de Castro Georg. 
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A gordura trans é um tipo de gordura formada por um processo de 

hidrogenação que pode ser natural ou artificial. Este tipo de gordura é prejudicial à 

saúde porque eleva a quantidade de LDL e reduz o HDL (Gonsalves, 2002). O 

ômega 3 é um tipo de gordura, conhecido como ácido linolênico, da família dos 

ácidos graxos poliinsaturados. É um ácido gorduroso necessário para o crescimento, 

para as síntese de membranas celulares e para a produção de eicosanóides, 

mensageiros químicos que auxiliam na regulação da coagulação sanguínea, 

pressão do sangue e imunidade (FAGUNDES, 2002). Segundo Sizer & Whitney 

(2003) os mamíferos não sintetizam esse tipo de ácido, por isso precisam obtê-los 

na dieta alimentar . 

Desta forma, uma alimentação saudável ajuda não só no controle do peso, 

mas também na prevenção de doenças. Por isso, é importante que o consumidor 

conheça os benefícios e malefícios que alguns alimentos causam à saúde. 

Objetivos 

* Avaliar o conhecimento sobre os conceitos de glúten, ômega-3 e gorduras trans. 

* Questionar o interesse e a preocupação dos entrevistados sobre os benefícios e/ou 

malefícios que estes alimentos provocam no organismo. 

* Investigar se os alunos de ensino fundamental analisam as informações 

nutricionais dos rótulos dos alimentos que consomem. 

Metodologia 

Na elaboração deste projeto, a princípio preocupou-se em fazer um 

levantamento bibliográfico que abordasse o tema em questão, a fim da obtenção de 

um referencial teórico para um embasamento concreto. Além disso, foi realizado um 

levantamento de dados, por meio da utilização de um questionário. 

O questionário foi composto por 19 questões considerando os conhecimentos 

adquiridos até o ensino fundamental. O intuito deste foi investigar questões 

relacionadas ao comportamento e conhecimento de termos nutricionais contidos em 

embalagens de alimentos consumidos pelos alunos, especificamente sobre os 

termos glúten, gorduras trans e ômega-3. Posteriormente, houve a aplicação do 

questionário elaborado aos alunos do 8° e 9° ano do ensino fundamental da Escola 
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de Tempo Integral Donato Coutinho de Abreu localizada no bairro Cidade Vera Cruz 

II, em Aparecida de Goiânia. Responderam ao questionário 150 alunos, sendo 82 do 

8° e 68 do 9° ano. 

Resultados e discussão 

Quando os alunos foram questionados se tem o hábito de verificar as 

informações nutricionais contidas nos rótulos dos alimentos consumidos, 

observamos que  apenas 6% dos alunos do 8° ano e 4% dos alunos do 9° ano 

afirmaram ter esse hábito, sendo maioria os que indicaram a opção „ás vezes‟, tanto 

no 8° (63%) quanto no 9° ano (76%). Dos que responderam „sim‟ e „ás vezes‟, 

também foi requerido que explicassem o motivo pelo qual verificavam as 

informações. A maioria dos alunos do 8° ano (56%) justificou que era pela 

preocupação com a validade ou conteúdo nutricional, já no 9° ano dentre os 45 

alunos que deram uma justificativa para verificarem os rótulos das embalagens, 69% 

afirmou ser pela validade ou pelo conteúdo nutricional. 

Quando perguntados sobre o significado do termo „glúten‟, os alunos em sua 

maioria não souberam responder, 80% e 79% no 8° e 9° ano, respectivamente. 

Quando perguntados qual classe de macromoléculas o glúten faz parte (proteína, 

carboidrato ou lipídeo), os valores que representaram a classe errada ou que não 

responderam, foram de 84% e 97% no 8° e 9° ano respectivamente, números 

preocupantes que demonstram a falta de conhecimento a respeito do glúten e 

também sobre as macromoléculas. 

Em relação ao significado do termo „gorduras trans‟, 74% e 66 % dos alunos 

do 8° e 9° ano, respectivamente, não souberam dizer o significado e/ou relevância 

dessa informação nutricional. Na questão seguinte, os alunos tinham que descrever 

o que eles entendiam por „‟gorduras trans‟‟. Como reflexo do observado na questão 

anterior, 74% e 75% nos alunos do 8° e 9° ano, respectivamente, responderam que 

não sabiam ou deixaram em branco. Considerando as respostas corretas ou 

parcialmente corretas, os valores são ainda mais alarmantes. Apenas um aluno do 

8° ano e sete do 9° ano souberam explicar o que são gorduras trans. 

A maioria dos alunos, tanto do 8º quanto do 9º ano, não sabia a qual classe 

das macromoléculas as “gorduras trans” faziam parte. Somente 22% dos alunos do 
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8º ano acertaram ao afirmar que gordura trans era da classe de lipídeos. E no 9º 

ano, apenas 6% classificaram gordura trans como lipídeos. Em relação ao efeito da 

gordura trans no organismo, 82% dos alunos do 8º ano marcaram que não sabiam 

responder, e no 9º ano essa porcentagem passou para 87%.  

Já em relação ao termo „omêga-3‟, 80% dos alunos do 8º, e 68% dos alunos 

do 9º não sabiam o que era esse termo, presente nos rótulos dos alimentos. No 8º 

ano, 39% dos alunos não souberam de qual classe das macromoléculas o omêga-3 

pertence, e no 9º ano 57% também não souberam responder. Somente 8% dos 

alunos do 8º ano e 6% dos alunos do 9º ano responderam corretamente, que o 

omêga-3 é um lipídeo. Quando perguntados sobre o efeito do omêga-3 no 

organismo, 88% e 81% dos alunos do 8º e 9º ano, respectivamente, não souberam 

responder. Apenas 2% dos alunos do 8º ano responderam de forma correta ou 

parcialmente correta e, nenhuma resposta dos alunos do 9º ano foi considerada 

correta. 

Com os resultados observados conseguimos inferir alguns aspectos sobre o 

comportamento alimentar destes alunos. Os dados obtidos durante a pesquisa 

corroboram o fato de que parte da população habituou-se a comer certos alimentos 

pela facilidade de acesso ao produto, sem se preocupar com os níveis acentuados 

de gorduras ou conservantes. Nota-se também que grande parte dos consumidores 

não se detém pelos dados contidos nos rótulos dos alimentos. Da mesma forma, 

não conseguem associar o significado dos termos ao tipo de alimento que se refere.  

Sabe-se que os hábitos alimentares são determinados por fatores 

demográficos, biológicos, econômicos e sociais. Com a evolução da sociedade, 

novos alimentos foram criados para atrair a atenção dos consumidores. Surgiram 

produtos mais saborosos e atraentes, porém com elevados níveis de aromatizantes, 

açucares e gorduras trans, tudo isso para garantir um cheiro irresistível, maciez, 

cremosidade e acentuar o sabor. 

No entanto, os produtos anunciados são criados com rapidez e com baixa 

qualidade nutricional, sem considerar que os excessos podem trazer problemas à 

saúde, como obesidade, pressão alta, o diabetes e as doenças cardíacas. Para 

Ramalho & Saunders (2000), a utilização da transferência de informações tem-se 

mostrado um excelente canal para mudanças no comportamento da população, 
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portanto, deve ser adicionada ao programa escolar para promover tal articulação. 

Assim, a divulgação e compreensão dos termos contidos nos rótulos alimentícios é 

uma das melhores formas de disseminar o conhecimento e despertar o interesse 

para a escolha de alimentos saudáveis.  

Conclusão 

Foi verificado que os alunos questionados possuem uma preocupante falta de 

conhecimento sobre os termos nutricionais citados rotineiramente nos rótulos das 

embalagens de alimentos. Essa falta de conhecimento se reflete diretamente na 

despreocupação em ler as informações nutricionais contidas nas embalagens, uma 

vez que são apenas termos e palavras sem nenhum significado relevante para os 

alunos. Nossos resultados demonstram a necessidade urgente de instruir os jovens 

consumidores a desenvolverem desde cedo hábitos saudáveis, que só serão 

adquiridos no momento em que passarem a entender que tipos de alimentos são 

benéficos ou maléficos à sua saúde. 
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Título: Contribuições da atividade extensionista para o aprimoramento do 

processo ensino-aprendizagem com base na atuação do projeto “Oficina 

terapêutica em saúde mental: tecendo palavras e compondo subjetividades” 

Autor: NAVES, Emilse Terezinha 

Palavras-chaves: atividade de extensão; ensino-aprendizagem; oficina 

terapêutica; saúde mental 

Justificativa 

A Universidade, considerada como espaço de produção e transmissão 

de conhecimento, visa à formação e qualificação do indivíduo para atuar tanto 

no mercado de trabalho quanto na sociedade como um todo. Necessita, 

portanto, privilegiar uma educação que se pauta em procedimentos 

pedagógicos que possibilitem um amplo processo de construção e produção de 

conhecimentos. É fundamental planejar um ensino que leve em consideração a 

existência de mecanismos que impulsionem o Sujeito em direção ao Objeto a 

ser conhecido. Assim, é indispensável a participação do aluno nesse processo 

de construção de conhecimento que se traduz propriamente em atitudes de 

busca, desvendamento, pesquisa.  

Considerando que a Universidade brasileira estabelece como princípio 

fundamental a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é salutar 

refletir sobre o papel das atividades extensionistas na formação 

multidimensional do aluno de graduação. Edgar Morin, em sua proposta para 

os Sete saberes necessários à Educação do Futuro lembra que  

o conhecimento das informações ou dos dados isolados é 
insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em seu 
contexto para que adquiram sentido. Para ter sentido, a palavra 
necessita do texto, que é o próprio contexto, e o texto necessita do 
contexto no qual se enuncia (MORIN, 2002, p.36). 

E, mais adiante ainda afirma que “todo desenvolvimento 
verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das 
autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento 
de pertencer à espécie humana” (MORIN, 2002, p. 55, grifo do autor). Essas 

reflexões desenvolvidas pelo autor nos parecem pertinentes para compreender 

a importância da extensão universitária, pois a participação efetiva do aluno em 

Capa Índice 15010

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2012) 15010 - 15014



atividades de extensão possibilita uma integração entre Universidade e 

Sociedade. A Universidade ao oferecer a comunidade assistência e a aplicação 

de conhecimentos contribui para melhorar as condições de vida da população. 

Por outro lado, a sociedade oferece repertórios para que o discente possa estar 

inserido em um contexto no qual construirá um conhecimento alicerçado por 

experiências que lhe levarão a quebrar a dicotomia teoria e prática, fazendo jus 

à ação transformadora e ao compromisso social no qual se propõe a 

Universidade.  

A participação dos alunos do curso de Psicologia da Universidade 

Federal de Goiás/Campus Catalão no projeto de extensão Oficina terapêutica 

em saúde mental: tecendo palavras e compondo subjetividades tem mostrado 

a importância que essa experiência clínico-investigativa com o portador de 

sofrimento mental tem apresentado para uma formação acadêmica 

multidimensional transcendendo uma mera aquisição de conhecimento 

técnicos –científicos.  

O projeto de extensão vem sendo desenvolvido desde 2010 e tem como 

proposta o desenvolvimento de oficinas terapêuticas junto aos pacientes 

adultos portadores de transtornos mentais que são usuários do CAPS de 

Catalão. As oficinas têm como atividade principal a utilização de obras literárias 

que são trabalhadas como dispositivo terapêutico e também promoção de 

reinserção social. Assim, ela consiste numa atividade grupal de caráter 

socializante, permitindo a expressão subjetiva do paciente. Além do aspecto 

terapêutico, a oficina possibilita uma produção subjetiva, apresentando como 

conseqüência a construção de modos diversos de relação do sujeito com o 

mundo (COSTA,2008; Figueredo,2008). 

Objetivos 
O projeto apresenta como principais objetivos: - promover uma assistência 

terapêutica ao portador de transtorno; -possibilitar um deslocamento da 

representação social do portador de transtorno mental; -desenvolver 

possibilidades ao paciente de criação que o leve a uma inscrição social 

particular na cultura; -ajudar na formação teórica-prática e ética dos alunos do 

curso de Psicologia; -permitir ao aluno uma vivência institucional que contribua 

para a constituição de um perfil profissional que transcenda o modelo clínico 
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tradicional; -possibilitar ao aprendiz experiências que viabilizem a elaboração 

de uma visão crítica sobre a construção do conceito de loucura; -proporcionar 

ao aluno a construção de um conhecimento alicerçado na inserção da questão 

da reabilitação psicossocial no âmbito da Universidade. 

O referido trabalho tem como objetivo principal refletir sobre o impacto das 

atividades extensionistas na formação do aluno de graduação. 

Metodologia 
A metodologia do projeto consiste no desenvolvimento de oficinas 

terapêuticas realizadas no CAPS/Catalão semanalmente, com duração de uma 

hora e trinta minutos, coordenada pelo professor e alunos do curso de 

Psicologia que estejam cursando no mínimo o sexto período do curso. A 

operacionalização da oficina de literatura se dá em dois momentos, leitura e 

escrita, desencadeando momentos de criação e possibilitando instituir um 

processo de reconstrução da verdade do sujeito. A atuação dos discentes no 

desenvolvimento do projeto de extensão é bastante efetiva. Os alunos devem 

buscar um aprimoramento teórico, realizando pesquisas bibliográficas sobre 

política atual de saúde mental e sobre os transtornos mentais e diretrizes de 

funcionamento do CAPS. Participam da realização das oficinas terapêuticas 

como observadores e co-coordenadores, realizando intervenções clínicas e 

registrando os acontecimentos e falas dos usuários. Após cada oficina 

elaboram relatórios sobre a experiência vivida. Participam também ativamente 

da escolha do material que será trabalhado nas oficinas.  

Discussão 
A experiência na realização desse projeto de extensão nos permite uma 

reflexão não apenas dos resultados obtidos em relação à sua população alvo, 

mas também merece uma discussão a respeito das contribuições dessa 

atividade extensionista para a formação de nossos discentes. Em relação a 

este último aspecto podemos destacar a importância dessas atividades práticas 

para a formação acadêmica, principalmente no sentido de lhes permitir ir além 

de uma mera aplicação de conhecimentos adquiridos durante as aulas. A 

prática clínica no CAPS junto aos portadores de graves transtornos mentais 

mostrou-se capaz de impulsionar o aluno a criar e a responder a desafios e a 

construir novas formas de atuação que lhe possibilite atuar como sujeito no seu 
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processo de aprendizagem, ajudando-o a se tornar um profissional consciente 

de sua ação social transformadora.  

Destacamos também que os alunos podem, no decorrer das oficinas, 

vivenciar o confronto com a experiência da loucura. Confronto esse que se 

mostra salutar em dois aspectos principais para uma formação 

multidimensional do aluno do curso de Psicologia. Em primeiro lugar, o aluno 

ao participar ativamente dos trabalhos desenvolvidos no CAPS cria-se 

condições para o desenvolvimento de uma prática alicerçada pelos princípios 

estabelecidos pela Reforma Psiquiátrica. A Reforma Pisiquiátrica propõe novas 

modalidades assistenciais substitutivas ao modelo hospitalocêntrico, exigindo 

novos olhares e novas posturas diante do adoecimento psíquico (AMARANTE, 

1994). Com base nisso, supõe-se que a desconstrução do modelo de 

institucionalização do portador de sofrimento mental, propondo intervenções 

alternativas, impõe também a necessidade de desinstitucionalizar o profissional 

que irá atuar no sistema de saúde mental. Além desse aspecto, ressaltamos 

também que a especificidade da natureza de nosso objeto de estudo obriga a 

construção de um conhecimento psicopatológico pautado na relação com o 

portador de sofrimento psíquico, o que permite a transformação da 

aprendizagem num processo global em que coincidem a investigação 

intersubjetiva e a produção de conhecimento. 

Consideramos ainda que a participação dos alunos nesse projeto de 

extensão tem contribuído significativamente para a formação dos mesmos ao 

verificarmos a aquisição de algumas habilidades e competências importante 

para o desenvolvimento profissional futuro, dentre outras destacamos: 

desenvolvimento de autonomia, criatividade, capacidade de trabalhar em 

equipe, ser capaz de lidar com as incertezas e com a complexidade da 

condição humana e aprender a trabalhar com a diversidade seja no âmbito da 

relação humana seja no âmbito institucional. 

Conclusão 

Diante do exposto, concluímos que a participação dos discentes em 

projetos de extensão é de fundamental importância para o aprimoramento da 

formação do aluno de graduação, pois a prática e a atuação frente à sociedade 
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lhes possibilitam a construção de um conhecimento que transcende 

obrigatoriamente um processo de aprendizagem que envolva apenas uma 

transmissão de informações ou um ensino meramente racionalista e técnico. 

Assim, os alunos podem a partir da experiência clínica construir uma prática 

fundamentalmente enraizada no compromisso ético e social do futuro 

profissional de Psicologia.  

Enfatizamos ainda que todas as considerações tecidas acerca da 

participação dos alunos no projeto foram elaboradas com base na avaliação 

feita pelos discentes ao longo de sua participação nessa atividade 

extensionista. Os dois grupos de alunos afirmaram que essa experiência foi 

uma das mais instigantes do curso, pois lhes proporcionou à oportunidade de 

integrar cognitivamente e subjetivamente um conhecimento pertinente a própria 

complexidade do universo psíquico. Desse modo, acreditamos na importância 

da Universidade envidar esforços no sentido de estimular e criar condições de 

ampliação das atividades extensionistas, pois a experiência mostra que a 

extensão é um dos principais pilares tanto na formação do aluno como no 

atendimento do seu compromisso social com a sociedade. 
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EXPERIÊNCIAS DO PROJETO SAUDANDO A VIDA COM SAÚDE MENTAL E 

ATIVIDADE FÍSICA

MACHADO,  Euller  Cunha Figueiredo1, SILVA,  Jéssica Alves1, ALMEIDA,  Cláudia 

Silva de1; VALENTE, Priscila Alves1; NOGUEIRA, Douglas josé2; VILELA, Daisy de 

Araújo2; ASSIS, Renata Machado de2; SOUZA, Ana Lúcia Rezende2.

Palavras-chave: Saúde Mental, Massagem, Atividade física.

BASE TEÓRICA: Estudos epidemiológicos apontam que milhões de pessoas sofrem 

algum  tipo  de  doença  mental  e  nos  países  em  desenvolvimento  há  aumento 

progressivo nesse número (MORAGNO et al, 2006). O termo saúde mental descreve 

ausência de doença mental ou nível de qualidade de vida cognitiva emocional do 

indivíduo, e inclui sua capacidade de apreciar a vida e procurar equilíbrio entre as 

atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica (NEGRÃO E LICÍNIO, 

1999).  Os  transtornos  mentais,  segundo a  Associação Americana de  Deficiência 

Mental, podem  ser  definidos  como “funcionamento  intelectual  significativamente 

inferior  à  média,  acompanhado  de  limitações  significativas  no  funcionamento 

adaptativo em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, 

auto-cuidado, vida doméstica, habilidades sociais, relacionamento interpessoal, uso 

de recursos comunitários, auto-suficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, 

saúde e segurança”. Segundo a OMS, um dos transtornos mentais mais frequentes 

é a depressão,  e provavelmente,  em 2020 será a 2ª moléstia  que mais roubará 

tempo de vida útil da população, perdendo apenas para as doenças do coração. Nos 

últimos  anos  surgiram  novos  modelos  de  políticas  públicas  para  saúde  mental, 

descartando  o  modelo  antigo,  em que  se  internavam as  pessoas,  mantendo-as 

isoladas, sem convívio social. Um grande avanço na saude mental foi à criação dos 

no  Centros  de  Atenção  Psicossocial  (CAPS),  substituindo  hospícios  e/ou 
__________________________________________________________________ 
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manicômios, tratamento psiquiátrico, e tem o intuito de acolher e atender pessoas 

com transtornos mentais,  realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social, 

pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários (MS, 2011). Na unidade do CAPS em Jataí-GO, atualmente 

são atendidos aproximadamente 200 pacientes por mês, com diagnósticos desde as 

neuroses mais leves, como depressão, ansiedade, fobias, síndromes do pânico e 

outras, até as psicoses mais graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar e outros, 

além  de  dependentes  químicos.  A unidade  tem  uma  equipe  multiprofissional  e 

oferece  acompanhamento  médico,  tratamento  medicamentoso  e  atividades 

ocupacionais, como aulas de alfabetização, artesanato, música, reuniões de grupo, 

e algumas festividades. Desde 2010 a UFG/ Campus Jataí, com o projeto Saudando 

a  Vida  com  Saúde  mental  e  Atividade  Física desenvolve  atividades  no  CAPS. 

Pensar a assistência em saúde mental integrada aos recursos da comunidade, faz 

uma instituição pública de ensino superior, transpor seus muros, buscando parceria 

nessas ações. Uma das estratégias do SUS na atenção básica é promover atividade 

física, práticas corporais; práticas integrativas e complementares na saúde mental 

(BRASIL,2000).  Nos  tratamentos  aos  doentes  mentais,  além  de  fármacos  e 

tratamento  psicológico,   alternativas  como atividade  física  e  massoterapia  estão 

sendo  utilizadas. O  projeto  iniciou  oferecendo  atividades  físico-recreativas,  e 

posteriormente inseriu a massoterapia. Há evidências da contribuição da atividade 

física para melhoria da qualidade de vida de uma população (PITANGA, 2002). A 

atividade  física  bem  orientada  torna  o  organismo  menos  propenso  a  contrair 

doenças e promove uma série de benefícios, com melhora das atividades cotidianas 

(TEIXEIRA et al., 2007). Prescrever, orientar e acompanhar atividades físicas para 

grupos portadores de doenças e agravos serve como tratamento não farmacológico 

intervindo nos fatores de risco (COQUEIRO, NERY e CRUZ, 2006). A atividade física 

proporciona  benefícios  físicos  e  psicológicos,  diminuindo  a  insônia  e  a  tensão, 

aumentando  o  bem  estar  emocional,  além  de  promover  benefícios  cognitivos  e 
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sociais  (SILVEIRA,  2001).  O  tratamento  através  da  massagem,  proporciona 

relaxamento corporal,  alívio  de dores por tensão, espasmo e retrações,  além de 

outros benefícios. O toque é utilizado como método de cura, sendo a massagem 

uma  prática  de  fricção,  compressão  e  mobilização  dos  tecidos  do  corpo,  e 

dependendo  do  tratamento  pode  ser  local  ou  em  todo  corpo  (FRITZ,  2001).  A 

massoterapia  é  utilizada  na  estimulação  de  tecidos,  circulação  sanguínea  e 

drenagem da linfa. Existem também benefícios psíquicos, pois um “simples toque” 

pode  ser  o  bastante  para  aqueles  que  necessitam  de  atenção,  ou  sofrem  de 

transtornos, e os benefícios das técnicas são simplesmente o resultado de efeitos 

fisiológicos básicos desencadeados pelo estímulo tátil (FRITZ, 2001).  Acreditando 

na importância da massoterapia e da atividade física, esse projeto visou fortalecer as 

ações do CAPS, contribuindo no tratamento das pessoas que frequentam o local.

OBJETIVOS:  Oferecer atividades físicas, como tratamento não farmacológico, aos 

frequentadores do CAPS. Estimular a conscientização da relevância da atividade 

física para pacientes e demais funcionários do CAPS. Proporcionar benefícios da 

massoterapia,  para  o  relaxamento  corpóreo.  Promover  a  reinserção  social  e  o 

respeito ao direito de ir e vir das pessoas com transtorno mental. 

METODOLOGIA:  O trabalho é um relato de experiência das atividades do projeto 

“Saudando  a  Vida  Com  Saúde  Mental  e  Atividade  Física”  no  CAPS/Jataí-GO. 

Participaram do projeto aproximadamente 30 pessoas,  com idade entre 18 e 74 

anos, maioria casada, do sexo feminino e com baixa escolaridade. Cerca de 80% 

apresentavam algum tipo de dor, sendo os locais mais comuns: ombros, coluna e 

joelhos. As atividades físico-recreativas ocorreram 3 vezes na semana, no período 

vespertino e duração de 1 hora, com exercícios aeróbicos, alongamentos, dança, 

dinâmicas de grupo, relaxamentos e outros.  A massoterapia ocorreu 2 vezes por 

semana, sessões aproximada de 1 hora, atendendo em média dois pacientes/dia, e 

dependendo da área e pele do paciente, utilizando material  deslizante. Iniciamos 

com técnica de deslizamento em extremidades (mãos e pés) e após este primeiro 
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toque,  massageamos  todo  corpo,  enfatizando  áreas  com  dores  musculares, 

buscando melhor resultado e benefício ao paciente.  Ao final da semana, fatos ou 

eventos considerados relevantes eram pontuados para integrar um relatório mensal.

RESULTADOS  E  DISCUSSÃO:  Inicialmente,  muitos  apresentavam  expressão 

cansada, desânimo ou ficavam dormindo, com pouco interesse nas atividades físico-

recreativas.  Aos  poucos  conquistamos maioria.  Alguns  ainda  expressam timidez, 

mas  é  notória  a  vontade de participar.  A princípio  alguns tinham dificuldade  em 

realizar  movimentos  naturais  como caminhar,  estender  ou  flexionar  os  membros 

superiores e inferiores e realizar atividades de equilíbrio e força, sendo necessário 

auxiliar alguns participantes, mas no decorrer das aulas foi perceptível a evolução. 

Além  de  todos  caminharem  com  mais  facilidade,  com  melhora  do  equilíbrio  e 

flexibilidade,  a  maioria  inclusive  conseguiu  realizar  atividades  de  corrida  leve, 

melhorando a agilidade, tendo relatos como: “estou bem mais disposta e sinto o  

corpo mais flexível”, “as aulas são bem divertidas” e “com o relaxamento, fico mais  

disposta e preparada para continuar o dia”.  Em relação à massagem, devido a dor 

ou  a  não  experiência  com  o  toque,  muitos  tinham  receio  e  dificuldade  de  se 

“entregar” à massagem. Mas, após as primeiras sessões era nítida a sensação de 

relaxamento,  pois  alguns  dormiam  profundamente  ou  apresentavam  sonolência, 

alívio de dor e sensação calmante, relatando: “foi muito bom, meu nervosismo até  

melhorou”;  “na hora melhora tudo”;  “fico esperando o dia  da minha massagem”;  

“sinto falta da massagem”. Todos relataram a importância das atividades do projeto, 

com melhora das dores no corpo e maioria diz sentir falta das atividades nos dias 

em que não tem o projeto.

CONSIDERAÇÕES  FINAIS: Acreditamos  ter  influenciado  no  bem  estar  físico  e 

psicológico dos participantes, contribuindo na sua qualidade de vida.  Entendemos 

que o  projeto proporcionou benefícios,  auxiliando no tratamento e na reinserção 

social,  promovendo  uma  melhoria  na  vida  dessas  pessoas.  Observamos  que  o 

projeto  foi  além  das  nossas  pretensões  acadêmicas,  pois  também  atendeu  às 
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necessidades  do  corpo  físico  e  mental  desses  indivíduos,  que  muitas  vezes  se 

encontram a margem da sociedade. 
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4º Encontro Nacional de Estudantes de Musicoterapia1 
 

VALENTIN, Fernandai 
STEINKOPF, Ana Carolinaii 

PAULA, Karylla Amandla de Assisiii 
DA SILVA, Júnia Danielle Marquesiv 

 
     

Palavras-chave (no máximo quatro) 
Musicoterapia; Estudante; Movimento Estudantil. 

       
Justificativa/Base teórica 
 

O Encontro Nacional de Estudantes de Musicoterapia trata-se de um evento 

anual e itinerante. Sua primeira edição ocorreu em 2009 na cidade de Curitiba - 

Paraná, com o tema “União Estudantil, Política e Mercado de Trabalho”. Em 2010, o 

evento foi realizado em Gramado - Rio Grande do Sul, com o tema “Pesquisa em 

Musicoterapia”, e em 2011 no Rio de Janeiro discutiu-se sobre “Musicoterapia e 

Sociedade”.  

Este ano, em sua quarta edição, o evento foi sediado na Universidade 

Federal de Goiás e realizado em parceria com o CAMT - Centro Acadêmico do Curso 

de Graduação em Musicoterapia da Escola de Música e Artes Cênicas, com o tema “A 

Interdisciplinariedade na formação do estudante de Musicoterapia”. 

Devido a ampliação dos Cursos de Graduação e Especialização em 

Musicoterapia no país e, consequentemente, aumento do número de estudantes desta 

área, percebeu-se a importância da continuidade destes encontros, a fim de 

proporcionar um intercâmbio de experiências e conhecimentos adquiridos nas 

diferentes unidades acadêmicas de ensino, fomentar a pesquisa e fortalecer a 

profissão. 

Sabe-se que o aparecimento das primeiras organizações nacionais do 

movimento estudantil brasileiro são datas entre os anos de 1901 e 1930. Parte 

integrante da história brasileira, o movimento estudantil teve papel decisivo ao longo 

                                                
1 Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (EMAC-200): Profª Ms. Fernanda 
Valentin.  
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dessa história (GULLAR, 2004). Nota-se também que, em uma sociedade democrática, 

este movimento organiza-se em torno da discussão geral e execução de tarefas 

inerentes ao porvir dessa sociedade (AMARAL, 2005). 

A Musicoterapia é uma profissão recente no Brasil e no cenário nacional há, 

atualmente, oito graduações: duas em Universidades Federais, uma em Faculdade 

Estadual e cinco em instituições privadas2. Para Ferrari et al (2009) é de grande 

importância a consolidação do Movimento Estudantil na Musicoterapia, visto que o 

mesmo contribui para a formação de profissionais mais engajados politicamente e  

estudantes politizados aumentam o quórum dos que lutam por mais conquistas frente 

aos desafios da profissão. 

Em 2006 foi criado o primeiro centro acadêmico de Musicoterapia o Centro 

Acadêmico de Musicoterapia- CAMT-RJ/CBM-CEU. A partir deste primeiro movimento 

surgiu outros no Brasil como o Centro Acadêmico de Musicoterapia do Paraná- CAMT-

FAP, e criado em 2011 o Centro Acadêmico de Musicoterapia CAMT-UFG.  

A cartilha da UNE (2009) preconiza que é de responsabilidade do Centro 

Acadêmico desenvolver as lutas locais, realizando discussões com os estudantes do 

curso, a fim de encontrar soluções para os problemas enfrentados, seja na relação com 

os professores, nos temas vinculados aos conteúdos e currículos dos cursos, ou 

mesmo em questões administrativas.   

Com base nas atividades propostas pela UNE para o Centro Acadêmico, 

como por exemplo, a promoção da integração dos estudantes através de atividades 

culturais e acadêmicas, como palestras e seminários, festas, confraternizações, 

festivais de arte e cultura, o CAMT-UFG em conjunto com o corpo docente do Curso de 

Graduação em Musicoterapia da UFG promoveram o 4° Encontro Nacional de 

Estudantes de Musicoterapia- ENEMT. 

 
 
 
                                                
2 Universidade Federal de Goiás (UFG); Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Faculdade de Artes do 
Paraná (FAP); Conservatório Brasileiro de Música – Centro Universitário (CBM-CEU) no Rio de Janeiro; Faculdades 
Metropolitanas Unidas (FMU); Faculdade Paulista de Artes (FPA) em São Paulo; Faculdades EST em São 
Leopoldo/RS. 
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Objetivos 
 
¥ Promover a integração entre os estudantes dos cursos de Musicoterapia, em âmbito 

nacional, por meio de discussão de temáticas relacionadas a área. 
  

¥ Fortalecer a representação da força estudantil na área da Musicoterapia. 
 

¥ Realizar intercâmbios de experiências e conhecimentos entre os estudantes e 
egressos dos Cursos de Musicoterapia. 

 
¥ Proporcionar um diálogo entre os diversos campos de conhecimentos (Medicina, 

Psicologia, Música, Expressão Corporal, Filosofia) presentes na formação do 
estudante de musicoterapia. 

 
       

Metodologia 
 

O 4o ENEMT, projeto de extensão realizado entre os dias 07 e 10 de junho 

de 2012, contou com a participação de estudantes, egressos e docentes do Curso de 

Musicoterapia. Com uma programação bastante diversificada, as atividades foram 

realizadas no Centro de Eventos da UFG e no auditório da Escola de Música e Artes 

Cênicas. Os participantes ficaram hospedados nos alojamentos do Clube SINT-

IFESgo3 e contaram com um microonibus para auxiliá-los no transporte. Foram 

oferecidas refeições e pastas com material. 

A cerimônia de abertura contou com a presença do Prof. Dr. Edward 

Madureira Brasil, Reitor da UFG, Profa. Tereza Raquel Alcântara-Silva, coordenadora 

do Curso de Musicoterapia da UFG, estudantes e professores do Curso de 

Musicoterapia e da EMAC. A cerimônia foi encerrada com apresentação do grupo de 

percussão Impact, coordenado pelo Prof. Dr. Fábio Oliveira. Durante os outros dias 

foram realizadas palestras com os temas: “O melhor trabalho do mundo”, “A 

Interdisciplinaridade na Musicoterapia”, “Como começar a minha vida profissional” e 

“Cuidados paliativos”; vivências de Expressão Corporal e Musicoterapia e Oficina de 

Percussão, nas quais os alunos puderam refletir sobre a importância da 

                                                
3 Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino 
Superior do Estado de Goiás. 
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interdisciplinaridade em Musicoterapia. Durante o evento alguns alunos apresentaram 

trabalhos científicos, compartilhando suas experiências com os demais. O encontro 

encerrou com uma roda de diálogos, onde os estudantes juntamente com a 

coordenadora do evento, Profa. Ms. Fernanda Valentin, realizaram uma avaliação e 

definiram metas para o próximo evento. 

 
      

Resultados 
 

 
Foi verificado, por meio da aplicação de questionários e de relatos verbais, 

que os participantes avaliaram positivamente o evento, ressaltando a organização dos 

seguintes aspectos: recepção, acesso ao local, instalações, equipamentos, 

palestrantes, conteúdo dos temas e carga horária.  

 
       

Conclusões 
  

Apesar de ter-se um número de participantes menor que o esperado, acredita-se 

que o evento tenha alcançado seus objetivos ao proporcionar integração aos 

participantes e despertar os estudantes para a importância do CAMT, do movimento 

estudantil e de seu engajamento em ações que contribuam para sua formação 

profissional. 
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AVALIAÇÃO DO EMPREGO DE BENZODIAZEPÍNICOS PARA A SEDAÇÃO 
CONSCIENTE POR DENTISTAS INSCRITOS NO PROJETO FARMACONLINE 

Autor: ALMEIDA, Fernando Mendes de

Palavras-chave: benzodiazepínicos, sedação consciente, levantamento, internet

Justificativa: O projeto de extensão, cadastrado na Proec (ICB13) como 

Farmaconline – Terapêutica Medicamentosa em Odontologia 

(www.farmaconline.ufg.br), tem tido como objetivo, desde seu início em 2003, 

esclarecer e ajudar os cirurgiões-dentistas, acadêmicos de Odontologia e outros 

profissionais da área de saúde, sobre a utilização de medicamentos, principalmente 

na área Odontológica, baseado na literatura científica. Os trabalhos publicados neste 

sítio virtual se baseiam, essencialmente, no feedback conseguido através das 

enquetes que publicamos com o objetivo de detectarmos as dificuldades ou 

desacordos de protocolos com a literatura científica. Através das chamadas 

“Enquetes”, temos procurado saber o que os profissionais têm usado no seu dia-a-

dia no que diz respeito a medicamentos assim como pensam em relação à 

profissão. Trata-se de uma pesquisa espontânea, na qual os internautas dentistas 

marcam, entre as alternativas propostas, a que melhor se enquadra no seu perfil. A

nossa última enquete visou detectar o conhecimento e emprego de drogas sedativas 

para o controle episódico da ansiedade. A importância da sedação consciente em 

Odontologia está bem comprovada por inúmeros trabalhos científicos1,2,3,5,6. Dentre 

os medicamentos empregados para este fim destacam-se os benzodiazepínicos.

Trata-se de um grupo de medicamentos bastante seguro para a utilização em 

episódios de ansiedade que podem acompanhar o tratamento odontológico.

Raramente afetam o processo respiratório fisiológico e possuem uma margem de

segurança muito superior aos barbitúricos, drogas essas utilizadas até a introdução 

dos benzodiazepínicos nos meados da década de 60 do século passado e que tinha 

como consequência de seu uso, a depressão respiratória e a adição1,2,8. Assim 

sendo, através do Portal Farmaconline, fizemos uma enquete para saber se os 

profissionais inscritos realmente empregam esta classe de medicamentos em 

benefício dos pacientes.

Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão
e Cultura código Proec – ICB 33; nome do coordenador: Prof. Dr. Fernando Mendes de Almeida
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Objetivo: 

Este trabalho teve como objetivo analisar os dados obtidos de forma espontânea na 

enquete “Qual benzodiazepínico Você utiliza mais regularmente em pacientes 

ansiosos?”, sendo esta parte integrante do Portal Farmaconline. Diante dos dados 

obtidos, vamos analisar a quantidade de participantes e as escolhas feitas para os 

procedimentos clínicos gerais, de acordo com a literatura científica.

Método:

Através de uma enquete publicada no Portal Farmaconline (Terapêutica 

Medicamentosa em Odontologia), conclamamos os inscritos neste site a 

participarem, espontaneamente, desta pesquisa. Para uma visualização parcial da 

primeira página do Portal e a localização da enquete, vide figura 1. Como 

abordagem complementar dos voluntários participantes, publicamos um pequeno 

texto no Portal, intitulado “Utilização de Sedação Consciente no Consultório 

Odontológico”, que funcionaria como um warm up, motivando o pensamento sobre o 

assunto. Além disto, enviamos para todos os 5.087(cinco mil e oitenta e sete) 

cadastrados, um email convidando à participação na enquete. O período 

considerado para a análise dos dados se situou no intervalo do dia 12/06/2012 ao 

dia 12/09/2012. Vide figura 1 para melhor compreensão sobre o destaque da 

pesquisa
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Figura 1 – A seta aponta a localização da Enquete na página principal do Portal 

Farmaconline. Pode-se ver também, o esclarecimento e o consentimento de 

publicação da votação feita pelos internautas (Enquetes – Esclarecimento).

Resultados: 

Tivemos a participação de apenas 37 profissionais ou estudantes de Odontologia 

que se propuseram, voluntariamente, a indicar um tratamento medicamentoso à 

base de um princípio benzodiazepínico. As respostas dos participantes se 

distribuíram da seguinte maneira:

Qual benzodiazepínico Você utiliza mais regularmente em pacientes ansiosos?

dizepam, utilizo a via sublingual 2.70% (1)

diazepam, utilizo a via oral 40.54% (15)

alprazolam, por via sublingual 10.81% (4)

alprazolam, por via oral 2.70% (1)

midazolam, via sublingual 2.70% (1)

midazolam, via oral 24.32% (9)

bromazepan,via oral 2.70% (1)

bromazepan, via sublingual 0.00% (0)

lorazepam, via oral ou sublingual 0.00% (0)

utilizo outros métodos de sedação 13.51% (5)

Total de votos: 37

Estima-se que 75% dos estadunidenses adultos que se submetem ao tratamento 

odontológico apresentem algum grau de ansiedade variando entre leve a severa6.

Desta cifra, estima-se que entre 5 a 10% sofrem tanto com a ansiedade que evitam 

o tratamento odontológico4. Esta faixa de porcentagem citada, geralmente procura o 

tratamento odontológico quando está sofrendo dor severa ou edema, o que reforça o 

ciclo medo-atendimento de urgência-descuido com a manutenção da saúde bucal. 

Para se ter uma ideia das proporções mundiais que o medo ao tratamento 

odontológico representa, um estudo conduzido na Holanda5 comparou a fobia e o 

medo ao tratamento odontológico com outros 10 fatores causadores destes. O medo 
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(ansiedade exagerada) ao tratamento odontológico ficou em 4º lugar (24,3% da 

amostra). Entre as fobias apresentadas, a do tratamento odontológico foi seguida 

pela acrofobia (3,1%) e pela aracnofobia (2,7%). A Associação Americana de 

Odontologia estima que entre 35 a 50 milhões de americanos desmarca 

agendamentos, os transfere ou simplesmente evita ir ao consultório odontológico. O 

medo ou a ansiedade sentida por uma parte significativa da população 

economicamente ativa, evita uma escala de manutenção efetiva, levando o paciente 

ao atendimento de urgência no qual os procedimentos tendem a ser mais invasivos

e reforça o temor ao tratamento odontológico. Outro trabalho foi feito nesta área, no 

qual se manteve contato com a amostra através de ligações telefônicas nos Estados 

Unidos. Na conclusão deste, concluiu-se que mais de 23 milhões de americanos 

iriam com mais frequência ao dentista se algum método sedativo fosse utilizado7.

Parece ser este o nosso caso, no qual tivemos a participação de 37 profissionais 

dentre os 5.090 inscritos convidados a participar da enquete. Estes dados da 

literatura científica em confronto com aqueles aqui obtidos aponta que o Cirurgião-

Dentista brasileiro, na sua maioria, não lança mão de métodos sedativos. Destes 37

participantes que, na sua maioria, apontaram o diazepam (16 escolhas) como o 

benzodiazepínico a ser utilizado para uma sedação consciente. O uso do diazepam 

como ansiolítico ou medicação tranquilizante não está errado, contudo, a meia-vida 

de seus metabólitos é muito longa, mantendo este efeito depressor (ansiolítico e 

hipnótico) por mais de 30 horas o que não é indicado para um tratamento 

restaurador, no qual, geralmente, mais de uma sessão é necessária para a 

conclusão do tratamento1,2. Além disto, é o benzodiazepínico com maior tendência a 

causar efeito paradoxal em crianças na idade pré-escolar e idosos1,2,8. Outro 

medicamento foi bastante assinalado: o midazolam. De fato, a grande maioria dos 

implantodontistas utilizam este princípio ativo por proporcionar facilmente, a amnésia 

anterógrada, possibilitando ao paciente não se lembrar do transoperatório. Andrade

(1998)2 recomenda o uso do alprazolam como um sedativo a ser empregado para os 

episódios de ansiedade  por não apresentar uma meia-vida tão longa como o 

diazepam. Na nossa pesquisa 5 indivíduos marcaram esta opção, tanto por via oral 

como por via sublingual. O emprego de óxido nitroso, fitoterapia e outros 

tratamentos está implícito na opção “outros métodos” e também foi pífia (5 pessoas 

marcaram esta alternativa). Os resultados de nossa enquete rápida e simplificada 
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confirmou o que a literatura vem nos mostrando sobre o emprego dos 

benzodiazepínicos ou mesmo, outros métodos de sedação4,5,6,7.

Conclusão:

De acordo com a proposição do trabalho, pudemos avaliar que, de um universo de 

5.090 inscritos no Portal Farmaconline, apenas 37 se interessaram em participar da 

enquete. Isto vem a confirmar os dados da literatura que dizem que a sedação 

consciente é subutilizada. Isto, talvez, possa representar uma parcela significativa da 

população que evita o tratamento odontológico rotineiro pelo desconforto da 

ansiedade e medo gerados pelo mesmo e pelas situações de urgências que surgem 

do descuido diário da saúde bucal e manutenção profissional.
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO DA OBESIDADE PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES - P.I.P.O.C.A., GOIÂNIA-GO: AVALIAÇÃO DAS 
ATIVIDADES. 

SOARES, Gabriela Benevides1; HONÓRIO, Renata Félix2; HADLER, Maria Claret 
Costa Monteiro3.  
 
Palavras- chave: educação nutricional; obesidade infantil; prevenção e controle; 

educação em saúde. 

Justificativa 

O aumento da obesidade tem sido objeto de muitos estudos, pode iniciar 

em qualquer idade e estar associado a fatores biológicos, psicológicos, 

comportamentais, sociais e econômicos (SIQUEIRA; ALVES; FIGUEIROA, 2009).  

De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009) 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ocorreu nas 

últimas décadas um aumento significativo no número de crianças com sobrepeso e 

obesidade no país, principalmente na faixa etária entre 5 e 9 anos. Enquanto no ano 

de 1989, 15% das crianças, nessa faixa etária, estavam acima do peso. No ano de 

2008-2009 esse número aumentou para 33,5%, ou seja, uma em cada 3 crianças 

tinha excesso de peso (IBGE, 2010). 

As prevalências de sobrepeso e obesidade para a faixa etária de 10 a 19 

anos também são alarmantes, segundo a POF 2008-2009. Observou-se que nos 

anos de 1974/1975 a prevalência de sobrepeso era de 3,7%, para o sexo masculino 

e 7,6% para o sexo feminino. Enquanto que em 2008/2009 esses valores 

aumentaram para 21,7% e 19%, respectivamente. Quanto à obesidade, houve um 

aumento expressivo no decorrer dos anos, sendo de 0,4% para 5,9%, para os 

meninos e de 0,7% para 4,0%, para as meninas (IBGE, 2010). 

________________________ 

¹ Bolsista PROBEC, Universidade Federal de Goiás(UFG). gabibsoares@gmail.com 
² Nutricionista, Coordenadora do Projeto de Extensão pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 
 renatafh78@yahoo.com.br 
³ Orientadora, docente da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás e Coordenadora do Projeto 
de Extensão pela UFG. clarethadler@uol.com.br 
 
“Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código FANUT 44, Coordenadora da 
UFG: Profª Drª Maria Claret Costa Monteiro Hadler.” 
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As práticas alimentares são adquiridas durante toda a vida, destacando-

se os primeiros anos como um período crucial para o estabelecimento de hábitos 

saudáveis, uma vez que uma má alimentação influencia decisivamente no 

desenvolvimento da criança, além de aumentar o risco de morbidades infantis e de 

mortalidade, quando adultos (MARIN; BERTON; SANTOS, 2009; OLIVEIRA, et al. 

2009). 

A adolescência é uma época de profunda transformação fisiológica, 

psicológica e cognitiva. Todas essas alterações refletem diretamente no 

comportamento alimentar, uma vez que os adolescentes utilizam o alimento como 

forma de poder e autonomia, suas escolhas podem fazê-los sentir diferentes de seus 

pais e gerações mais velhas. Por isso é importante conhecer como essas alterações 

afetam o estado nutricional (MAHAN; STUMP, 2010). 

Sendo assim a Educação Nutricional vem sendo fortemente recomendada 

uma vez que as crianças, principalmente com idade superior a cinco anos, e os 

adolescentes apresentam grande susceptibilidade biológica, nutricional e social.  

Sendo o principal desafio a ruptura dos hábitos alimentares inadequados já 

estabelecidos pelo ambiente familiar e social (ALVES et al., 2008). 

A educação nutricional é um processo longo que, para obter resultados, 

como qualquer ação educativa, exige continuidade e permanência, tornando-se um 

desafio para educadores e profissionais de saúde. Diante disto, é de suma 

importância esse processo de construção de hábitos de vida saudáveis, que são 

fundamentais para o desenvolvimento e crescimento infantil e para redução dos 

riscos de morbimortalidades no presente e no futuro (SOUZA et al. 2010) 

 
Objetivos  
 
- Relatar e avaliar o efeito de atividades de educação nutricional no Programa de 

Prevenção e Intervenção da Obesidade para Crianças e Adolescentes - P.I.P.O.C.A, 

de Goiânia, Goiás, com idade entre 3 e 19 anos. 

Metodologia 

Realizou-se um consolidado das atividades de educação nutricional 

desenvolvidas com os participantes do programa, durante os anos de 2010 e 2011. 

As reuniões educativas ocorrem mensalmente no auditório do Centro de 

Atendimento Integral à Saúde (CAIS) Amendoeiras. As reuniões com o grupo de 
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crianças e responsáveis ocorrem na segunda 2ª feira do mês, enquanto com os 

adolescentes ocorrem na quarta 2ª feira do mês.  

As acadêmicas de nutrição da Faculdade de Nutrição (FANUT) da 

Universidade Federal de Goiás são responsáveis pela elaboração e aplicação na 

prática dos planos das atividades educativas, sob a orientação e supervisão de 

docente da FANUT e da nutricionista da unidade, ambas coordenadoras do projeto 

de extensão.  

Dentre as 32 atividades realizadas no P.I.P.O.C.A. envolvendo crianças e 

adolescentes entre os anos de 2010 e 2011, foram escolhidas 15 atividades para 

avaliação de suas eficácias quanto aos objetivos, métodos, recursos audiovisuais e 

resultados de pré e pós-testes propostos.  

 

Resultados e Discussão 

Quanto aos métodos e recursos audiovisuais utilizados, todas as 

atividades buscaram explorar a participação das crianças e adolescentes por meio 

de teatros, oficinas culinárias, degustações, gincanas, dinâmicas de grupo, músicas, 

cartazes e vídeos educativos. Dentre os temas abordados podemos citar: pirâmide 

alimentar, consumo de frutas e verduras, vitaminas e seus alimentos fontes, e 

noções de porcionamento; possíveis causas de ganho de peso, plano alimentar e a 

importância de segui-lo, receitas saudáveis e consumo de produtos industrializados; 

alimentação rica em açúcares e saúde bucal. 

 Os pré e pós testes usados para avaliar a compreensão dos participantes 

acerca do assunto abordado, variaram de acordo com a metodologia e a faixa etária. 

No grupo de 3 a 9 anos a avaliação se deu por meio de brincadeiras, oficinas e 

perguntas orais antes e depois da atividade. Já no grupo de 10 a 19 anos 

predominou o uso de testes, perguntas orais e confecção de cartazes. 

Em relação aos métodos avaliativos utilizados nas atividades, 93,3% 

destas atingiram os objetivos propostos e obtiveram uma margem de acerto no pós-

teste superior a 70%, que era o critério de avaliação. Em 40% das atividades foi 

verificado um domínio do assunto por parte dos participantes antes da atividade 

inferior a 50%, e metade destas atividades indicaram um aumento de 50% no 

conhecimento pós-teste. Apenas a atividade “Conhecendo as vitaminas A, B, C, D e 

E” teve uma redução de 47% para 43% nos pré-teste e pós-teste, respectivamente. 
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A eficiência na maioria das atividades realizadas pode ser decorrente das 

metodologias e recursos audiovisuais utilizados que, por meio de músicas, jogos, 

vídeos e fantoches dinamizaram o processo de ensino-aprendizado, facilitando a 

compreensão e promovendo um melhor aproveitamento, por parte das crianças e 

adolescentes. Segundo Salomão; Martini; Jordão (2007), as atividades lúdicas 

podem proporcionar uma maior compreensão do tema abordado, desde que haja 

uma adequação da metodologia à faixa etária do público-alvo.  

Em um estudo realizado em uma escola particular de Porto Alegre com 

crianças entre 10 e 12 anos, que participavam de um programa de incentivo a 

alimentação saudável, notou-se uma melhora significativa no estilo de vida destas 

ao comparar os momentos antes e depois da inserção do programa. Tal resultado 

também foi encontrado em outro estudo realizado em Belo Horizonte, com escolas 

participantes do programa Escola Integrada. Ambos ressaltaram a importância das 

atividades educativas para a obtenção desses resultados, porém afirmaram a 

necessidade de mais tempo de ação para resultados mais expressivos e contínuos 

(KOGLIN; BEGHETTO; DE MELLO, 2011; ZANIRATI, et al. 2011). 

Apesar de terem sido avaliadas atividades do P.I.P.O.C.A. realizadas nos 

anos de 2010 e 2011, o programa atua na prevenção e controle da obesidade desde 

o ano de 2006. Os integrantes recebem também acompanhamento nutricional 

individualizado e atendimento de enfermagem, pediátrico e alguns casos 

psicológico. A eficiência encontrada neste estudo, por meio da avaliação das 

atividades educativas, pode ser atribuída tanto à adequação da metodologia quanto 

ao tempo de atuação do programa no processo ensino-aprendizagem e na 

construção de hábitos de vida saudáveis.  

Sendo assim, reafirma-se o que é visto na literatura, o processo de 

educação nutricional é longo e deve ser contínuo para que haja resultados 

expressivos na modificação dos estilos de vida. Além disso, por meio da ludicidade o 

aprendizado se torna mais fácil, possibilitando uma maior adesão dos aprendizes e 

gerando resultados na sociedade a curto, médio e longo prazo (SOUZA, et al. 2010). 

 

Conclusões  

 As atividades realizadas ofereceram novos conhecimentos às crianças e 

adolescentes, ajudando-os na formação e modificação de seus hábitos alimentares. 
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Com isso, constata-se que a educação nutricional é de prima importância neste 

grupo, pois atua diretamente na promoção da saúde e prevenção de doenças 

podendo provocar mudanças positivas no quadro de saúde pública do Brasil. 
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CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE OBESIDADE – UMA AÇÃO DE 

EXTENSÃO DA LIGA DO SISTEMA DIGESTÓRIO 
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Alexandre Augusto Ferreira3, CANEDO, Felipe Sales Nogueira Amorim4, ÁVILA, 

Maria Júlia Ferreira Vasconcelos de5, TELES, Mônipha Kynda Rocha6, SAMPAIO, 

Diogo Perreira7, FILHO, Joffre Rezende8 

 

Palavras-chave: Prevenção contra obesidade, Campanhas educativas, Ligas 

Acadêmicas. 

 
Justificativa 

A etiologia da Obesidade é complexa, multifatorial, resultando de interações 

de genes, ambiente, estilos de vida e fatores emocionais (PINHEIRO et al, 2004). Há 

um aumento significativo da prevalência da obesidade em diversas populações do 

mundo, incluindo o Brasil. Tecnicamente, a Obesidade é diagnóstica pelo parâmetro 

estipulado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) pelo Índice de Massa 

Corporal (IMC) obtido por intermédio do cálculo da relação entre o peso corpóreo 

(kg) e a estatura (m2) (FRANCISCHI et al, 2000). Essa medida fornece valores 

relativos que permitem encaixar os indivíduos em diferentes taxas de acumulo de 

massa corporal – do sobrepeso à obesidade mórbida - com riscos crescentes de 

comorbidades e mortalidade (PINHEIRO et al, 2004).  

A evolução da Obesidade no Brasil situa-se dentro do corrente processo de 

transição nutricional no país. Nessa perspectiva intensas mudanças no padrão 

nutricional brasileiro são evidenciadas (PINHEIRO et al 2004). A melhoria das 

condições de vida, a maior cobertura a saúde e o declínio da fecundidade favorecem 

a redução da desnutrição no país. Em contrapartida, a urbanização e seu impacto 

nos padrões de alimentação e atividade física contribuíram para a evolução do 

excesso de peso e, consequentemente para a mudança dos indicadores 

nutricionais. Essa inversão em um intervalo relativamente curto coloca o a 

obesidade como um dos problemas prioritários para o campo da saúde pública no 

Brasil (PINHEIRO et al, 2004). Esses dados corroboram para desmistificar a ideia 

predominante de que os agravos relacionados a subnutrição têm maior impacto nos 
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países em desenvolvimento. E que os problemas alimentares a associados ao 

excesso dietético predominam nos países desenvolvidos (PINHEIRO et al, 2004).  

A tendência do crescimento da Obesidade nesse contexto parece refletir o 

maior acesso da população a produtos de alto valor calórico e pouco valor 

nutricional e ao mesmo tempo a incapacidade das instituições de saúde e educação 

de levar conhecimento a respeito dos danos físicos e psicossociais relacionados a 

doença às populações menos favorecidas. Nesse contexto projetos de extensão de 

campanhas informativas/preventivas a respeito dessa doença se encaixam como 

manobras eficazes e de baixo custo para alcançar esses grupos que embora 

vivenciem um contexto de maior acesso aos alimentos se encontram cada vez mais 

expostos aos riscos a saúde provocados principalmente pelo não acesso à 

informação (BUENO et al, 2011). 

 

Objetivos 
Essa ação tem como objetivo central levar informações a respeito da 

manutenção de hábitos de vida que evitem o desenvolvimento ou o agravo do 

excesso de peso. O público alvo é composto por pessoas que visitem os estandes 

nos locais de campanha ou que são abordadas pelos integrantes do projeto, não 

existe limitação de idade ou classe econômica.  

Os objetivos das informações é deixar claro a influencia dos hábitos 

alimentares no ganho de peso, diferenciar uma alimentação nutricionalmente e 

energeticamente adequada, ressaltar a importância de como os hábitos de 

exercícios físicos podem colaborar para a manutenção do peso adequado e da 

saúde, assim como relembrar que a Obesidade é considerada uma doença de difícil 

controle e tratamento que oferece riscos aumentados de comorbidades e 

mortalidade.  

 

Metodologia 
A metodologia utilizada nessa ação de extensão é a promoção de campanhas 

educacionais realizadas em centros comunitários como escolas, igrejas, associação 

de moradores e tradicionalmente e principalmente no Encontro das Ligas 

Acadêmicas, evento relacionado à promoção e prevenção da saúde, realizado 

anualmente pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. O 

evento esse ano ocorreu no dia 02 de setembro de 2012 das 09 às 17 horas na 
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Praça Cívica, Goiânia – Goiás. Durante uma semana os integrantes da Liga do 

Sistema Digestivo passaram por uma capacitação a respeito do tema Obesidade 

procurando esclarecer importantes pontos a respeito da epidemiologia, riscos e 

tratamentos da doença. Para essa Capacitação tivemos a participação de 

Professores da Faculdade de Nutrição e Medicina da Universidade Federal de Goiás 

que ofereceu informações básicas a respeito dos hábitos nutricionais do brasileiro 

assim como dos hábitos nutricionais saudáveis que colaboram para a manutenção 

das medidas de massa corpórea.  

As campanhas realizadas em centros comunitários ocorrem e ocorrerão 

utilizando-se da mesma metodologia, são realizados de acordo com a demanda e a 

disponibilidade de recursos da Liga do Sistema Digestório. 

 

Resultados/Discussão 
A realização de campanhas educativas como modo de prevenção e promoção 

à saúde é método reconhecido e de baixo custo sendo utilizado por diversas 

entidades governamentais e privadas como meio de reduzir futuros agravos e 

consequentemente os custos e requerimentos ao sistema de saúde. Levantar essa 

proposta dentro do meio discente dos cursos relacionados à área da saúde tem sido 

uma maneira eficaz de estimular o aprendizado e a participação em projetos e 

extensão comunitária (TORRES et al 2008).  

É um método que vem sendo amplamente abordado pelas Ligas Acadêmicas 

(ações de extensão, ensino e pesquisa relacionados a temas específicos) quase que 

unanimemente por todas as Faculdades de Medicina do país (HAMAMOTO et al, 

2011) . Esse tipo de abordagem tem se mostrado bastante lucrativo tanto para a 

comunidade que é atendida, quanto para o meio acadêmico de se propõe a realiza-

las.  

As pessoas atendidas, principalmente no dia do Encontro das Ligas 

Acadêmicas, se mostraram bastante solicitas a essa proposta de prevenção e 

promoção. Foram atendidas aproximadamente 200 pessoas e mais de 500 panfletos 

educativos a respeito dos temas foram distribuídos. Pode-se perceber que a grande 

maioria dos que procuravam alguma informação sobre o tema Obesidade 

(aproximadamente 90%) sofriam com taxas de IMC elevadas ou possuíam algum 

conhecido/familiar com sobrepeso ou Obesidade. 
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Além disso, pode-se perceber que apesar de bastante prevalente o sobrepeso 

e a Obesidade nem sempre é motivo de acompanhamento médico e nutricional e/ou 

motivo de mudança nos hábitos de vida. Muitas das pessoas (aproximadamente 

60%) que se enquadraram com sobrepeso não tinham a consciência do seu IMC e 

se consideravam com peso adequado. 

 
Conclusão 

A realização desse projeto de combate à Obesidade tem se mostrado 

bastante eficaz no que se refere ao aprendizado e manutenção de atividades sócio-

educativas. Os integrantes do grupo podem aprofundar seus conhecimentos a 

respeito do tema e desenvolver suas habilidades de lidar com a comunidade não 

acadêmica. Percebe-se uma grande adesão à proposta por parte do público alvo, 

sendo as solicitações de campanhas cada vez mais frequentes e com maior número 

de participantes. 
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Karine Anusca; 4,6ALEXANDRE, Veruska Prado, 7MARQUES, Thaís de Paula.i 
 

Palavras-chave: Alimentação Escolar, Agricultura Familiar. 
 
JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada 

(DHAA) e a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), a Lei 11.947, de junho de 

2009 em consonância com a Resolução nº 38, de julho de 2009 do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) normatizam e regulamentam o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que se estabelece com instrumento 

estratégico para a promoção da soberania alimentar dos escolares, com vistas à 

valorização da cultura alimentar, da produção local e do fortalecimento da agricultura 

familiar (BRASIL, 2009a; BRASIL, 2009b).      

 O PNAE tem por objetivo fornecer alimentação saudável e adequada no 

ambiente escolar, com uso de alimentos seguros e que respeitem a tradição local, 

proporcionando melhorias no rendimento escolar, além de contribuir para o 

crescimento biopsicossocial dos alunos (BRASIL, 2009b). 

Diante do exposto, o artigo art. 14 da lei 11.947/2009 estabelece que no 

mínimo 30% do recurso financeiro repassado às entidades executoras, pelo FNDE 

no âmbito do PNAE, devem ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios 

provindos diretamente da Agricultura Familiar (AF) (BRASIL, 2009a).  

 Desta forma, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos que visem 

identificar e caracterizar o perfil dos agricultores familiares inseridos no PNAE, uma 

vez que é de suma importância conhecer os entraves e as dificuldades encontradas 

por este público, para além de orientá-los, traçar ações de intervenção, mobilizar e 

conscientizar os envolvidos neste processo. 

___________________________________________________________________ 

Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura “Centro Colaborador em Alimentação e 

Nutrição do Escolar (FANUT-47): Profª Drª Karine Anusca Martins. 
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OBJETIVO GERAL 
 Caracterizar o perfil dos agricultores familiares inseridos no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de municípios selecionados da Região 

Centro-Oeste do Brasil no ano de 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Observar o conhecimento dos agricultores familiares acerca do programa e 

legislações vigentes; 

 Identificar se a entidade executora (prefeitura) comercializa os gêneros alimentícios 

da Agricultura Familiar para o PNAE; 

 Descrever os principais alimentos produzidos e oferecidos à alimentação escolar 

pelos agricultores familiares; 

 Analisar se os agricultores familiares recebem assistência técnica dos órgãos 

competentes; 

 Identificar os aspectos positivos e as dificuldades enfrentadas pelos agricultores 

familiares neste processo; 

 Observar se existe correlação entre os agricultores familiares que receberam 

assistência técnica e àqueles que não encontraram dificuldades para comercializar 

seus produtos para o PNAE. 

 

METODOLOGIA 
Estudo de caráter transversal, descritivo, de abordagem quantitativa, 

realizado em campo, no âmbito das ações de intervenção do Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição, da Universidade Federal de Goiás, Região Centro-Oeste 

(CECANE UFG/ Região Centro-Oeste). A pesquisa foi realizada em 60 municípios 

dos três estados que compõem a Região Centro-Oeste do Brasil, exceto o Distrito 

Federal. Dentre os municípios visitados, foram contemplados: 13 (21,7%) em Goiás, 

18 (30%) no Mato Grosso do Sul e 29 (48,3%) no Mato Grosso, em que os 

agricultores familiares foram o público alvo da atividade.  

Os procedimentos de amostragem empregados para seleção dos municípios 

partiram dos seguintes critérios: presença de nutricionista, municípios que não 

adquiriram produtos da Agricultura Familiar em 2010, e àqueles que não receberam 

formação ou assessoria do CECANE/UFG/Centro-Oeste no mesmo ano.  
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A execução in loco da atividade foi desenvolvida por seis duplas compostas 

por uma nutricionista e/ou administrador, contador, advogado; nos meses de 

fevereiro a junho de 2012.  

  Os dados foram obtidos por meio da utilização de um questionário, 

denominado “Questionário do Agricultor Familiar”, proposto por um grupo de 

docentes da faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, composto por 

perguntas objetivas. Aplicou-se o instrumento aos agricultores familiares que 

participaram das ações do projeto “Apoio Técnico, consultoria e acompanhamento 

da execução do PNAE”. Identificaram-se as seguintes variáveis: conhecimento da 

legislação do PNAE (Lei n° 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE n° 38/2009), 

alimentos produzidos e comercializados à Alimentação Escolar (AE), assistência 

técnica, e pontos positivos e negativos do processo de comercialização dos produtos 

junto ao PNAE. Elaborou-se o banco de dados em programa Microsoft Excel versão 

2007 e analisou-se em pacote estatístico Stata/SE, versão 8.0. Realizou-se análise 

descritiva (frequências) com o propósito de conhecer o comportamento das variáveis 

estudadas. Para correlacionar as variáveis utilizou-se o Teste Qui-quadrado de 

Person, considerando a significância estatística de p<0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÂO 
 Dos 60 municípios visitados, responderem ao questionário apenas os 

agricultores familiares de 44 municípios, totalizando 170 entrevistados.  Observou-se 

que 78,2% (n=133) dos participantes referiram possuir a Declaração de Aptidão ao 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), e ao questionar 

a qual grupo, formal ou informal, o participante pertencia, 51,8% (n=88), ou seja, 

pouco mais da metade afirmou fazer parte de uma cooperativa e/ou associação. 

 Quanto ao PNAE, 62,9% (n=107) dos agricultores familiares declararam 

conhecer o programa, enquanto que 90,6% (n=154), a grande maioria, relatou 

conhecer as legislações vigentes (Lei n° 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE n° 

38/2009).  Somando-se a isso, ao examinar se os municípios pesquisados 

comercializavam os gêneros alimentícios da AF para a AE, 65,9% (n=112) dos 

entrevistados afirmaram que as entidades executoras cumprem como o preconizado, 

adquirindo seus produtos. 

Neste sentido, traçou-se um delineamento dos principais gêneros alimentícios 

produzidos e comercializados ao PNAE pelos agricultores familiares da Região 
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Centro-Oeste. Da amostra entrevistada, 62,9% (n=107) dos agricultores familiares 

relataram fornecer algum produto para a AE, dentre os mais citados destacaram-se 

os hortifrútis 48,8% (n=83), seguidos pelos alimentos beneficiado 12,9% (n=22), 

como rapadura, biscoitos, doces e polpas de frutas. Já os alimentos menos referidos 

foram: leite/derivados e carnes/derivados com 5,9% (n=10) para ambos. Ressalta-se 

que no Mato Grosso, o cupuaçu e pupunha alimentos típicos da região, foram 

destacados na venda para o PNAE.   

Desta forma, encontrou-se que a maioria 85,9% (n=146) dos empreendedores 

familiares considera positiva comercializar seus produtos para o PNAE, e dentre as 

justificativas mais explícitas, sobressaiu-se o pagamento seguro e garantido pela 

entidade executora (EE), a geração de renda às famílias produtoras, a oferta de 

alimentos mais saudáveis no ambiente escolar, a contribuição para o 

desenvolvimento do mercado municipal, a agregação de valor aos produtos 

vendidos, e o fortalecimento dos agricultores familiares locais. 

Contudo, 30% (n=50) dos entrevistados apontaram dificuldades em fornecer 

os gêneros alimentícios para o programa. Neste sentido, sugere-se que algumas 

estratégias sejam lançadas com intuito de aprimorar e viabilizar este processo, pois 

os entraves se mantiveram em torno dos processos burocráticos enfrentados quanto 

às documentações e notas fiscais, a ausência de assistência técnica aos produtores, 

e falta de apoio logístico.  

Mediante o exposto, estudos apontam que as políticas públicas e programas 

específicos, a formação profissional dos agentes de assistência técnica e extensão 

rural, as mudanças nos métodos participativos de planejamento e de gestão dos 

recursos públicos, principalmente no âmbito local, são, com certeza, alguns dos 

melhores instrumentos para enfrentar o difícil desafio de promover práticas agrícolas 

e estilos de agricultura de base ecológica e, com elas, o desenvolvimento regional 

sustentável (DENARDI, 2001). 

Em relação à assistência técnica, notou-se que 52,9% (n=90) dos agricultores 

familiares alegaram ausência de assistência técnica e/ou acompanhamento 

profissional especializado, indicando a negligência dos órgãos competentes. 

 Todavia, ao correlacionar a variável assistência técnica e dificuldades para 

comercializar os produtos ao PNAE, encontrou-se um valor estatisticamente 

significativo (p=0,009), que sugere que os agricultores familiares que recebem 
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assessoramento técnico possuem menos dificuldades de comercializar seus 

produtos ao programa, do que os demais. 

 

CONCLUSÕES 
A construção de uma proposta que vise analisar o perfil dos agricultores 

familiares e os aspectos que perpassam direta ou indiretamente à sua efetivação ao 

PNAE, faz-se necessária, pois nesta ótica, a caracterização é compreendida como 

componente de informação, sendo um elo e fator facilitador entre as possibilidades 

de intervenção e construção. Os resultados do presente estudo demostra, que 

apesar de algumas dificuldades, como a ausência de assistência técnica, os 

agricultores familiares expuseram vários aspectos positivos no processo de 

comercialização de seus produtos para o PNAE.  

Assim, mediante os achados, destaca-se a importância de desenvolvimento 

de outras pesquisas nesta perspectiva, para traçar a realidade da execução do 

PNAE nos municípios, e desenvolver ações educativas e de intervenção apropriadas 

que atendam as necessidades dos agricultores familiares.  
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PRORROGAÇÃO: FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA NO CAMPO DO ESPORTE.∗∗∗∗ 

 

MACHADO, Gilvana Maria1; SOUZA, Rui Oliveira2; FAGANELLO GEMENTE, 

Flórence Rosana3.  

 

Palavras-chave: Formação continuada; esporte; planejamento de ensino.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Ao longo das últimas décadas, segundo Nascimento (2007) a formação 

continuada, vem crescendo e assumido uma posição significativa no cenário 

nacional. Os contribuidores para esse crescimento são as políticas educacionais 

produzidas pelos organismos multilaterais e pelas agências financiadoras 

internacionais e os processos de reformas do ensino (NASCIMENTO, 2007). 

No Brasil, a Lei Nº 9.394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 

seu Cap. V, art. 67, inc. II, assegura o “aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim” (BRASIL, 1996). 

Mas segundo Gama e Terrazzan (2007) as propostas de formação continuada no 

Brasil vêm acontecendo majoritariamente por meio de ações no nível de formação 

individual através de cursos e palestras privilegiadores de aquisições de certificados 

que atendam às exigências da progressão na carreira. 

Tendo em vista contribuir para a formação continuada de professores de 

Educação Física da rede municipal de ensino de Goiânia, o projeto de Extensão 

“PROROGAÇÃO” busca atender às necessidades, dos professores, de reflexão e 

discussão do trabalho realizado no contexto escolar, aprofundando seus 

conhecimentos frente às modalidades esportivas de Atletismo e Basquetebol, 

de,forma a propiciar uma nova concepção de esporte e procura ainda: 

Construção coletiva de uma proposta de formação continuada para 
professores no campo do esporte, que articule os conhecimentos 
produzidos na universidade aos conhecimentos didático-metodológicos 
direcionados à prática pedagógica de professores do município de Goiânia. 
Aproximação dos acadêmicos do curso de Educação Física às experiências 
docentes no espaço público e as possibilidades metodológicas atreladas ao 

                                                 
∗ Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão: Prorrogação: formação continuada de professores 
no campo do esporte – FEF – 123. Profª Ms. Flórence Rosana Faganello Gemente. 
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ensino das modalidades de Atletismo e Basquetebol nas aulas de educação 
física. (PRORROGAÇÃO, 2011, p.1) 

 

Nesse sentido, a Universidade assume o compromisso com a produção do 

conhecimento, por meio da articulação entre pesquisa, ensino e extensão e assim, 

contribui para a formação continuada de professores de Educação Física da rede 

municipal de ensino de Goiânia. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar os resultados obtidos no curso 

PRORROGAÇÃO. 

 

Objetivo Específico 

• Identificar se o curso possibilitou um aprofundamento dos conhecimentos 

técnicos, táticos e regulamentares do Basquetebol e do Atletismo; 

• Analisar se houve uma sensibilização dos docentes e acadêmicos da 

necessidade de garantir o ensino, por meio da dinamização criativa e 

adaptativa dos espaços e materiais da escola; 

• Verificar se o curso possibilitou aproximação dos acadêmicos do curso de 

Educação Física das experiências docentes.  

 

METODOLOGIA 

 

O curso PRORROGAÇÃO ofereceu, ao mesmo tempo, dois cursos, 

totalizando 80 horas/aula sendo 40h/a de Atletismo e 40h/a de Basquete. A princípio 

houve um diálogo aberto entre todos os participantes, buscando conhecer as 

necessidades dos professores cursistas, momento em que relataram suas 

experiências e dificuldades em relação ao trabalho realizado nas escolas. As aulas 

aconteciam quinzenalmente no período vespertino, dividido em dois períodos: no 

primeiro Basquete e no segundo Atletismo. A grande maioria das aulas ministradas 

tinha caráter prático acontecendo na quadra e na pista de Atletismo.  

Nas aulas foram experimentados os movimentos corporais básicos das 

modalidades, bem como apresentado suas principais regras e técnicas, além de 
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uma construção coletiva de conceitos baseados na prática. Durante o 

desenvolvimento das atividades, os professores cursistas eram constantemente 

desafiados a reflexão, possibilitando o aprimoramento dos conhecimentos 

relacionados às modalidades estudadas.  

Após o desenvolvimento dos encontros destinados aos conteúdos de 

Basquete e Atletismo e do estudo coletivo da proposta crítico-superadora, foi 

proposto aos professores cursistas a elaboração, em duplas, de um planejamento, 

de seis aulas sobre os conteúdos de Basquete ou Atletismo, para que pudesse ser 

aplicado em suas aulas de Educação Física na escola.  O planejamento baseou-se 

na proposta crítico superadora, pois esta tendência está estabelecida nas Diretrizes 

Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da Adolescência do 

Município de Goiânia. 

Durante o desenvolvimento das aulas nas escolas, os professores 

coordenadores juntamente com os acadêmicos tiveram a oportunidade de 

acompanhar os trabalhos realizados na Escola Municipal Jarbas Jayme e na Escola 

Municipal El Dourado Oeste.  

Como forma de avaliação foi proposto aos professores cursistas e 

acadêmicos, a elaboração de um relatório em forma de diário de campo. As 

experiências, reflexões e observações colocadas nos relatórios pelos professores 

cursistas e acadêmicos foram base para a roda de discussão final do Projeto.  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Mediante a observação de todo o processo e dos resultados apresentados na 

avaliação final, os professores cursistas estavam satisfeito e possuíam um novo 

olhar em relação aos esportes trabalhados. Consideraram todo conhecimento muito 

significativo para sua formação, permitindo inclusive tornar suas aulas mais atrativas 

e prazerosas. Os professores cursistas afirmaram que o curso PRORROGAÇÃO 

apresentou novas possibilidades para superar problemas como: a falta de materiais, 

espaços, o receio de trabalhar com as modalidades de basquete ou atletismo devido 

ao conhecimento restrito, etc. 

Por meio dos relatos das professoras cursistas observamos que o 

planejamento coletivo foi um ponto positivo dentro do curso: 
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“Planejar em grupo é abrir um leque de novas idéias e possibilidades”.  
 

[...] construir o planejamento não foi uma tarefa fácil. [...], portanto tenho 
certeza que o exercício de hoje me ajudará em futuros projetos em que 
continuarei errando e acertando para conduzir da melhor forma possível a 
função de professora de Educação Física. 

 

Comprovado por relatos de professoras cursistas, constatamos também o 

bom resultado das aulas desenvolvidas nas escolas   

“[...] o envolvimento foi impressionante, as perguntas e participações sobre 
a forma de se começar a corrida, ou seja a saída baixa, foi vivenciada por 
todos. [...] no momento de roda de conversa a maioria tinha algo a dizer 
[...]”. 

 
Os alunos demonstraram grande interesse e alegria! [...] Tenho me sentido 
realizada e certa de que o atletismo é totalmente possível no ciclo I. [...] 
Quando iniciei, confesso ter sentido um grande receio de não atingir os 
objetivos propostos. Hoje, posso assegurar com satisfação e alegria, que vi 
minhas expectativas serem superadas. Sinto-me segura de que o atletismo 
pode ser e passa a ser conteúdo na minha disciplina, para os próximos 
anos.  

 

Pelas falas apresentadas e pelo envolvimento no curso dos professores 

cursistas podemos avaliar que o projeto de extensão “PRORROGAÇÃO: Formação 

continuada de professores no campo do esporte” proporcionou aos professores um 

aprofundamento dos conhecimentos técnicos, táticos e regulamentares do 

Basquetebol e do Atletismo, possibilitando-lhes inovações tanto no processo de 

ensino e aprendizagem quanto na garantia do ensino dessas modalidades. Quanto 

aos acadêmicos, o curso possibilitou um contato direto com a realidade docente 

vivenciando as problemáticas, as superações e o dia a dia de uma sala de aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do diário de campo e da roda de discussões, concluímos que as 

ações elaboradas coletivamente permitiram que o planejamento se desenvolvesse 

ao ponto de gerar bons resultados e os professores cursistas considerarem esse 

momento extremamente rico para o aprendizado. 

Entendemos que o curso possibilitou a construção de novos conhecimentos 

relacionados ao Basquetebol e Atletismo, a sensibilização os docentes e 

acadêmicos sobre a necessidade de garantir o ensino dessas modalidades, e a 
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aproximação dos acadêmicos do curso de Educação Física das experiências 

docentes.  

Em fim, enquanto acadêmicos, a oportunidade de participar de um curso de 

formação continuada para professores, de acompanhar a realidade dos professores 

nas escolas da rede municipal contribuiu para refletirmos sobre nosso campo de 

trabalho a fim de permitir, desde já, uma ligação e uma compreensão daquilo que 

estamos adquirindo durante a formação inicial. 
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EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM CRECHE FILANTRÓPICA DO MUNICÍPIO DE 
GOIÂNIA – INSERÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO 

DE DOENÇAS ÀS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 
OLIVEIRA, Giovanna Angela Leonel1; SILVA, Débora Mendes2; CARVALHO, Larisa 

Franklin3; JOTA, Michelle Godoi Branquinho4; SILVEIRA, Nusa de Almeida5 
 

Palavras-chave: creche; educação em saúde. 
 

BASE TEÓRICA 
A preocupação com a saúde não é algo recente, ela vem desde a antiguidade 

e se mantém até os dias de hoje. No entanto, os enfoques e os conceitos foram 

sendo revistos e transformados ao longo do tempo. Afinal, falar sobre saúde não é 

simples, direto, e, principalmente, delimitado. Pelo contrário, é um tema abrangente, 

que está sempre em discussão e construção (ANVISA, 2008). 

A princípio saúde era considerada tema de interesse somente para a área 

biomédica, e entendida como ausência de doença. Este conceito tornou-se 

equivocado atualmente. Para as pesquisas antropológicas, a ausência de 

enfermidade não implica necessariamente na saúde. Indivíduos considerados 

doentes sob o ponto de vista clínico e laboratorial, que resistem e afirmam estar 

bem, são considerados saudáveis em seu meio (ALMEIDA FILHO & JUCÁ, 2002).  

Em 1948 a Organização Mundial da Saúde define saúde não apenas como a 

ausência de doença, mas como uma condição de perfeito bem-estar físico, mental e 

social. Essa definição, até avançada para a época em que foi realizada é, no 

momento, irreal e ultrapassada (FERRAZ, 1997). A perfeição não é definível, e o 

bem-estar é um conceito subjetivo, já que cada indivíduo vive em oscilação com 

seus sentimentos, sendo irreal conceituar objetivamente o estado de perfeição do 

bem-estar.  
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Resumo revisado pela coordenadora do Projeto de extensão: “A promoção da saúde no 
espaço escolar através da mediação da Musicoterapia, Pedagogia e Ciências da Saúde – uma 
experiência transdisciplinar de Educação em Saúde”, código na PROEC/UFG - ICB 107. 
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Deste modo, surge o conceito ampliado de saúde, formulado na VIII 

Conferência Nacional de Saúde, realizado em Brasília, no ano de 1986 

(BATISTELLA, 2008). Neste contexto a saúde é vista como resultado das condições 

de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso a posse da terra e acesso aos serviços de saúde. 

Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social, de 

produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida (BRASIL, 

1986). É um conceito positivo e multidimensional. 

Na Constituição Federal de 1988, a saúde no Brasil é considerada direito de 

todos e dever do Estado. Porém, não somente o Estado é responsável por promovê-

la. A promoção da saúde tem âmbito participativo envolvendo profissionais da saúde 

e atores sociais, que podem em conjunto elaborar práticas e ações de promover a 

saúde.  

É relevante ressaltar a distinção entre promoção da saúde e prevenção de 

doenças, que na prática tem gerado erros de interpretação. A prevenção de doença 

tem como objetivo reduzir, minimizar o risco de uma determinada doença, 

baseando-se no modelo patológico e sendo realizada somente por profissionais da 

saúde. Um exemplo de prevenção de doença é o uso do preservativo e as vacinas. 

Por outro lado, a promoção da saúde pode ser exemplificada pelas campanhas 

contra o tabaco, álcool, desenvolvendo na população uma capacidade de análise 

crítica que poderá produzir mudanças de hábitos e estilos de vida posteriormente.  

 Deste modo, a Vigilância Sanitária (VISA) realiza a assistência às pessoas 

por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com o 

desenvolvimento de ações assistenciais e das atividades preventivas integradas 

conforme previsto na LEI 8080, 1990, como um dos objetivos do Sistema Único de 

Saúde. 

Com o objetivo de promover atividades conjuntas, uma parceria com a VISA 

de Goiânia e o projeto de extensão intitulado “A promoção da saúde no espaço 

escolar através da mediação da Musicoterapia, Pedagogia e Ciências da Saúde - 

Uma experiência transdisciplinar de Educação em Saúde” realizou o curso de 

Educação Sanitária em uma escola de educação infantil, localizada no município de 

Goiânia, inserindo ações de promoção da saúde e prevenção de doenças às 

práticas educativas. 
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OBJETIVOS 
Promover e proteger a saúde de crianças de uma escola de educação infantil 

por meio de ações integradas e articuladas de formação, educação, informação/ 

comunicação em Vigilância Sanitária. 

 Com isso buscou corrigir situações que geram riscos iminentes e garantir o 

cumprimento da Legislação Sanitária quanto à inserção do Projeto “Creche 

Saudável” em cronograma de educação continuada da Secretaria Municipal de 

Educação.  

 
METODOLOGIA 
 Foi realizado um curso em seis encontros, com duração de 1 hora cada, para 

o quadro de funcionários de uma escola de educação infantil. 
 Foram utilizados recursos audiovisuais com o material cedido pelo 

Departamento de Vigilância Sanitária, e adaptado pelas palestrantes. Além, de 

recursos audiovisuais, foram usados estratégias para consolidar as informações 

passadas, como: cartilha, cartazes, vídeos e dinâmicas. 

 Ao iniciar o curso foi entregue uma cartilha, que continha todo conteúdo que 

seria abordado nos encontros, sendo estes: creche saudável; estrutura física; 

cuidados e procedimentos; higiene pessoal, higiene ambiental; boas práticas em 

manipulação de alimentos; e doenças comuns na primeira infância. Ao final de cada 

capítulo, foi apresentado um questionário para verificação de domínio de conteúdo.  

Os cartazes foram usados em forma de linha do tempo, para explicar a 

transformação do conceito de saúde e também a diferença de promoção da saúde e 

prevenção de doenças. Os vídeos demonstraram cenas de salvamento em casos de 

acidentes com crianças. Foi utilizada a dinâmica da lavagem das mãos, para 

reforçar a forma correta de higienização e sua importância na prevenção de 

doenças.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos foram: a efetivação da parceria entre os setores de 

saúde e educação; a incorporação dos cuidados em saúde às práticas educativas; a 

popularização do conceito ampliado de saúde e fortalecimento do controle social; e a 

sensibilização e mobilização dos funcionários da creche às medidas gerais de 

prevenção a doenças e promoção da saúde. 
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 Adicionalmente, espera-se obter: melhoria da qualidade de vida das crianças; 

fortalecimento ao programa de controle e prevenção de surtos e doenças diarreicas; 

redução do índice de prevalência e incidência das morbidades da primeira infância; 

e redução da mortalidade infantil através da prevenção de óbitos evitáveis.  

Portanto, a realização desta formação promoveu a prática da Educação em 

Saúde, visto que a Escola é um lócus privilegiado para o desenvolvimento de 

práticas e hábitos de vida saudáveis. Assim sendo, uma Escola Promotora da Saúde 

deve procurar constantemente fortalecer um ambiente saudável para se viver, 

ensinar e trabalhar (IERVOLINO, 2005). 

Do mesmo modo, fica claro que a Promoção e Educação em Saúde não 

podem mais ficar restritas aos limites do setor saúde e ser responsabilidade 

exclusiva do profissional da saúde; é preciso estabelecer parcerias e preparar 

profissionais da educação para que, eles também, exerçam o papel de Promotores 

da Saúde, dentro da escola e na comunidade em que vivem (IERVOLINO, 2005). 

Os conteúdos programáticos foram disponibilizados pelo Departamento de 

Vigilância Sanitária, órgão da Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável 

pelas ações de Vigilância Sanitária (VISA) em Goiânia. 

A VISA é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. É 

responsável por promover e proteger a saúde e prevenir doenças por meio de 

estratégias e ações de educação e fiscalização (LEI 8080, 1990).  

A educação e orientação é o poder pedagógico, ou seja, a capacidade que os 

profissionais possuem para educar e orientar em Vigilância Sanitária; a fiscalização 

é o poder de polícia, executado nas fiscalizações, aplicação de intimação e infração, 

interdição de estabelecimentos, apreensão de produtos e equipamentos etc. (LEI 

8080, 1990). 

Finalmente, pode-se afirmar que a Educação e a Promoção da Saúde foram 

incorporadas no cotidiano dos professores e funcionárias da creche que participaram 

da formação visando sempre à melhoria da qualidade de vida dos alunos e de todos 

que convivem na escola. 
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CONCLUSÕES 
O curso obteve boa aceitação, que foi confirmada pela presença de todo o 

quadro de funcionários em todos os encontros e a participação de cada um. 

Com isso, foi possível participar da formação, educação, informação/ 

comunicação em Vigilância Sanitária com as funcionárias, promovendo a saúde na 

creche por meio de ações integradas e articuladas de Educação em Saúde. 
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DISSECAÇÃO DOS MÚSCULOS PEITORAL E PLATISMA E SUAS APLICAÇÕES 
PARA CIRURGIAS RECONSTRUTORAS1 

 

LEMES, Guilherme Andrade1 ; JESUS, Jefferson Santos de2 ; CRUZ Marcelo 

Lemes3 ; SILVA, Pedro Ducatti de Oliveira e4 ; GONÇALVES, Bruno Viana5; FIUZA, 
Tatiana de Sousa6.  

Palavras-chave: Cirurgias reconstrutoras; Platisma; Peitoral maior. 

 

Base teórica 

Na última década, a incidência de tumores malignos de cabeça e pescoço aumentou 

consideravelmente. O número de internações por neoplasias de lábio, cavidade oral, 

faringe e laringe aumentou de 15.022 em 1998 para 35.237 em 2011(DATASUS, 

2011). Logo, surge a necessidade de aprimorar procedimentos que, além de cura, 

também restabeleçam a função e a estética da área afetada (Matos et al., 2010). 

Dentre essas técnicas se destaca o retalho miocutâneo. Segundo Park et al., (2004)  

o sucesso de um retalho miocutâneo baseia-se em seu adequado suprimento 

sanguíneo. Com o conhecimento do local e a subseqüente preservação do pedículo 

vascular, qualquer músculo pode ser girado como retalho. O fornecimento 

sanguíneo também determina a extensão da transposição segura e seu valor como 

um retalho para cobertura da área lesada em cirurgias reconstrutoras (Park et al., 

2004). Dois retalhos empregados em cirurgias de cabeça e pescoço são o retalho do 

músculo peitoral maior (RMPM) e do músculo platisma (RMP). Ambos apresentam 

peculiaridades, devido às suas diferenças anatômicas, exigindo conhecimento 

anatômico e habilidade manual na cirurgia. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi 

dissecar os músculos peitoral maior e platisma e correlacioná-los com a cirurgia 

reconstrutiva, comparando-os. 

Metodologia 
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Inicialmente foi dissecada a região anterolateral esquerda do pescoço de um 

cadáver do sexo masculino fixado com formol e conservado em glicerina, utilizando-

se bisturi cabo no 4, lâminas no 24 e pinça anatômica de 14 cm. O formol constitui-se 

em um fixador barato e com alta velocidade de penetração (6mm em 12 horas), 

enquanto a glicerina, mesmo apresentando fraca atividade antisséptica, é indicada 

para evitar a desidratação de tecidos e torná-los mais moles e fáceis de dissecar 

(RODRIGUES, 2010). 

Foram feitas incisões na região cervical, uma transversal na região da clavícula e 

manúbrio e outra longitudinal, na linha mediana anterior do pescoço (GARDNER; 

MIZERES, 1963), separando-se a epiderme e a derme da tela subcutânea. 

Rebateram-se a epiderme e a derme no sentido látero-medial e ínfero-

superiormente, fixando-as no corpo e ângulo da mandíbula. Dissecou-se a fáscia do 

músculo platisma, evidenciando suas fibras e disposição. Posteriormente, foi 

dissecada a região torácica ântero–lateral esquerda do mesmo cadáver. Para isso, 

foram feitas quatro incisões: uma longitudinal, na linha mediana anterior do tórax, 

uma longitudinal ao nível da axila e duas transversais ao nível da clavícula e região 

subcostal. Logo em seguida rebateu-se no sentido látero–medial a pele, a tela 

subcutânea e as fáscias do músculo peitoral maior. 

Resultados e Discussão 

Verificou-se que o músculo platisma apresentou-se como uma fina lâmina e suas 

fibras se estendem da tela subcutânea da porção superior do tórax e do ombro, 

cruzam a clavícula, seguindo trajeto oblíquo em direção cranial e medial até a 

mandíbula, onde se inserem (GRAY; GOSS, 1988) (Figura 1). Observou-se também 

o músculo peitoral maior, seus dois fascículos de origem clavicular e esternocostal, o 

trajeto de suas fibras, que se distribuem em forma de leque e caminham para sua 

inserção no lábio lateral do sulco intertubercular do úmero (MOORE; DALLEY, 2007) 

(Figura 2). Dentre as vantagens da utilização do RMP, tem-se a facilidade da coleta, 

a fina espessura, flexibilidade e tamanho suficiente para fechar defeitos de até 70 

cm2. A pesar disso, a dependência da artéria facial limita o ângulo de rotação do 

retalho, há o risco de exposição da artéria carótida complicações decorrentes da 

técnica cirúrgica e experiência do cirurgião (SZUDEK, TAYLOR, 2007). As 

vantagens da utilização do RMPM incluem a sua proximidade com a cabeça e 
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pescoço e a simplicidade da coleta, podendo ser usado na reconstrução de grandes 

defeitos em pescoço e cabeça e na cobertura da artéria carótida. Entretanto, a maior 

espessura do retalho pode reduzir a mobilidade do pescoço, deglutição e fala. As 

taxas de necrose podem estar relacionadas a variações no suprimento vascular 

(Kruse et al, 2011).  

           

Figura 1: Região anterolateral esquerda do pescoço. 1) Epiderme e Derme; 2) 

Fáscia do Platisma; 3) Fibras Musculares do Platisma; 4) Clavícula; 5) Fáscia do 

Peitoral Maior. 

           

1 

2 

3 

4 

5 

1 2 

3 

4 

Capa Índice 15061



Figura 2: Músculo Peitoral Maior. fascículos de origem clavicular (1) e esternocostal 

(2); 3) inserção; 4) Músculo deltóide. 

 

Conclusões  

Embora as taxas de complicações sejam semelhantes em ambos os retalhos, vários 

fatores devem ser considerados na escolha de um retalho, incluindo o local e 

complexidade do defeito, a perícia do cirurgião e a necessidade de cobertura dos 

grandes vasos. A dissecação revelou-se um excelente instrumento na construção do 

conhecimento anatômico das relações dos músculos utilizados nos retalhos e de 

suas profundidades, bem como na aquisição de habilidades manuais para as 

cirurgias. 
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REVISTA ELETRÔNICA DE FARMÁCIA 
 

GALVÃO, Gustavo Mota1; MENEGATTI, Ricardo2 

 

 
Palavras-chave: periódico eletrônico. 

 

Introdução  
A Revista Eletrônica de Farmácia (REF) (ISSN 1808–0804) é um periódico 

de acesso livre e gratuito, publicado trimestralmente pela Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal de Goiás (Brasil), apenas na versão eletrônica disponível no 

sítio da internet http://www.revistas.ufg.br/index.php/REF. Tem como missão a 

disseminar o conhecimento científico, revisto por pares, desenvolvido por 

pesquisadores e trabalhadores da área das Ciências da Saúde, com ênfase na 

Ciências Farmacêuticas e Áreas afins. Os manuscritos escritos em Português, Inglês 

ou Espanhol e submetidos para análise devem ser originais, revisões, estudos de 

caso e não terem sido previamente publicado ou apresentado em outros periódicos.  

Desde a sua criação a revista buscou a indexação, periodicidade e, o mais 

importante, a qualidade editorial de excelência. Na sua primeira avaliação da 

CAPES em 2006, esta Revista Eletrônica recebeu o Qualis C o qual se mantém até 

hoje. Vale ressaltar que a área de pesquisa em Ciências Farmacêuticas no Brasil e 

América Latina se encontra em franca expansão e em fase de consolidação. Além 

disso, a Farmácia, dentre todas as áreas do conhecimento da CAPES, é uma das 

mais recentes, havendo ainda um enorme espaço para o crescimento da produção 

científica. Isso tem sido evidenciado ao longo da existência desse periódico com a 

crescente demanda para a publicação de artigos na REF. Essa revista oferece 

acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar 

gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior 

democratização mundial do conhecimento. 

O corpo editorial é constituído pelos seguintes professores e/ou 

pesquisadores: Ricardo Menegatti (UFG, Goiânia, GO, Brasil); Marize C. Valadares 
______________ 

“Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código FF 91: professor Doutor 
Ricardo Menegatti”. 
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Bozinis (UFG, Goiânia, GO, Brasil); Kênnia R. Rezende (UFG, Goiânia, GO, Brasil); 

Luiz C. da Cunha (UFG, Goiânia, GO, Brasil); Edemilson C. da Conceição (UFG, 

Goiânia, GO, Brasil); Eric de S. Gil (UFG, Goiânia, GO, Brasil); José Realino de 

Paula (UFG, Goiânia, GO, Brasil); José L. Teixeira (FioCruz-Farmanguinhos, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil); Gilberto M. S. da Silva (FioCruz-Farmanguinhos, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil); Osvaldo de Freitas (USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil); Valdir C. Filho 

(UNIVALI, Itajaí, SC, Brasil); Néstor O. Caffini (UNLP, Buenos Aires, AR). 

Objetivos 
A Revista Eletrônica de Farmácia (REF) (ISSN 1808-0804), editada pela 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, foi criada em novembro 

de 2004, tendo como tema norteador as Ciências Farmacêuticas em seus diversos 

aspectos. A criação deste veículo de divulgação científica representou um marco na 

Região Centro–Oeste e no País, visto que a área farmacêutica ainda carecia de 

meios de divulgação. 

Resultados e Discussão   
Como podemos observar abaixo, a REF publicou seu primeiro volume ao 

final de 2004, no qual foram publicados seis artigos, todos eles de autores da UFG. 

Este suporte inicial dos professores locais foi necessário, muito embora saibamos 

que o perfil endogênico é um descritor negativo para a indexação a bases de 

periódicos. 

Como podemos observar abaixo, do período de 2004 a 2007 a REF 

apresentava periodicidade semestral e um perfil endogênico. 

• 2004 V 1 nº1 = total de 6 artigos, sendo 1 de revisão e 5 originais. Destes, 

todos (100%) são da UFG; 

• 2005 V 2 nº1 = total de 5 artigos, sendo 1 de revisão e 4 originais. Destes, 4 

(80%) são da UFG e 1 (20%) são externos;  
• 2005 V 2 nº2 = total de 6 artigos, sendo 2 de revisão e 4 originais. Destes, 4 

(66.6%) são da UFG e 2 (33.3%) são externos;  
• 2005 Suplemento = total de 64 resumos. Destes, 56 (87.5%) são da UFG e 8 

(12.5%) são externos;  
• 2006 V 3 nº1 = total de 5 artigos, sendo 1 de revisão e 4 originais. Destes, 3 

(60%) são da UFG e 2 (40%) são externos;  
• 2006 V 3 nº2 = total de 10 artigos, sendo 3 de revisão e 7 originais. Destes, 7 

(70%) são da UFG e 3 (30%) são externos;  
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• 2006 Suplemento = total de 21 resumos. Destes, 14 (66.6%) são da UFG e 7 

(33.3%) são externos;  
• 2007 V 4 nº1 = total de 13 artigos, sendo 4 de revisão e 9 originais. Destes, 7 

(53.84%) são da UFG e 6 (46.16%) são externos;  
• 2007 V 4 nº2 = total de 11 artigos, sendo 3 de revisão e 8 originais. Destes, 5 

(45.45%) são da UFG e 6 (54.55%) são externos;  
• 2007 Suplemento = total de 44 resumos. Destes, 36 (81.81%) são da UFG e 

8 (18.19%) são externos.  
Após reuniões com o Corpo Editorial da REF, além das reuniões com os 

demais editores de periódicos da UFG e representantes de bases i.e, SciELO, 

algumas medidas foram adotadas para adequarmos o perfil da REF frente às bases 

indexadoras de periódicos. Neste sentido, aumentou-se o Corpo Editorial da REF 

com professores e/ou pesquisadores externos à UFG, i.e. Dr. José L. Teixeira - 

FIOCRUZ-RJ, Dr. Gilberto M. S. da Silva - FIOCRUZ-RJ, Dr. Osvaldo de Freitas – 

USP-RP, Dr. Valdir Cechinel Filho – UNIVALI-SC, Dr. Néstor Oscar Caffini – Editor 

do “Latin American Journal of Pharmacy”-Universidade Nacional de La Plata-AR e 

Ms. Rodrigo B. de Aleida – IFPR-PR. Além da ampliação do Corpo Editorial, também 

aumentou a periodicidade de semestral para quadrimestral e passou-se a aceitar 

artigos para publicação nos idiomas inglês e espanhol, além do português. A partir 

deste período, a referagem dos trabalhos passou a ser efetuada por professores 

e/ou pesquisadores externos à UFG, geralmente buscados a partir da base SciELO. 

Como se pode observar, as implementações descritas acima aumentaram a 

visibilidade da REF frente ao público externo, uma vez que a maior parte dos artigos 

publicados a partir de então, são de pesquisadores externos à UFG. 

• 2008 V 5 nº1 = total de 13 artigos, sendo 2 de revisão e 11 originais. Destes, 

3 (23.07%) são da UFG e 10 (76.93%) são externos;  
• 2008 V 5 nº2 = total de 8 artigos, sendo 1 de revisão e 7 originais. Destes, 1 

(12.5%) é da UFG e 7 (87.5%) são externos;  
• 2008 V 5 nº3 = total de 9 artigos, sendo 2 de revisão e 7 originais. Destes, 1 

(11.11%) é da UFG e 8 (88.89%) são externos. 

A partir de 2009 aumentou-se a periodicidade da REF de quadrimestral para 

trimestral. Ademais, também foi mudado das normas da ABNT para Vancouver, que 

são melhores aceitas internacionalmente. No mesmo período, também modificou a 

diagramação do periódico, passando a publicar os textos sob forma de colunas, 
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alterando, assim, o antigo aspecto de formato de texto de documentos do Word. Em 

2009, teve-se o primeiro artigo publicado em inglês, com a participação de 

pesquisadores da Yale University-USA, o que ratifica a relevância das 

implementações descritas acima. 

• 2009 V 6 nº1 = total de 9 artigos, sendo 3 de revisão e 6 originais. Destes, 3 

(33.33%) são da UFG e 6 (66.67%) são externos;  

• 2009 V 6 nº2 = total de 10 artigos, sendo 2 de revisão e 8 originais. Destes, 2 

(20.00%) são da UFG e 8 (80.00%) são externos;  
• 2009 V 6 nº3 = total de 7 artigos, sendo 2 de revisão e 5 originais. Destes, 3 

(42.85%) é da UFG e 4 (57.14%) são externos; 1º artigo em inglês, com 

participação de pesquisadores da Yale University-USA; 

• 2009 V 6 nº4 = total de 7 artigos, sendo 2 de revisão e 5 originais. Destes, 1 

(14.28%) é da UFG e 6 (85.71%) são externos.  
Em 2010, a REF foi convidada a fazer parte da base de periódicos DOAJ 

(Directory of Open Access Journals), sendo esta uma base internacional de livre 

acesso. Vale salientar que este tipo de convite se dá através de indicações dos 

leitores da REF. No mesmo ano, tivemos a publicação do segundo artigo publicado 

em inglês. 

• 2010 V 7 nº1 = total de 5 artigos, sendo 2 de revisão e 3 originais. Destes, 2 

(40.00%) são da UFG e 3 (60.00%) são externos; 1 em inglês da UFG;  
• 2010 V 7 nº2 = total de 6 artigos, sendo 2 de revisão e 4 originais. Destes, 1 

(16.66%) é da UFG e 5 (83.33%) são externos;  
• 2010 V 7 nº3 = total de 8 artigos, sendo 1 de revisão e 7 originais. Destes, 1 

(12.50%) é da UFG e 7 (87.50%) são externos.  
Em 2011, a tendência da REF se manteve, onde nota-se que a mesma não 

apresenta mais o perfil endogênico inicial e também se teve a publicação do primeiro 

artigo no idioma espanhol e outro em inglês, além do primeiro artigo do continente 

Europeu, sendo do Instituto Politécnico do Porto, Porto-PT. 

• 2011 V 8 nº1 = total de 5 artigos, sendo 5 originais. Destes, 5 (100.00%) são 

externos;  

• 2011 V 8 nº2 = total de 7 artigos, sendo 2 de revisão e 5 originais. Destes, 7 

(100.00%) são externos; 1 em espanhol;  
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• 2011 V 8 nº3 = total de 9 artigos, 9 originais. Destes, 9 (100.00%) são 

externos;  

• 2011 V 8 nº4 = total de 5 artigos, sendo 1 de revisão e 4 originais. Destes, 5 

(100.00%) são externos; um em inglês e outro de Porto-Pt.  

Em 2012, todos os trabalhos publicados foram de pesquisadores externos à 

UFG, sendo que um foi pesquisadores argentinos e publicado em inglês. 

• 2012 V 9 nº1 = total de 6 artigos, 3 revisões e 3 originais. Destes, 6 

(100.00%) são externos; um em inglês da argentina; 

• 2012  V  9  nº 2  =  total de 6 artigos, 1 de revisão e 5 originais. Destes, 6 

(100.00%) são externos. 

Conclusões e Perspectivas 
A partir do exposto acima, pode-se concluir que a REF vem melhorando sua 

qualidade e visibilidade desde sua criação, tendo sempre como pano de fundo o zelo 

pela boa imagem da UFG. Neste sentido, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(PROEC) tem sido nossa parceira, pois a bolsa PROEC concedida é vinculada ao 

aluno responsável pela formatação, diagramação e publicação dos artigos on-line, 

sendo esta a única receita da qual a REF dispõe. 

Muito embora o trabalho à frente da REF seja árduo, poderia dizer que o 

trabalho é feito de forma artesanal. Para que a REF possa alçar saltos maiores, i.e. 

aumentar a periodicidade, aumentar o número de artigos publicados, aumentar o 

fator de impacto, além de indexação a outras bases, serão necessárias outras 

implementações. Neste sentido, percebe-se que seria vital ter um revisor de idiomas 

e, eventualmente, um editor fixo para assumir o que os bolsistas PROEC vem 

tomando frente. Esta não é uma demanda apenas da REF, outros periódicos 

também possuem as mesmas demandas e este é ônus a ser equacionado pela 

UFG. 
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PREVALÊNCIA DOS FATORES DE RISCO PARA DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EM POPULAÇÃO ATENDIDA EM GOIÂNIA PELA LIGA ACADÊMICA 

DE DIABETES - UFG 

LEÃO, Gustavo Teixeira¹; BARROS, Bruno Pellaquim²; PEREIRA, Fagner de 

Souza²; LOPES, Mayara Martins²; CAMPOS NETO, Moacir Batista de²; LIMA, 

Wildlay dos Reis²; PAULA, Sílvia Lêda França Moura de³. 1 

 

 Palavras-chave: diabetes, rastreamento, fatores de risco, campanha 

 

Base Teórica: O diabetes é uma doença crônica, considerada um 

problema de saúde pública com proporções de epidemia. Cerca de 246 

milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela doença, e até 2025, a 

previsão é que esse número chegue a 380 milhões de pessoas. No Brasil, de 

acordo com o Vigitel 2007 (Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas não Transmissíveis), aproximadamente 5,2% 

da população adulta (acima de 18 anos) confirmam ser portadoras de diabetes. 

Entretanto, a prevalência aumenta com a idade: 18,6% da população com 

idade superior a 65 anos é atingida pela doença. O diabetes já é considerado a 

epidemia do novo século. O aumento da incidência de diabetes mundialmente 

tem sido relacionado às modificações do estilo de vida e do meio ambiente, 

trazidas pela industrialização. Tais modificações levam à obesidade, ao 

sedentarismo e ao consumo de uma dieta rica em calorias e gorduras. O 

Diabetes Melito (DM) apresenta alta-morbimortalidade, perda importante na 

qualidade de vida e altos encargos para o sistema de saúde. Acredita-se que 

boa parte das pessoas portadoras da diabetes, doença também capaz de 

atingir crianças de qualquer idade, desconhece sua própria condição, e cerca 

de 20% dos que a conhecem não realizam qualquer tipo de tratamento. 

 

                                                           
1  
 Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura Liga Acadêmica de Diabetes, código FM-123: 
Sílvia Lêda França Moura de Paula.  
¹ Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Medicina, gustavoleao26@gmail.com  
² Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Medicina, ladufg2010@gmail.com 
³ Universidade Federal de Goiás, HC, slfmp@terra.com.br 
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Objetivos: Diante dos fatos expostos anteriormente, e considerando de 

extrema importância a detecção precoce dos fatores de risco para Diabetes 

Melito tipo II (DM2) com a finalidade de reduzir a probabilidade de exposição 

dos indivíduos a esses fatores, o presente estudo tem por objetivos apresentar 

o perfil clínico e epidemiológico da população atendida em uma campanha 

realizada pela Liga Acadêmica de Diabetes (LAD), um projeto de extensão da 

UFG, de modo a reconhecer a prevalência de condições de risco indicativas de 

esforços para rastreamento do DM nesta população, e apresentar a 

experiência da Liga em promover educação em diabetes.  

 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo com análise de 176 

fichas preenchidas pela LAD durante campanha realizada no Parque Lago das 

Rosas, em Goiânia no ano de 2012, em parceria com a Liga Acadêmica de 

Cardiologia da UFG. Enquanto as fichas, que são roteiros sistematizados, eram 

preenchidas, os membros da Liga, que são estudantes de Medicina, Nutrição, 

Educação Física, Enfermagem e Odontologia, também conversavam com os 

entrevistados, promovendo a educação em Diabetes, explicando acerca de 

quais são os sintomas, os fatores de risco e as possíveis complicações, além 

de tirar eventuais dúvidas da comunidade. As variáveis utilizadas na 

construção do perfil da população em estudo foram: sexo; idade; presença de 

sintomas relacionados ao DM (poliúria, polifagia, polidpisia, perda involuntária 

de peso), antecedentes pessoais de hipertensão arterial sistêmica (HAS), DM, 

antecedentes familiares de DM, HAS e DCV; tabagismo; etilismo; realização de 

atividade física; dieta sódica, pressão arterial; peso, altura, circunferência 

abdominal, IMC e glicemia; estes últimos quatro dados aferidos no local da 

campanha. O programa Microsoft Excel 2007 foi utilizado para análise das 

fichas e montagem do banco de dados e tabelas. 

 

Resultados e discussão: A análise de 176 fichas demonstrou 

predomínio do sexo masculino, com 52,84%, e faixa etária predominante 

(36,36%) entre 41 e 60 anos. Sobre os antecedentes pessoais, 26,7% dos 

entrevistados apresentavam HAS. Ao aferir a pressão dos pacientes, 73,49% 

apresentaram valores dentro da faixa de normalidade, 9,09% valores 

compatíveis com hipertensão estágio 1 e 2,26% hipertensão estágio 2 e 0,56% 
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hipertensão estágio 3. Pode-se observar que o total de pacientes que, ao aferir 

a pressão, foram enquadrados como hipertensos foi menor do que aqueles que 

se declararam portadores de HAS durante as entrevistas. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que muitos daqueles que se declararam hipertensos 

estavam sob efeito de medicação e, portanto, com a pressão controlada. 

Estima-se que 35% a 75% das complicações do DM possam ser atribuídas à 

HAS, e a incidência de hipertensão na população diabética é de 1,5 a 3 vezes 

maior do que na população não diabética (MARCOPITO, 2005). Em relação ao 

diabetes, 8,52% da população em estudo relatou possuir a doença. Sobre 

antecedentes familiares, 41,47% afirmaram possuir familiares diagnosticados 

com DM. De acordo com Bandeira e Forti (1998), pacientes que possuem 

familiares de primeiro grau com DM2, têm de duas a seis vezes mais chances 

de vir a desenvolver DM que indivíduos sem histórico familiar, o que demonstra 

que o componente genético na DM2 é forte, havendo concordância de 90% em 

gêmeos univitelinos. Nesse sentido, quando comparada ao alto número de 

pacientes com familiares diabéticos, a fração de indivíduos que se declararam 

portadores de DM é baixa. Esse fato pode ser associado ao local onde a 

pesquisa foi realizada: um parque, onde se encontravam diversas pessoas 

realizando exercícios físicos, indivíduos não sedentários, e, portanto, com 

menos riscos de desenvolver DM. No cálculo do IMC, 22,73% da população em 

estudo apresentou sobrepeso e 6,82% obesidade grau I e 0,56% obesidade 

grau II. Em relação à obesidade abdominal 26,88% dos homens apresentaram 

obesidade abdominal contra 24,1% das mulheres. Questionados sobre 

atividade física, 30,11% referiram sedentarismo e 17,61% atividade física 

menos de três vezes por semana. A obesidade e o sedentarismo têm uma 

importante interação com a suscetibilidade genética, colaborando com o 

aumento da resistência à insulina e com o maior risco de desenvolvimento de 

DM2 (ORTIZ; ZANETTI, 2001). Sobre a alimentação, 10,22% relataram ter uma 

dieta hiperssódica e 68,75% normossódica. Esses dados não têm relação 

direta com o DM, mas a dieta hipersódica é um dos principais fatores de risco 

para HAS. Sobre tabagismo, 11,93% fumam e 2,84% são ex-tabagistas. 

Etilismo ocasional predominou em 23,86% da população, 22,16% relatou 

etilismo nos finais de semana e 6,82% etilismo frequente. Ambos não são 

fatores de risco específicos de DM, mas estão associados ao aumento do risco 
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cardiovascular. No interrogatório de sintomas relacionados ao DM, os sintomas 

mais relatados foram poliúria e polifagia, ambos apresentando 2,84% das 

queixas. Neste estudo, 32,39% da população atendida na campanha 

apresentou glicemia inferior a 100mg/dL, 43,75% entre 100 e 125mg/dL e 

19,32% acima de 126mg/dL. Apesar dos altos valores de glicemia encontrados 

na maior parte da população, em que 63,07% dos entrevistados possuem 

glicemia acima do máximo recomendado para indivíduos em jejum (100mg/dl), 

os dados colhidos não são alarmantes. Deve-se considerar que os pacientes 

atendidos não foram orientados a ficarem em jejum, conforme se recomenda 

para a realização de diagnóstico de DM por meio desse exame, e por isso os 

altos valores de glicemia encontrados. 

 

Conclusões: O estudo mostrou prevalência de fatores de risco, 

modificáveis ou não, em amostra de população a/oligossintomática, e durante o 

rastreamento foram identificadas pessoas com possível diagnóstico de DM2, 

revelando a importância do rastreamento populacional do DM2 em populações 

de risco, independente de sintomas sugestivos. Observa-se que a incidência da 

doença aumenta drasticamente com o avançar da idade, principalmente após 

os quarenta anos. Dessa forma, deve-se promover sua prevenção sustentável, 

através de programas eficazes de intervenção médica voltados para adultos, a 

faixa etária característica da DM2, a fim de detectar precocemente a doença. 

Tais programas podem ser financeiramente dispendiosos de imediato, mas 

levariam a uma menor ou mais tardia incidência de complicações crônicas, 

estas sim responsáveis por um elevado custo para o sistema de saúde. Além 

disso, são imprescindíveis campanhas de conscientização com o intuito de 

promover mudanças no estilo de vida da sociedade em geral, essencialmente 

no que se refere à dieta e à redução de peso, os quais são fatores muito 

importantes na prevenção e no tratamento do DM. Entretanto, ao se propor 

intervenções no estilo de vida, deve-se considerar o aspecto fundamental da 

sustentabilidade da vivência individual e familiar. Ou seja, ao se sugerir um 

plano de atividade física moderada e regular, por exemplo, temos de 

reconhecer que pode haver limitações para o paciente (financeiras, físicas, 

temporais e outras), mas devemos insistir que aquilo que é muitas das vezes 

referido como “impossível”, nada mais é que uma imponderada alocação de 
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prioridades. A LAD se propõe a realizar ainda mais campanhas nesse sentido, 

por meio de uma intervenção sustentável, o que exige rigor e diversidade, mas 

igualmente adaptabilidade à realidade de cada indivíduo. Além disso, procurar-

se-á aprimorar tais campanhas em diversos aspectos, como na divulgação 

prévia das mesmas e na preparação dos membros da LAD para melhor 

atender a população, tornando-os mais aptos a promover intervenções 

adequadas e a desmistificar e esclarecer eventuais dúvidas. 
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ADOLESCÊNCIA E INSTITUIÇÕES: UMA POSSIBILIDADE DE 

ATENDIMENTO PELA PSICANÁLISE 

 

NEIVA, Helio Henrique Quinani; DANTAS, Camila Roldão Leles.ii; 

BRAZ, Lana Magna Sousaiii; ALMEIDA, Fernanda Rezende Rodriguesiv; 

GUERRA, Mariah Nevesv; ALMEIDA, Marcela Toledo França devi 

 

Palavras-chave: Psicanálise – Adolescência - Instituições  

 

Introdução  
O Núcleo de Estudos e Coordenação de Ações para a Saúde do 

Adolescente – NECASA foi criado em 17 de novembro de 1988. Surgiu de um 

programa multidisciplinar interno ao Hospital das Clínicas/UFG e no momento, 

o núcleo se encontra em transição para a Faculdade de Educação/ UFG. 

O presente projeto tem como objetivo o atendimento psicológico de 

adolescentes encaminhados ao núcleo. Existe uma grande demanda por 

atendimento público por parte da família e outras instâncias sociais no que diz 

respeito a ações voltadas ao adolescente. O projeto em questão favorece a 

reflexão e permite compreender de modo mais amplo as queixas sustentadas 

por diagnósticos que ao final acabam patologizando conflitos psíquicos 

inerentes a essa etapa da vida que é a adolescência, um período marcado por 

crises.  

Nesse intuito, o trabalho realizado teve como objetivo identificar o perfil 

dos adolescentes atendidos no NECASA, com coletas de dados e queixas que 

se apresentam na instituição, para assim pensar uma intervenção clínica 

pautada na Psicanálise. Tal método se fundamenta na regra da fala, pela 

associação livre, e da escuta, pela atenção flutuante. Os atendimentos são 

individuais e acontecem de uma a duas vezes na semana, com cinquenta 

minutos de duração e sempre com orientação e supervisão realizadas 

semanalmente. Todos os participantes, inclusive a coordenadora, atenderão no 

mínimo dois e no máximo quatro pacientes ao longo da semana.   

Metodologia 

                                                 
  Resumo revisado por: Marcela Toledo F. de Almeida. Título: Atendimento psicológico 

aos Adolescentes do NECASA. Código da ação: NECASA 22. 
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Com o início do projeto foi realizada tabulação dos dados disponíveis no 

NECASA. Constatou-se que, até o ano de 2010 e meados de 2011, os 

registros de acolhimento e encaminhamentos eram feitos em um caderno que 

não seguia um padrão em relação aos dados dos pacientes colhidos pela 

equipe da instituição. Assim, alguns dados de acolhimento apareciam em 

alguns registros, outros sequer eram mencionados e não se sabe ao certo se é 

uma falha da coleta ou o motivo de não ter sido informado pela família do 

paciente que estava sendo acolhido. Tendo isso em vista, em 2011 foi 

formulada uma ficha que padronizou a coleta de dados do acolhimento. Nesta 

ficha constam dados pessoais, queixas, encaminhamentos, hipótese 

diagnóstica, indicação de atendimento entre outros. E a partir dessas fichas 

(2011) foi possível iniciar a tabulação dos dados dos acolhimentos e 

atendimentos realizados no NECASA.  

 Após essa coleta e análise dos dados os alunos que integram o 

projeto de extensão deram início ao trabalho de atendimento psicológico dos 

adolescentes. Em um primeiro momento entraram em contato com os 

responsáveis dos adolescentes que já haviam passado pelo acolhimento e 

estavam aguardando vaga.  

 Os atendimentos pelos alunos voluntários do projeto foram 

iniciados em outubro de 2011. Desde essa data até o momento da elaboração 

deste trabalho dezenove adolescentes foram atendidos neste projeto de 

extensão. Do total, doze não continuaram o acompanhamento psicológico por 

motivos diversos, como indisponibilidade de horário, mudança de cidade ou 

então não quiseram continuar com o atendimento. Assim, atualmente, estão 

sendo atendidos dez adolescentes e mães pelos quatro participantes do 

projeto. Além dos atendimentos, os alunos voluntários e a coordenadora do 

projeto também fazem acolhimento de adolescentes que buscam tratamento 

psicológico no NECASA.  

Os atendimentos são feitos individualmente e no caso deste projeto de 

extensão a orientação metodológica é psicanalítica. Buscando aprimorar os 

atendimentos bem como a formação dos alunos, semanalmente ocorrem como 

atividades do projeto supervisões dos atendimentos e grupo de estudos. 

Resultados e discussão 
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Em 2011 os adolescentes acolhidos no NECASA totalizaram sessenta e 

dois pacientes, sendo trinta e sete adolescentes do sexo masculino e vinte e 

cinco do sexo feminino. Em relação à idade, a média de adolescentes que 

procuraram atendimento psicológico está entre doze e dezesseis anos. Dos 

adolescentes que chegaram, a maioria foi acompanhado pela mãe. Na maioria 

das fichas a renda familiar não pôde ser identificada. Mas, a partir das que 

continham tal informação, constatou-se a prevalência de renda familiar de até 

R$ 1.000. Do total de pacientes acolhidos (62) no NECASA em 2011, quinze 

foram encaminhados por indicação médica, dezenove a partir de 

encaminhamentos feitos pela escola e cinco por meio de instâncias jurídicas 

(Conselho Tutelar, Ministério Publico e DEPAE).  

De modo geral, as queixas que levaram os médicos a encaminhar para 

atendimento psicológico são: dificuldades no desempenho escolar, 

comportamentos julgados inadequados pelos pais (agressividade, insegurança, 

timidez, nervosismo, autoestima negativa, tristeza). Apenas um adolescente foi 

encaminhado devido a diagnóstico de doença de origem psicossomática. 

Dentre as queixas mais freqüentes feitas pela escola estão: mau desempenho 

acadêmico (reprovações, notas baixas, desatenção), aspectos 

comportamentais e interpessoais (agressividade, dificuldade de 

relacionamento, indisciplina, instabilidade emocional, furtos). As instâncias 

jurídicas encaminharam os adolescentes em casos de agressividade, suspeita 

de uso de drogas, violência física e psicológica, dificuldade de relacionamentos 

e problemas na escola.  

Além desses encaminhamentos, apenas três adolescentes chegaram ao 

NECASA através de demanda espontânea e a queixa se aproxima das 

demandas que a escola apresenta (falta de interesse nas atividades e 

dificuldade de aprendizagem). No restante dos acolhimentos feitos em 2011 

(vinte) não foi possível identificar a origem, se o adolescente foi encaminhado 

ou procurou por vontade própria.  

Os dados tabulados no período de 2011 apontam como principal queixa, 

independente do encaminhamento, dificuldades na escola, que abrange 

problemas de aprendizagem, atenção e indisciplina. Em seguida, outra 

demanda que se destaca nos acolhimentos realizados são problemas 

comportamentais, relatados como agressividade, dificuldade de relacionamento 
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e instabilidade emocional. Além dos aspectos comportamentais, um terceiro 

grupo se destaca com queixas referentes à falta de interesse, timidez e tristeza.  

Os serviços do NECASA são direcionados aos adolescentes de baixa 

renda e que moram em regiões periféricas da cidade. A partir da análise dos 

dados foi possível identificar que é esse o público que predomina na busca 

pelo atendimento no NECASA. Tal fato não indica que o atendimento se 

enquadre numa perspectiva assistencialista ao voltar atenção ao sofrimento 

psíquico desses sujeitos. Há também uma contrapartida desses indivíduos à 

formação dos estudantes de psicologia envolvidos nos atendimentos que 

possibilitam a elaboração e reflexão de uma práxis crítica, ao mesmo tempo em 

que são acolhidas as demandas sociais. 

Conclusões 
A maioria das queixas aponta para comportamentos “antissociais” de 

adolescentes do sexo masculino: agressividade, instabilidade emocional e 

indisciplina. Esse fato pode indicar que certos atos considerados típicos do ser 

adolescente – como contrapor-se aos pais e a outras autoridades através da 

transgressão – são intoleráveis para instituições educacionais como a escola e 

a família. Tais comportamentos podem ser compreendidos como tentativas dos 

adolescentes de lidarem com o tipo de lei que está sendo transmitido e exigido 

pelas instituições formativas.  

O fato da maioria das queixas se apresentarem na escola e na família 

pode indicar uma falha dessas instituições e suas limitações em ocupar um 

lugar de referência e apoio a esse adolescente. Tais instituições, além de não 

oferecerem segurança ao sujeito, culpabilizam o próprio adolescente, 

patologizando conflitos que dizem de uma ineficiência da própria sociedade e 

suas instâncias formativas em transmitir uma lei que faça sentido aos mesmos. 

Dessa forma, quando o sacrifício em submeter-se às leis da sociedade não dá 

espaço para um mínimo de prazer o sujeito se volta contra ela. As relações se 

tornam fonte de sofrimento para o sujeito que reage por meio da agressividade 

e negação da lei transmitida pelas instâncias que regulam a sociedade.  

O fato da maioria dos acolhidos serem encaminhados por estas 

instâncias formativas pode indicar também um desconhecimento, por parte da 

população, dos serviços prestados pelo NECASA. No ano de 2011 houve um 
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número muito pequeno de demandas espontâneas se comparada com a 

massiva demanda escolar e médica. 

Mesmo que ocorra pouca demanda espontânea ao atendimento 

psicológico pode-se afirmar que há um grande número de procura da 

sociedade por atendimento. Independente dos equívocos nesta busca, como a 

escola que espera que o psicólogo que atenda no NECASA corresponda a um 

posicionamento adaptativo do adolescente dito problemático, é possível ocorrer 

um tratamento individual com uma concepção de adolescência além do senso 

comum que o coloca numa posição de doença e problemática. 

A partir das queixas que motivam os encaminhamentos desses 

adolescentes, pela escola e pelo hospital, é possível perceber certa 

estigmatização dos conflitos pelos quais os adolescentes passam. A nomeação 

do comportamento do adolescente como hiperatividade e déficit de atenção, 

não é possibilita a compreensão por completo deste sujeito, é através da 

escuta psicológica que poderá haver espaço para o adolescente falar de fato 

do seu sofrimento. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS TIPOS DE CRIADOUROS DO MOSQUITO 
TRANSMISSOR DA DENGUE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
OLIVEIRA, Iara Barreto Neves1; GODOY, Welsem Ivair Genske de1; OLIVEIRA, 

Dayane de Lima1; PASSOS, Eva Nayssa dos1; PAZ, Thainara Calixto da1; SOARES, 

Norton Bernades2; ARRUDA, Walquíria3, OLIVEIRA, Ellen Synthia Fernandes4. 

 
Palavras-chave: Dengue, Prevenção e Controle. 

 
Justificativa 

Inicialmente os programas de controle do mosquito Aedes aegypti baseavam-

se apenas no emprego do combate químico do mosquito adulto sem o envolvimento 

de medidas preventivas e interação da comunidade. O Programa de Erradicação do 

A. aegypti (PEAa) criado em 1996, foi o último baseado neste método, no entanto, 

as medidas de erradicação nesse modelo foram consideradas ineficazes, 

sinalizando a necessidade de uma mudança de estratégia por parte do Ministério da 

Saúde (MS). Em 24 de julho de 2002, o MS publicou o Programa Nacional de 

Controle da Dengue (PNCD), cujo objetivo foi intensificar ações de controle do vetor 

da dengue, incorporando ações de conscientização, mobilização social e incentivo a 

participação da comunidade (Brasil, 2002). 

Segundo o MS, em relação ao ano de 2010, os casos de dengue reduziram 

em 74% na região Centro-Oeste. Em 2011, todos os estados apresentaram 

diminuição e, apesar do Estado de Goiás ter apresentado o maior número de casos 

notificados na região (25.541), houve uma redução de 68% de casos em relação ao 

ano anterior. A conscientização na perspectiva do controle pode ser considerada 

uma estratégia eficaz para tal resultado. O conhecimento da população acerca da 

biologia do mosquito vetor e das medidas preventivas consiste, portanto, em uma 

das vertentes de ação do Grupo Integrado de Ações Contra a Dengue (GIAD) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

O GIAD, criado em Julho de 2009, vem trabalhando para a prevenção e o 

controle do vetor da dengue nos Campus I e II da UFG e bairros adjacentes. Os 

atuais treze membros bolsistas, acadêmicos da área biológica visitam, 
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semanalmente, as unidades e órgãos da Universidade sendo amparados por um 

boletim de monitoramento, no qual estão listados os potenciais criadouros e, por um 

funcionário da unidade acadêmica, denominado “síndico dengueiro”. Cada síndico 

dengueiro é indicado pela direção da unidade e a ele é atribuída a função de 

acompanhar a visita do bolsista, observar as situações-problema encontradas e 

ajudar a planejar medidas de prevenção contra possíveis criadores do A. aegypti a 

fim de amenizar o risco de dengue. Conforme a necessidade, a opção mais indicada 

consiste em enviar uma ordem de serviço ao Centro de Gestão do Espaço Físico 

(CEGEF) da UFG. 

Todavia, o desafio enfrentado é a existência constante de criadouros nas 

unidades e órgãos monitorados e a elevada demanda de controle químico solicitada 

ao CEGEF. Segundo o relato do atual diretor do CEGEF, a unidade líder de pedidos 

para controle químico é o prédio da Engenharia Civil, no Campus I, dados 

preocupantes, pois tais produtos apresentam toxicidade para o solo, ar e para as 

pessoas que os manuseiam. Além disso, se tornam ineficazes para o combate do A. 

aegypti devido à grande capacidade de adaptação deste mosquito. 

Ainda assim, o obstáculo a ser primordialmente eliminado é o conjunto de 

criadouros que representam propícios proliferadores de larvas e que continuam a 

existir de forma constante nas unidades por fatores vários, como falha no 

cumprimento das medidas de controle ou por parte do funcionário indicado ou por 

parte dos alunos ou demais servidores da UFG. 

 
Objetivos 

Este estudo tem como objetivos identificar os criadouros mais 

frequentemente encontrados no primeiro semestre de 2012 nos Campus I e II da 

UFG, aprimorar as ações de prevenção e controle da dengue nos Campus I e II da 

UFG, de modo que, os resultados de tais ações possam refletir na diminuição do 

índice de casos e mortes por dengue nos bairros próximos, na cidade de Goiânia e 

no Estado de Goiás e elencar novas estratégias e fortalecer a integração do grupo 

com a comunidade ao redor (servidores, alunos e população). 

 
Metodologia 

Foram analisados 29 relatórios, elaborados pelos bolsistas durante o 

período de fevereiro a junho de 2012, a respeito das condições encontradas em 25 
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institutos/unidades nos Campus I e II da UFG. Estes relatórios são formados 

mensalmente com base nos dados recolhidos semanalmente pela visita dos 

bolsistas aos institutos/unidades da UFG e foram organizados e reunidos em um 

relatório geral pela comissão de banco de dados do GIAD. 

Em meio a 23 tipos de criadouros (padrão do Check list, adotado como 

orientador nas visitas), foram quantificados os locais com água e a existência de 

água e foco positivo do A. aegypti. A frequência relativa de ocorrência dos principais 

tipos de criadouros com água também foi calculada, a partir de critérios da 

estatística descritiva. 

 
Resultados e discussão 

A análise dos relatórios revelou que a média de locais com água por tipo 

de criadouro foi de 23,73 de fevereiro a junho de 2012. O total de focos positivos de 

A. aegypti encontrados nas unidades e órgãos da UFG foi de 12, durante o mesmo 

período. Destes, 58,32% foram detectados no Campus II em tipos de criadouros 

específicos (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi constatado que, dentro de um total de locais com água, nos meses 

em questão, quatro (cisternas, fossa, tanques e piscina) apresentaram índices 

abaixo de 1% de frequência relativa, isto é, são os tipos de criadouro que menos 

representaram risco de proliferação do vetor. Por outro lado, outros quatro tipos de 

criadouros encontrados com água apresentaram as maiores frequências relativas, 

que se mantiveram ou cresceram de fevereiro a junho de 2012. Em fevereiro, caixas 

de passagem, ralos, bebedouro animal e entulho, corresponderam a 64,5% dos 

locais encontrados com água e, em junho, totalizaram 87,73% (Tabela 2). O 

Tipo de Criadouro Campus I 
(focos +) 

Campus II 
(focos +) 

Entulho e Lixo 0 1 
Calha 4  
Lixeira 0 1 
Bandeja geladeira 1 0 
Bebedouro animal 0 5 
TOTAL 5 7 

Tabela 1: Tipo e total de criadouros (focos positivos) 
encontrados nos Campus I e Campus II da UFG entre 
os meses de fevereiro a julho de 2012. 
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aumento percentual deve-se à redução do total de locais com água, proveniente da 

estiagem da chuva típica do mês de junho. 

 

 

 

 

Em se tratando de medidas preventivas que estão ao alcance do grupo, a 

eliminação da água dos bebedouros para animais, presente nos diversos setores da 

Escola de Veterinária, é inviável, mesmo porque a água consiste na manutenção 

destes seres vivos. Portanto, a limpeza constante dos recipientes foi aconselhada ao 

“síndico dengueiro” da extensa unidade. Os demais três tipos de criadouros, 

principalmente entulho e lixo, foram considerados os mais constantes tanto no 

Campus I e II. As obras nas unidades contribuem para este fato e o acesso das 

ações do grupo a enorme quantidade de locais em construção é reduzido. 

 

Conclusões 

Com base nos resultados, foi possível identificar os locais do Campus I e 

II da UFG que requerem maior cuidado, seja por já terem apresentado foco positivo 

do A. aegypti ou pela frequência com que tais focos ocorreram nas unidades e/ou 

órgãos entre os meses de fevereiro a junho de 2012. Além disso, a análise dos 

dados coletados permitiu compreender que a redução do risco de dengue nas 

unidades não depende exclusivamente da interação entre o funcionário (síndico 

dengueiro) e o bolsista do GIAD, mas também da conscientização dos servidores e 

alunos da UFG assim como das ações de manutenção por parte do CEGEF.  

 A percepção de que o trabalho precisa ser integrado e de que os 

problemas continuam despertou ideias importantes como a de trabalhar a 

conscientização dos servidores públicos das unidades e dos trabalhadores 

terceirizados, por meio da realização de oficinas que forneçam informações sobre a 

biologia do mosquito vetor e sobre os meios de prevenção da dengue.. Além disso, a 

Principais criadouros 
(locais com água) 

Fev/Mar 
(%) 

Abril 
(%) 

Maio 
(%) 

Junho 
(%) 

Caixas de passagem 11,61 11,34 10,52 16,32 
Ralos de banheiro/pia 
/cozinha/sauna/ducha 

12,25 21,27 19,07 11,22 

Bebedouro animal 23,87 26,24 24,34 37,75 
Entulho e lixo 16,77 19,85 21,05 22,44 

Tabela 2: Frequência relativa dos tipos de criadouros encontrados nos Campus I e 
II da UFG entre os meses de fevereiro a julho de 2012. 

Capa Índice 15082



interação com o CEGEF pode, por exemplo, ajudar a instruir a comunidade 

acadêmica a respeito do controle químico, tão demandado atualmente, mas que traz 

resultados prejudiciais. 

O GIAD defende a prevenção e acredita que o conhecimento sobre o ciclo 

biológico do mosquito vetor, sua eficácia em adaptação, e as formas de controle, 

além da conscientização, torna o trabalho contra a doença muito mais promissor. 
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ENGENHARIA NAS ESCOLAS: BIODIGESTOR 
 

DEUS, Ícaro Rezende de1; FRANCO, André Luiz Carneiro2, 

COLVERO, Diogo Appel3; ALVES, Fleide Wilian Rodrigues4, 

FILHO, Antonio Marcelino da Silva5; OLIVEIRA, Ademyr Gonçalves de*, 

 

Palavras-chave: biodigestor, biogás, engenharia. 

 

Introdução  
Dentre os maiores problemas ambientais enfrentados pela sociedade atual, 

podemos destacar o da grande quantidade de resíduos sólidos e orgânicos gerados 

diariamente. A algum tempo, a reciclagem dos resíduos sólidos é realizada, o que não 

ocorre com os orgânicos. Desses resíduos, grande parte é composto de restos 

alimentares, de vegetais e esterco animal. 

Calcula-se que a quantidade de lixo orgânico gerado na cidade de Goiânia é de 

1.800.789kg por dia (BUZIN, 2008), que são, na maioria das vezes, descartadas em 

sacolas plásticas e enviadas para a coleta de lixo e não passam por nenhum tipo de 

tratamento. No caso da agricultura, o esterco animal gerado é outra importante questão, 

pois muitas vezes age como vetor de doenças e acaba por contaminar o solo, a água, e 

os próprios animais. 

Para sanar o problema, a tecnologia de digestão anaeróbia, ou biodigestão, se 

apresenta como alternativa que permite o aproveitamento integral dos resíduos 

orgânicos que hoje são irresponsavelmente descartados. Com o tratamento adequado, 

tanto os resíduos orgânicos provenientes de restos de comida, quanto o esterco animal 

                                                 
*  Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código 36490: Prof. Ademyr Gonçalves de 
Oliveira. 
1 Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharias Elétrica, Mecânica e de Computação, 
e-mail: icarorezend@gmail.com 
2 Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharias Elétrica, Mecânica e de Computação, 
e-mail andreodin@hotmail.com 
3 Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharias Elétrica, Mecânica e de Computação, 
e-mail diogocolvero@yahoo.com.br 
4 Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharias Elétrica, Mecânica e de Computação, 
e-mail fwralves@gmail.com 
5 Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharias Elétrica, Mecânica e de Computação, 
e-mail antonio.marcelino.silva@gmail.com 
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podem trazer importantes benefícios à sociedade, inclusive com um considerável 

retorno financeiro. 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar o que vem a ser um 

biodigestor e seus princípios de funciomaneto para alunos de ensino fundamental e 

médio da rede pública, estimulando-os a desenvolverem a consciência ambiental, bem 

como atentá-los ao papel do engenheiro para com a sociedade. 

 

Metodologia 
Conforme descrito por Tarrento et al. (2006), o biodigestor é constituído de uma 

câmara fechada onde é colocado o material orgânico, em solução aquosa, nessa 

câmara o material sofre decomposição, gerando o biogás que será acumulado na parte 

superior da referida câmara. 

Foi construído um protótipo de biodigestor de matéria orgânica utilizando material 

reciclado (Figura 1), para geração de biogás e biofertilizante.  

 

Figura 1: Protótipo construído antes de produzir biogás. 
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Após adicionar restos de alimento no interior desse, pode-se notar, no decorrer 

de 2 semanas, a quantidade de gás que foi produzida.  

 
Figura 2: Recipiente do biodigestor após produzir biogás. 

 

Esse protótipo foi levado aos alunos, e foi ministrada a eles uma pequena aula 

de 30 minutos, onde se explicou o princípio de funcionamento da biodigestão 

anaeróbia, juntamente com a teoria de formação do biogás. 
 

Resultados e discussão 
Utilizando a metodologia apresentada foi possível observar o interesse dos 

alunos, que assistiram à aula teórica, por compreender o processo de biodigestão 

anaeróbia. Bem como a produção de biogás, seja para uso domiciliar ou para a geração 

de energia elétrica. E também a preocupação ambiental envolvida no projeto. 

Motivados pelo retorno financeiro, e pela preocupação com o meio ambiente, 

muitos alunos mostraram interesse em possuir um biodigestor em suas residências. 
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Conclusões 
Com esse trabalho pôde-se apresentar aos alunos o papel do engenheiro na 

sociedade, esses por sua vez se mostraram bastante interessados em conhecer mais 

profundamente um curso de engenharia.  
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APRENDENDO SOBRE AUTOCUIDADO PARA HIGIENE ORAL E CORPORAL1 
 
 

MENDONÇA, Isabella Bueno2; ALVES, Matheus Henrique Souza2; MONTEIRO, 

Ezilaine Albino2; NOGARA, Ângela Lima Pereira3. 

 
Palavras-Chave: criança, autocuidado, higiene oral, higiene corporal. 

 

Justificativa/Base Teórica  
A enfermeira Dorothea Orem (1971), autora da Teoria de Enfermagem do 

Autocuidado, define o autocuidado como sendo a prática de atividades iniciadas e 

executadas pelos indivíduos em seu próprio benefício, para manutenção da vida, da 

saúde e do bem-estar. Defende que os seres humanos possuem potencial para 

aprendizagem e desenvolvimento, sendo enfocada a capacidade para o aprendizado 

do autocuidado.  

Para Orem (1971), tanto a auto-ajuda quanto a ajuda a outros é uma atividade 

desejada pela sociedade; de maneira que espera-se que indivíduos adultos sejam 

autoconfiantes e responsáveis por si mesmos e pelo bem-estar de seus 

dependentes. 

Em termos conceituais, família pode ser definida como um “grupo social cujos 

membros compartilham valores comuns, ocupam posições específicas, interagem 

com o passar do tempo e apresentam forças e necessidades diversas” (CRAVEN; 

HIRNLE, 2006). 

A Assembléia Geral das Nações Unidas (UNICEF, 2004, p.3), defende que a 

família é o meio natural e fundamental para o crescimento e bem estar de todos os 

seus membros; e que as crianças devem crescer num ambiente familiar para o bom 

desenvolvimento de sua personalidade. 

Associando à teoria do autocuidado, a família seria o ambiente ideal para o 

ensino do autocuidado global da criança, incluindo o cuidado para higiene oral e 

corporal. Todavia, diferentes motivos, tais como o ritmo de trabalho profissional dos 

                                                 
1 Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura “Aprendendo Brincando como Melhorar o 
Autocuidado para Higiene Oral e Corporal”, código CAJ-638: Profª Ângela Lima Pereira Nogara. 
2 Alunos do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás Campus Jataí (UFG CAJ). E-mail: 
matheusenfe@hotmail.com , bebella_bueno@hotmail.com  
3 Docente do Curso de Enfermagem da UFG CAJ. E-mail: angelimap@gmail.com 
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pais, crenças e cultura familiar, têm levado às famílias a delegarem tal 

responsabilidade a cuidadores profissionais (escola, babá). 

Infelizmente, uma triste realidade não pode ser negada que é a questão do 

abandono de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo; levando a necessidade 

do Estado assumir integralmente a responsabilidade por sua proteção e cuidados 

(UNICEF, 2004). Assim, muitas crianças e adolescentes tem residido em “lar 

transitório”, até que possam ser novamente inseridos em sua família ou em uma 

nova família. 

No intuito de contribuir com o ensino do autocuidado para higiene oral e 

corporal de crianças e adolescentes em situação de moradia em “lar transitório”, 

nasceu o projeto de extensão e cultura “aprendendo brincando como melhorar o 

autocuidado para higiene oral e corporal”. 

 

Objetivo 
 Descrever a importância do ensino do autocuidado para higiene oral e 

corporal para crianças e adolescentes com base em estudo de revisão narrativa da 

literatura e relato de experiência. 

 

Metodologia 
 Trata-se de estudo de revisão narrativa da literatura, no qual foram incluídos 

livros especializados no tema, disponíveis em biblioteca local e bibliotecas 

particulares de pessoas físicas; ainda, artigos científicos com texto completo, 

disponíveis em bases de dados on-line, a saber: Scielo e BVS (Biblioteca Virtual de 

Saúde). 

 

Resultados e Discussões 
 Para os Estados pertencentes às Nações Unidas, criança é definida como 

“todo o ser humano com menos de dezoito anos, exceto se a lei nacional confere a 

maioridade mais cedo” (UNICEF, 2004, p.4); de maneira que tal definição abrange 

todos os sujeitos (crianças e adolescentes) que participaram deste projeto. 

 Ainda, para as Nações Unidades, é responsabilidade do Estado favorecer 

aos pais e crianças o acesso a informações básicas sobre a saúde, e apoiar na 

utilização destes conhecimentos (UNICEF, 2004, p.18). 
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 Sabe-se que a ocorrência de diversas doenças pode estar diretamente 

associada a problemas de higiene (ambiental, corporal, oral), e que a falta de 

informações sobre padrões de higiene podem contribuir para o problema; a cárie é 

um exemplo clássico desta relação. 

 O estudo de Bulgarelli et al. (2012), identificou que problemas de saúde 

bucal no idoso pode estar relacionado a falta de informações na infância. Enquanto 

Gonçalves et al. (2009) defendeu que o ensino para a higiene bucal iniciado na 

infância pode gerar resultados positivos na fase adulta do indivíduo; e alerta que 

algumas doenças contribuem para manifestações bucais, e quando associadas a 

falhas na higiene oral podem potencializar tais manifestações. 

 Feitosa et al. (2006) discutiu a relação entre o ambiente e higiene 

inadequada, e a suscetibilidade de crianças que frequentam creche em adquirirem 

doenças infecto-contagiosas devido, dentre outros fatores, a higiene inadequada 

pela pouca quantidade de profissionais responsáveis pelo cuidado.  

 Tal situação pode ser comparada, em parte, ao ambiente do “lar 

transitório”, e atentando-se para a questão da higiene neste ambiente, sem dúvida o 

processo de ensino\aprendizado das crianças pode contribuir de forma significativa 

para a manutenção da higiene. Ou seja, se a criança aprende o autocuidado para 

higiene oral e corporal, ela pode colaborar com os profissionais cuidadores na co-

responsabilidade deste cuidado. 

 Durante o projeto de extensão, alunos do curso de enfermagem, sob 

supervisão de docente enfermeira, trabalharam a importância da prática da higiene 

oral e corporal para a saúde junto a crianças em situação de residência em um lar 

transitório. No processo de ensino/aprendizado, os alunos utilizaram músicas infantis 

com coreografia relacionada, além de conversa com as crianças sobre a prática da 

higiene oral e corporal, e brincadeiras. O grupo de trabalho observou grande 

envolvimento das crianças nas atividades desenvolvidas, e a importância de utilizar 

o lúdico no processo de ensino/aprendizado de crianças. 

 Maciel et al. (2010) defende que o acesso às informações para a 

valorização e incorporação de hábitos saudáveis contribui para promover uma 

cultura de paz, e promoção da saúde individual e coletiva; e que o processo de 

ensino pode ser realizado de forma lúdica, por meio de música, vídeos, jogos, 

dramatizações. 
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Conclusões 
O processo de construção do conhecimento vai muito além da simples 

informação fornecida nas diferentes fases da vida, pois para haver apreensão do 

conhecimento, aprendizado, necessário se faz que as informações fornecidas façam 

sentido para o indivíduo até que se tornem verdades e prática de vida diária. 

Acredita-se que a introdução de práticas saudáveis de higiene durante a 

infância pode contribuir para o desenvolvimento de um indivíduo mais saudável e 

com melhor qualidade de vida. 

Neste projeto de extensão, os alunos participantes puderam observar o poder 

do lúdico no envolvimento das crianças com os temas trabalhados, bem como a 

importância de sua utilização de forma criteriosa e responsável no ensino de 

crianças. 
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GRUPO DE GESTANTES: INSTRUMENTOS DE MUDANÇAS E DE FORMAÇÃO 
INTEGRAL* 

 
PACHECO1, Jade Alves de Souza; LIMA², Lorrany Vieira de; SOARES³, Nayana 

Carvalho; SILVA4, Bianca Fernandes e; SILVA5, Laiana Luiza da; PAULINO6, 

Valquiria Coelho Pina. 

Palavras-chave: grupo, gestante, cuidado, integral. 

 

Justificativa 

 A partir da criação do SUS, um novo modelo foi apresentado trouxe em seu 

bojo a proposta de ter uma visão ampla da saúde, prestar assistência tendo em vista 

o homem na sua integralidade, romper com a fragmentação e com a 

hiperespecialização e principalmente enfocar o aspecto preventivo em detrimento ao 

curativo. E ainda neste novo modelo ações educativas e trabalho em grupo se 

tornou essenciais para no cotidiano dos profissionais. 

.  Para o enfermeiro, o trabalho grupal é mais uma possibilidade de inter-

relacionar sujeitos de diferentes situações de forma dinâmica e reflexiva (SARTORI, 

2004). Esta técnica promove o fortalecimento das potencialidades grupais e 

individuais, permitindo a troca de experiências e trazendo segurança aos 

participantes para que hajam mudanças no seu cuidado com a saúde (REBERTE, 

2005).  

Neste sentido, a prática educativa em saúde permite a interação humana 

entre valores e pensamentos, sem a prevalência de um saber sobre o outro, 

aprofundando conhecimento científico na vida cotidiana das famílias e da sociedade 

(NETO, 2007). 

 No novo modelo de saúde, o pré-natal vai além da assistência clínica á 

gestante, constitui uma oportunidade para desenvolver atividades educativas. Neste 

contexto o grupo de gestantes pode ser um instrumento de aprendizagem e de 

trocas de experiências entre as mesmas e os profissionais de saúde. 

 

____________________ 
  Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura código SIEC – 61765. Profa. MS. 
Valquíria Coelho Pina Paulino.  
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A gestação é um momento no qual há grandes transformações no organismo, 

no bem-estar e no papel sócio-familiar da gestante (FALCONE, 2005). Considera-se 

que a gestação é um período de transição, caracterizado por transformações 

fisiológicas e emocionais, cercado de mitos, dúvidas, crenças e expectativas. 

Neste contexto, considera-se essencial a discussão das vivências e 

experiências específicas da gestação, como nos grupos de gestantes. O espaço 

criado por esses grupos permite que haja interação entre os participantes, 

influenciando em novos hábitos e auxiliando a gestante no cuidado consigo durante 

a gravidez e com o bebê no período puerperal. Além disso, os grupos de gestantes 

permitem a inserção de conhecimento científico nas discussões e, 

consequentemente, na mudança de hábitos dos participantes. 

Diante disto, percebe-se a importância dos grupos de gestantes, uma vez que 

é a oportunidade de desenvolver atividades educativas em saúde, é um espaço para 

a criação de vínculos entre o profissional e a comunidade, é um lugar que permite a 

troca de experiências entre os participantes e é um espaço à disposição da mulher 

para se apoiar durante o período gestacional. 

 Nos grupos de gestantes cria-se um espaço onde os participantes podem 

dizer seus problemas, refletir sobre eles, expor suas dúvidas e angústias, 

incentivando a troca de experiências comuns entre os integrantes e os 

coordenadores do grupo (VIÇOSA,1997).    

 
Objetivos 

Relatar a experiência do trabalho com grupo de gestantes desenvolvido  em 

uma das unidades de saúde de Jataí Goiás e o impacto deste grupo para a 

formação na graduação. 
 
Metodologia 
 Considerando a importância do desenvolvimento de grupos de gestantes para 

um cuidado integral e tendo em vista a formação integral dos acadêmicos no curso 

de enfermagem da UFG, Campus Jataí o grupo de gestante foi planejado e 

executado por um grupo de extensão juntamente com a equipe da Unidade Saúde 

da Família Marcondes Franco (USF Vila Fátima).  

As reuniões aconteceram uma vez ao mês e abordaram temas relacionados 

ao cuidado no período gravídico-puerperal, cuidado com a criança, a mulher como 
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sujeito de direito, mitos e verdades sobre a gestação e modificações fisiológicas e 

emocionais que acontecem na gestação.  

 As gestantes que participavam das reuniões foram as que estavam  

cadastradas no SIS Pré-natal da USF Vila Fátima. Elas foram convidadas através de 

convite impresso durante a consulta de pré-natal ou enquanto aguardavam 

atendimento na sala de espera. Na primeira reunião, seus dados foram coletados, 

permitindo que se mantivesse contato com as gestantes, estimulando sempre a sua 

volta na reunião seguinte.  

 As reuniões duravam cerca de uma hora e meia e, basicamente, eram 

subdivididas em três períodos. No primeiro, as gestantes falavam sobre os últimos 

acontecimentos da gestação, traziam suas angústias, preocupações e dúvidas. 

Principalmente neste momento, acontecia a integração entre as gestantes, 

pois elas tentavam ajudar umas as outras, trocando experiências.  

 No segundo momento, o tema escolhido preparado pelas monitoras do grupo 

juntamente com a coordenadora da extensão eram abordados. Ressalta-se que o 

tema abordado era escolhido de acordo com a percepção da necessidade de 

conhecimento das gestantes e de acordo com as sugestões das participantes. No 

terceiro momento propôs momentos de descontração, com brincadeiras, 

apresentação de filmes, sorteio de brindes e oferecido um lanche tendo em vista 

sempre o enfoque da alimentação saudável na gestação.  

 

Resultados e discussão 
 Ao longo das reuniões, ficou claro que as informações trazidas para o grupo 

acarretaram em mudanças no estilo de vida das participantes, uma vez que as 

mesmas relataram mudanças de hábitos após as discussões no grupo. Com isso, 

houve uma redução dos fatores de risco na gestação, pois as grávidas mudaram 

hábitos que poderiam acarretar em agravos e complicações gestacionais, como 

exemplo tem-se o relato de uma gestante que diminuiu o consumo diário de sal, logo 

o risco de desenvolver a Doença Hipertensiva Associada à Gestação (DAHG).  

 A maior dificuldade encontrada ao desenvolver o grupo foi a incerta adesão 

das gestantes ao grupo, isto é, ao fazer o convite, nem todas as gestantes se 

sentiam estimuladas a participar do grupo. Com isso, o número de participantes em 

cada reunião era incerto. Mas ao mesmo tempo estimulou a busca ativa das 
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mesmas pelo grupo para que pudessem participar de todas as reuniões durante o 

ano. 

 Ficou evidente que o grupo de gestantes é um espaço de conhecimento 

acerca da gestação, contribui com mudanças de hábitos de vida da mulher e parece 

contribuir também com a diminuição de dúvidas e angústias comuns da gestação e 

ainda parece contribuir com a adesão ao pré-natal uma vez que as gestantes são 

estimuladas a fazer todas as consultas e aderir a todas as orientações feitas pela 

equipe de saúde da unidade. 

 Para as monitoras, o grupo de gestantes possibilitou a percepção da 

importância da articulação teoria e prática, ensino e serviço essenciais para a 

formação integral do profissional de saúde para o novo modelo de assistência. 

 
Conclusões 

 A cada reunião realizada, percebia-se que o objetivo de criar um espaço para 

a troca de experiências, criação de vínculos, verbalização de angústias, medos e 

dúvidas era atingido. Através das falas das participantes, percebeu-se que o grupo 

de gestantes é fundamental para apoiar e preparar a mulher e sua família para essa 

nova fase de sua vida, cercada de várias transformações.  

 Para as alunas participantes do grupo, a realização das reuniões permitiu que 

houvesse um olhar crítico sobre o serviço, articulando o que era encontrado no 

serviço com o que era abordado dentro da sala de aula. Além disso, as reuniões 

permitiram a inserção de conhecimentos adquiridos na universidade nas ações de 

saúde da unidade básica. 

 A partir da vivência adquirida nas reuniões, ficou evidente que a realização de 

grupos de gestantes reduz os riscos de complicações e agravos, pois promovem 

mudanças no modo de pensar e agir das gestantes. Com isso, ressalta-se que é 

necessária a criação de outros grupos como este, pois estes são importantes 

instrumentos de formação da comunidade e dos profissionais. 
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CONHECENDO O CERRADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL COM FOCO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
SANTOS, Jakeline Elis Damacena1; TEÓFILO, Flávia Pignata2; NETO, Gilson de Souza 
Ferreira3; PAULA, Karylla Amandla de Assis4; SILVEIRA, Nusa de Almeida5 

NASCIMENTO, Sandra Rocha do6. 
 

PALAVRAS CHAVES: Animais do Cerrado, Educação Infantil, Atitudes de cuidado, 

Educação Ambiental. 

  
JUSTIFICATIVA  

Este trabalho relata uma intervenção proporcionada pela equipe interdisciplinar 

integrante do projeto de extensão intitulado “A Promoção da Saúde no Espaço 

Escolar Através da Mediação da Musicoterapia, Pedagogia e Ciências da Saúde – 

Uma Experiência Transdisciplinar de Educação em Saúde”, cadastrado na 

PROEC/UFG com número ICB 107, composta por professores e alunos dos cursos 

de Pedagogia, Ciências Biológicas, Biomedicina, Ecologia, Musicoterapia e Nutrição.  

A equipe desenvolveu um cronograma de ações aos alunos da unidade de 

educação infantil que atende crianças de 1 a 6 anos, situada no município de 

Goiânia, a partir da identificação das demandas locais, pautada na “Metodologia da 

Problematização”. Observamos que a principal necessidade da escola era a 

ausência do brincar e a desagregação entre os agrupamentos ali existentes, tanto 

em relação a separação de alunos quanto dos professores, gestores e familiares. 

Identificando essa problemática, posteriormente planejamos intervenções 

pedagógicas que atendessem a importância do brincar no desenvolvimento infantil, 

que conforme dizem MOZZER e BORGES (2008, p. 311), 
(...) o brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento 
das crianças pequenas. Através das brincadeiras, a criança desenvolve 
funções psicológicas importantes, como a atenção, a imitação, a memória, 
a imaginação. Ao brincar, as crianças exploram e refletem sobre a 
realidade cultural na qual vivem, incorporando e, ao mesmo tempo, 
questionando regras e papéis sociais. 
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OBJETIVOS 
Neste trabalho, propomos relatar e evidenciar aspectos do impacto que 

atividades lúdicas geram na aprendizagem de crianças da educação infantil, 

permitindo o desenvolvimento da criatividade, da curiosidade e da busca do 

conhecimento, sensibilizando as crianças em relação aos cuidados com o meio 

ambiente e em especial com a fauna do cerrado, proporcionando uma familiarização 

com o ambiente em que estão inseridos. 

O bioma cerrado recebeu esse foco especial por ocupar 23% do território 

brasileiro (RATTER, RIBEIRO, BRIDGEWATER, 1997), e especificamente estar 

inserido no município de Goiânia, no Estado de Goiás, que é a localização da nossa 

ação. Nos preocupamos com esse Bioma por acreditar que devemos ter um olhar 

atento primeiramente ao que está próximo de nós e também por se tratar de um 

bioma que serve de abrigo a diversas espécies da fauna e flora brasileira e é 

considerado um hotspot, ou seja, região biologicamente rica, porém ameaçada 

(CAVASSAN, 2002). 

 

METODOLOGIA 
As ações são planejadas de forma sequenciada, em consonância com as 

atividades diárias da escola, nas quais a intervenção acompanha a rotina dos 

alunos: acordando-os com música e estimulando-os a alongarem o corpo, e depois 

acompanhando-os ao banheiro, onde os monitores mediam ações de cuidado com a 

higiene pessoal e alimentação, estimulando a autonomia.  
Após esse momento iniciamos a leitura de um folder educativo, construído pela 

equipe, sendo a leitura realizada através de um diálogo tipo conversa espontânea 

com os alunos. Devido os alunos ainda não serem alfabetizados, o material é 

construído numa linguagem compatível com a idade deles, com figuras, desenhos 

para colorir, etc. Esse folder foi utilizado como estratégia de apresentação do tema, 

proporcionando um espaço de fala e escuta dos alunos. 

Como atividade de impacto significativo na aprendizagem dos alunos da 

educação infantil, agregamos ao tema “Eu e o meio ambiente”, com foco no bioma 

cerrado, um deslocamento pelo espaço da escola com diversos animais de pelúcia e 

cartazes com paisagens e figuras de animais posicionados em locais estratégicos, 

tais como árvores, grades de janelas, paredes, canteiros, etc., de modo que as 

crianças pudessem ver e tocar os objetos.  
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Essa estratégia se aproxima muito da metodologia de “Aulas-Passeios” 

proposta pela pedagogia de Freinet (COSTA, 2011), que consiste em levar os 

alunos para fora da sala de aula com o intuito de explorar o ambiente incentivando a 

curiosidade e proporcionando aprendizagens significativas. 

Conforme diz COSTA (2011, p.34), 
Experimentar é fundamental para que a criança ou mesmo um adulto 
possa adquirir conhecimentos reais. O livro e a teoria também contribuem 
para isso, todavia a experiência e a vivência possibilitam uma 
aprendizagem mais significativa, isto é, traz significado para quem a 
experimenta. Nosso autor [Freinet] defende fortemente essa ideia e é por 
isso que tira as crianças de trás das cartilhas teóricas e as coloca de frente 
para a vida. 

 

No auditório, espaço de chegada das crianças após a “aula-passeio”, ouvirão a 

fala de uma bióloga do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS-GO), 

sobre os animais que habitam o cerrado, os maus tratos e as consequências da 

retirada destes do seu habitat natural.  

Durante a fala, foram exibidas fotos, culminando com a exposição de 

exemplares de animais de algumas espécies, como o furão (Mustela putorius furo), o 

tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla) que veio abraçado num urso de 

pelúcia, a arara canindé (Ara ararauna) papagaio verdadeiro (Amazona aestiva (L.)), 

o papagaio do mangue (Amazona amazonica (L.)), a cobra arco-íris (Epicrates 

cenchria crassus) e a tartaruga-do-pantanal (Acanthochelys macrocephala). Os 

animais estavam em reabilitação no CETAS por terem sofrido maus tratos e/ou sido 

resgatados de queimadas, desmatamentos e contrabandos. 

 
RESULTADOS, DISCUSSÕES 

Durante todas as ações propostas na experiência, verificamos um aumento 

significativo na atenção seletiva e participação das crianças. Na leitura do folder 

educativo verificamos uma ampliação na oralidade, proporcionando um momento de 

diálogo aberto em que os alunos se mostraram participativos e contribuindo com 

falas sobre suas vivências ligadas aos animais em zoológicos e em suas casas. 

No percurso para o auditório - aula-passeio -, verificamos o quanto as crianças 

exploraram espontaneamente o ambiente, procurando, apontando, nomeando ou 

perguntado sobre as figuras e animais de pelúcia, numa atitude de busca intensa. 
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Essa estratégia possibilitou trabalhar conteúdos como lateralidade, quantidade, cor 

entre outros.  

Junto as imagens e os animais vivos, acrescendo à experiência, falas próximas 

ao universo infantil como “o bichinho perdeu a mamãe” favoreceu atitudes de 

interesse constante pelas crianças. Para cada nova foto e animal apresentado 

ouvíamos comentários e perguntas sobre o que viam, o que acontecia na foto, relato 

de experiências vividas, olhares espantados e admirados.  

No momento em que os animais eram levados para perto das crianças, 

percebíamos as mais variadas reações como medo, surpresa, curiosidade, vontade 

de tocar e espanto devido aos visíveis maus tratos recebidos pelos animais; entre 

outros. Verificamos as seguintes falas: “Eu nunca vou fazer isso com um animal”; 

“Coitado, ele perdeu a mãe”; “Quando eu crescer quero ser modelo e cuidar de 

animais”; “O que aconteceu com ele?” “Porque ele está com uma corrente na 

barriga?” . 

 
CONCLUSÕES 

Essa experiência confirmou a importância da vivência e da experiência de 

aprendizagens significativas do ensino na educação infantil. Segundo Costa (2011, 

p.40), 
A criança necessita vivenciar corporalmente e com a utilização dos seus 

sentidos para então aprender. Quanto mais ela experimentar, tocar e sentir 

mais ela irá aprender, diferente de uma aula expositiva em que a criança 

observa sentada o professor explicar algo, ela aprenderá mais facilmente e 

com maior significado ao participar ativamente da aula. 

 

Essa atividade permitiu abordar novos exemplos da fauna e flora do Cerrado, 

estabelecendo ligações entre o conhecimento construído e a prática vivenciada, 

proporcionando aos alunos a assimilação de aspectos referentes ao tema e também 

uma sensibilização a respeito da conservação do mesmo. 

A Educação Ambiental promove a sensibilização, isto é, “uma perspectiva de 

empatia com o meio ambiente” conforme descreve Hungerford (apud VESTENA, 

2003, p.34), “concluindo que a sensibilização é a primeira fase do processo de 

conscientização” (COSTA, 2011, p.48). Nesse sentido consideramos que a 
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Educação Ambiental exige continuidade, dado que todo processo educativo em 

especial o ambiental, necessita desse requisito para ser significativa. 
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PROJETO MÃOS LIMPAS: EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CIDADANIA E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

SPAGNOLI, Jeenna Louhanna Umbelina1; REZENDE, Fabiana Ribeiro2; BATISTA, 

Fenanda Costa3; SANTOS, Jackelline Evellin Moreira4; CESAR, Flaviane Cristina 

Rocha5; TRINDADE, Júnnia Pires de Amorim6; BATISTA, Késia Cristina de Oliveira7 
TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga8. 

 Palavras-chave: Lavagem de mãos, educação em saúde, controle de 

infecções.  

 Introdução  
A pele possui capacidade de abrigar microrganismos e de transferir estes 

para as superfícies, por meio de contato direito, pele com pele, ou indireto, por meio 

de objetos e superfícies do ambiente, e este fato justifica a relevância da 

higienização das mãos (HM) para prevenir a transmissão de microrganismos em 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) (BRASIL, 2008a). 

 A HM é considerada a medida mais simples e menos dispendiosa para a 

prevenção da propagação de microrganismos infecciosos em EAS, e isoladamente, 

a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) (BRASIL, 2007; BRASIL, 2008a; SIEGEL et al, 2007). 

Desta forma, a HM com água e sabão ou álcool a 70%, líquido ou gel, deve 

ser realizada por todos os profissionais que trabalham em EAS, que mantém contato 

direto ou indireto com os pacientes, bem como por acompanhantes e usuários do 

serviço (BRASIL, 2007; BRASIL, 2008a). 

Apesar de sua importância, estudos têm mostrado que a adesão a esta 

prática é insatisfatória (BARBACAME, 2004; MARTINEZ, CAMPOS e NOGUEIRA, 

2009). Algumas justificativas têm sido apresentadas pelos Profissionais da Área da 

Saúde (PAS) como barreira de adesão à HM, entre elas estão a falta de 

conhecimento relacionada às recomendações e à importância da técnica correta de 

HM (OLIVEIRA, ARMOND, CLEMENTE, 2005).  
________________________ 

* Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código FEN-140: Anaclara Ferreira Veiga 
Tipple 
1Faculdade de enfermagem - jeenna_spagnoli@hotmail.com; 2Faculdade de enfermagem -
fabianarrezend@gmail.com; 3Faculdade de enfermagem - nanda.costa92@hotmail.com; 4Faculdade de 
enfermagem - jacke_evellen3@homail.com; 5Faculdade de enfermagem - flaviane_rocha01@hotmail.com; 
6Faculdade de enfermagem - junniatrindade@gmail.com; 7Faculdade de enfermagem - kesia.fen.09@gmail.com; 
8Faculdade de enfermagem - anaclara.fen@gmail.com 
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Considera-se que para haver maior adesão, é necessário que os PAS, sejam 

esclarecidos e reconheçam a associação da higienização correta e frequente das 

mãos com a prevenção e controle de infecções em EAS (BRASIL, 2008a; World 

Health Organization - WHO, 2009). 

Estudos evidenciam que o aumento na adesão à HM reduziu os índices 

endêmicos de infecções (CORRADI, 2010; COSTA, 2010). Atividades de educação 

continuada, como campanhas periódicas de incentivo à HM, motivam os 

trabalhadores da saúde a aderirem a essa prática. Entretanto, a manutenção dessa 

conquista é um desafio, pois após algum período, os índices de adesão retornam 

aos patamares anteriores (NEVES et al, 2006; CORRADI, 2010), por isso a 

necessidade da continuidade dessas campanhas. 

 Assim como nos EAS a transmissão de micro-organismos pode ocorrer em 

locais que oferecem assistência à criança em idade pré-escolar fora do domicílio, 

visto que são ambientes com características epidemiológicas especiais, por abrigar 

população com perfil característico (MAMUS et al, 2008) e sob risco específico para 

a transmissão de micro-organismos infecciosos: crianças aglomeradas recebendo 

cuidado de forma coletiva (NESTI e GOLDBAUM, 2007). 

A adoção à prática simples e eficaz da HM por crianças ou trabalhadores de 

centros infantis é difícil de acontecer, quer seja na frequência desejável, ou no modo 

correto de realizá-la (VICO, 2001). Isso demonstra a carência e a necessidade de 

sistematização de ações voltadas ao controle de infecções nessas instituições 

(TOSCANI et al, 2007). 

O objetivo do projeto “Mãos Limpas” é aplicar estratégias de incentivo à 

higienização das mãos. 

  
Metodologia 

 O Projeto está inserido no Núcleo de Estudos e Pesquisas de Enfermagem 

em Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde - NEPIH 

da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás e desenvolve 

atividades de incentivo à HM desde 2006 em EAS, de Goiânia-GO e cidades do 

entorno, das redes pública, privada e filantrópica, com PAS, pacientes e 

acompanhantes; bem como em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e em outros da mesma natureza, 

da rede privada ou filantrópica e pré-escolas da região metropolitana de Goiânia-
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GO, com crianças, pais e trabalhadores; acadêmicos e profissionais da área da 

saúde participantes de eventos científicos.  

São desenvolvidas ações de incentivo à HM com agendamento e 

planejamento prévio com a equipe executora que decide as estratégias a serem 

utilizadas, considerando as particularidades e necessidades de cada público. As 

estratégias de incentivo adotadas são: banners informativos estilizados alusivos à 

HM; folder educativo contendo informações sobre a importância da HM para a 

prevenção das infecções em EAS, as indicações para a realização desta técnica, os 

recursos necessários e a técnica padronizada; demonstração da técnica correta de 

HM preconizada pelo Ministério da Saúde, utilizando tinta colorida; teatro de 

fantoches e discussão sobre a importância, barreiras e benefícios da HM.  

Além disso, anualmente, o projeto promove eventos científicos e culturais 

sobre a temática no mês de maio, considerando que o dia cinco de maio foi eleito 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (OMS, 2009) como o dia mundial de HM 

e o dia 15 de maio o dia nacional de controle de infecção (Brasil, 2008b). O projeto 

promove um festival de paródias alusivas à HM o “CANTAFEN” e reúne profissionais 

da área da saúde e acadêmicos, tanto da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

como de outras instituições de ensino.  
 

 Resultados e discussão   
Desde o ano de 2006 o Projeto Mãos Limpas desenvolve ações educativas de 

incentivo à HM e neste período foram realizadas cerca de 170 campanhas e com 

estas, aproximadamente 8000 pessoas entre pacientes, acompanhantes, PAS, 

estudantes da área da saúde, trabalhadores e pais de centros infantis e crianças 

matriculadas nestas instituições. Em cada campanha foi utilizada no mínimo três 

estratégias escolhidas à partir das características de cada público. O projeto tem 

compromisso firmado junto à Secretaria Municipal de Educação de levar as 

campanhas a todos os CMEI o que vem sendo implementado desde 2009, no ano 

de 2012 foram realizadas 20 campanhas nessas unidades. 

Atualmente o projeto é desenvolvido com a participação ativa de cinco 

acadêmicas de enfermagem, sendo uma bolsista e as demais voluntárias. Além 

disso participam de forma em menor periodicidade outros alunos integrantes do 

NEPIH, que conforme norma interna devem cumprir uma carga horária anual mínima 

de 20 horas.  
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Consideramos que o desenvolvimento do projeto tem contribuído para o 

desenvolvimento de habilidades e competências para a aplicação de estratégias de  

promoção da saúde com diferentes públicos. Por outro lado, o Projeto requer dos 

alunos permanente atualização na temática e por meio de um grupo virtual são 

alimentadas informações pelo coordenador e demais componentes acerca de 

legislações e recomendações nacionais e internacionais. Também são realizadas 

reuniões científicas onde são discutidas publicações recentes sobre o tema.  

O festival de paródias tem se apresentado como importante estratégia de 

mobilização em torno da temática; “Higienização das mãos enquanto medida de 

prevenção de infecção” e por outro lado a sua realização, bem como das jornadas 

científicas contribui para capacitar os integrantes do projeto para a realização de 

eventos científico-culturais.    

  
Conclusões 
Ao considerar o número de participantes nas campanhas, é possível 

vislumbrar um número muito maior de beneficiados, visto que estes são potenciais 

disseminadores das informações obtidas. E, na medida em que houver impacto na 

adesão deste grupo à higienização das mãos, também, serão beneficiados, no caso 

dos profissionais da área da saúde, os seus clientes.  

Apesar da dificuldade de mensurar o quanto as ações influenciaram na 

adesão à higienização das mãos, nos índices endêmicos de infecção e mesmo na 

incidência das infecções da infância nos CMEI, consideramos os aspectos supra 

citados como indicadores positivos de resultado da implementação do projeto e 

reafirmam a necessidade de campanhas desta natureza.  
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AVALIAÇÃO CLÍNICO-AMBULATORIAL DE PEQUENOS ANIMAIS EM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO: METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM 

CRUZ1, José Acácio Chavier; LEHNEN1, Paula Letícia; FIGUEIREDO1, Karolyna 

Brito; SILVA1, Nara Cristina; COSTA1, Jackeline de Sousa; ALVES2, Luciano Marra; 

BRAGA3, Carla Afonso da Silva Bitencourt 

PALAVRAS-CHAVE: anamnese, exame clínico, exame laboratorial, diagnóstico. 

 

JUSTIFICATIVA 

  A atividade do clínico depende essencialmente da habilidade e do raciocínio 

(GARCIA et al., sd), sendo a anamnese e o exame físico primordiais para o seu 

trabalho. A anamnese é um conjunto de informações sobre fatos de interesse 

médico, adquirido por meio do relato do proprietário e é uma ferramenta importante 

que normalmente fornece subsídios para o estabelecimento do diagnóstico do caso. 

Após a anamnese se realiza o exame físico do animal, onde se verifica parâmetros 

vitais como a frequência respiratória, pulso, frequência cardíaca e temperatura. 

Depois, em uma avaliação especial, exame físico direcionado aos sistemas 

relacionados aos dados colhidos durante a anamnese é realizado (FEITOSA, 2008). 

Posteriormente a esses procedimentos, o clínico poderá avaliar se há 

necessidade ou não da solicitação de exames complementares (exames 

laboratoriais), o que aumenta as possibilidades de se identificar com precisão e 

rapidez modificações orgânicas provocadas por diferentes patógenos (FEITOSA, 

2008; PENNA, 2008). 

Este trabalho teve como objetivo treinar acadêmicos de cursos de Medicina 

Veterinária no diagnóstico clínico e laboratorial de cães e gatos com lesões de pele 

e anexos atendidos no Hospital Veterinário (HV) da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da UFG. 

 

METODOLOGIA 

Os atendimentos aos pacientes do HV/UFG foram acompanhados pelos 
acadêmicos de Medicina Veterinária, os quais auxiliaram o Médico Veterinário em 
todo o processo avaliativo. 
_________________________________________ 
Resumo revisado pelos coordenadores da ação de extensão “Atendimento a pequenos animais com lesões dermatológicas de 
origem bacteriana/fúngica no HV/EVZ/UFG, com intuito de fechamento de diagnóstico microbiológico”, código IPTSP-65, nome 
do coordenador: Carla Afonso da Silva Bitencourt Braga; “Atualização e métodos laboratoriais aplicados em Saúde Pública”, 
código SIEC 70745, nome do coordenador: Adelair Helena dos Santos. 1. Acadêmicos do curso de graduação em Medicina 
Veterinária/UFG. acaciochavier@gmail.com; 2. Médico Veterinário do Hospital Veterinário da UFG; 3. Professora de 
Microbiologia do IPTSP/UFG. carlaafonso@bol.com.br 
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Os atendimentos aos pacientes do HV/UFG foram acompanhados pelos 

acadêmicos de Medicina Veterinária, os quais auxiliaram o Médico Veterinário em 

todo o processo avaliativo. 

Na anamnese, os alunos auxiliaram na formulação de perguntas e aplicação 

dessas aos proprietários. Após este levantamento, foi realizado exame físico para a 

confirmação ou não da suspeita diagnóstica, por meio de inspeção, palpação, 

percussão e auscultação. Para vários casos foi necessária a coleta de material 

biológico como sangue, cerume dos pavilhões auditivos, raspado de pele, fragmento 

de pele e urina para a realização de exames complementares.  

Os exames laboratoriais como hemograma, urinálise, sedimentoscopia, 

biopsia de pele e citologia foram realizados no laboratório do Hospital Veterinário-

UFG, segundo a metodologia de Kerr (2003). Já os exames microbiológicos foram 

enviados e processados pelos acadêmicos no laboratório de bacteriologia do 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) segundo metodologia de 

Stephen, et al. (2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao todo foram acompanhados 20 casos de pequenos animais durante o 

período do projeto, os quais estão descritos no quadro 1. 

 

Quadro 1: Casos clínicos/cirúrgicos acompanhados no Hospital Veterinário da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, no período de agosto de 2011 a maio de 

2012. 
Espécie 

Raça 
Sexo 

 
Idade 

 Motivo consulta 
Exames 

complementares 
Diagnóstico 

 
Tratamento 

 
Canina SRD 
(Sem raça 
definida) 
 
 

Fêmea 
 
 
 
 

9 anos 
 
 
 
 

Alopecia 
 
 
 
 

Hemograma, 
raspado de pele 
 
 
 

Dermatofitose 
 
 
 
 

Antimicótico, 
desinfecção do ambiente 
 
 
 

Canina SRD 
 
 

Fêmea 
 
 

9 anos 
 
 

Lesões de pele e 
melanose no 
abdômen 

- 
 

Ectoparasitose 
 
 

Anti-ectoparasitário, 
desinfecção do ambiente 

Canina Scott 
Terrier 
 
 
 

Macho 
 
 
 
 

10 anos 
 
 
 
 

Otite bilateral e 
prostatite 
 
 
 

Ultrassom da 
próstata, citologia e 
microbiologia do 
cerume auricular 
 

Otite e prostatite 
 
 
 
 

Complexo vitamínico, 
antibiótico, limpeza do 
conduto auditivo e 
castração 
 

Canina SRD 
 
 

Macho 
 
 

9 anos 
 
 

Dermatopatia, 
prurido intenso, 
queda de pelo  

 Hemograma, 
raspado de pele 
 

Inconcluso 
 
 

 Não houve retorno 
 
 

Canina 
Rottweiler 
 
 

Macho 
 
 
 

5 anos 
 
 
 

Lesões de pele 
na região da 
cabeça e do 
pescoço  

Dosagem de T4 
total e T4 livre, 
citologia e 
microbiologia do 

Hipotireoidismo 
 
 
 

Antibiótico, reposição 
hormonal, banho com 
xampu a base de 
antimicrobiano e 
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conduto auditivo  
 

 antisséptico 

Canina York 
Sheire 
 
 

Macho 
 
 
 

7 anos 
 
 
 

Área ao redor dos 
olhos irritada e 
vermelha  
 

Hemograma, 
urinálise, 
sedimentoscopia 
 
 

Inconcluso 
 
 
 

Colírio a base de 
antibiótico e outro para 
lubrificar os olhos 
 

Canina Pit 
Bull 
 
 
 
 
 

Macho 
 
 
 
 
 

4 anos 
 
 
 
 
 

Olho direito: 
pequena estrutura 
± 1 cm diâmetro, 
estrutura 
semelhande na 
bolsa escrotal  

Biópsia das 
estruturas 
 
 
 
 
 

Adenoma ou 
melanoma 
 
 
 
 

 Indicação: tratamento 
cirúrgico. Entretanto não 
foi realizado, pois 
proprietário não retornou 
com o paciente.  
 

Canina York 
Shire 
 
 
 
 

Fêmea 
 
 
 
 
 

6 anos 
 
 
 
 
 

Prurido intenso, 
várias lesões na 
pele 
 
 
 

Biópsia das lesões 
 
 
 
 
 

Dermatite alérgica 
 
 
 
 
 

Ração comercial 
hipoalérgica e água 
mineral durante 60 dias, 
banho com xampu 
antisséptico, 
antiectoparasitário 
 

Felina Persa 
 
 
 
 
 
 

Fêmea 
 
 
 
 
 
 

4 anos 
 
 
 
 
 
 

Lesões na boca, 
atrás da língua e 
nos lábios, 
nódulos ulcerados 
na base da língua 
e no lábio 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 

Inconcluso 
 
 
 
 
 
 

Antibiótico, 
antiinflamatório 
 
 
 
 
 

Canina Welsh 
Terrier 
 
 
 

Macho 
 
 
 
 

2 anos 
 
 
 
 

Prurido intenso, 
otite 
 
 
 

Raspado de pele, 
microbiológico do 
cerume auditivo 
 
 

Otite 
 
 
 
 

Complexo vitamínico, 
antibiótico, 
antiinflamatório, 
antiparasitário, xampu 
antisséptico 

Canina 
Basset 
 
 
 
 
 

Macho 
 
 
 
 
 

6 anos 
 
 
 
 
 

Emaciação, 
diarreia, vômito 
esporádico, 
descamação 
cutânea e pelo 
arrepiado   

Hemograma, 
urinálise, raspado 
de pele e exame 
microbiológico 
 
 
 

Anaplasmose 
 
 
 
 
 

Anti-parasitário, 
antiectoparasita, 
complexo vitamínico B6 
e B12, xampu 
antisséptico 
 
 

Canina 
Basset 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fêmea 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
meses 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distensão 
abdominal e 
ouvido com odor 
fétido e conteúdo 
amarelado.  
 
 
 
 

Urinálise e 
hemograma 
 
 
 
 
 
 
 

Amostra de sangue 
negativa para 
hemoparasita. Sem 
diagnostico, pois 
proprietário não 
retornou para fazer 
outros exames. 
 
 

Antiemético, analgésico 
do trato urinário, protetor 
do trato gastrointestinal 
 
 
 
 
 
  

Canina Pit 
Bull 
 
 
 
 

Fêmea 
 
 
 
 

10 anos 
 
 
 
 

Áreas de 
alopecia, pústula, 
crostas, 
edemaciação e 
prurido intenso   
 

Hemograma, 
raspado de pele, 
microbiológico 
 
 

Apenas presuntivo: 
piodermite ou 
pênfigo 
 
 
 

Antifibrinolítico, 
analgésico e antitérmico 
 
 
 

Canina SRD 
 
 
 
 
 
 

Fêmea 
 
 
 
 
 
 

5 anos 
 
 
 
 
 
 

Presença fistula 
infra-orbitaria em 
baixo do olho 
esquerdo de 1 cm 
de diâmetro com 
pus e sangue  
 

- 
 
 
 
 
 
 

Presença fistula 
infra-orbitaria 
 
 
 
 
 

Atisséptico, bactericida, 
limpeza da ferida e 
antinflamatório 
 
 
 

Canina Ilhasa 
Apso 
 
 
 
 
 

Macho 
 
 
 
 
 
 

8 anos 
 
 
 
 
 
 

Lesões na pele 
 
 
 
 
 
 

Raspado de pele 
 
 
 
 
 
 

Dermatite alérgica 
 
 
 
 
 
 

Antibiótico, complexo 
vitamínico, 
antiectoparasitário, 
antinflamatório, anti-
histamínico, 
anticolinérgico, ração 
hipoalérgica. 

Felina SRD 
 
 

Macho 
 
 

6 
meses 
 

Realização de 
orquiectomia 
 

Exame pré-
operatório: 
hemograma, 

Animal saudável 
 
 

Orquiectomia 
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pesquisa de 
hematozoários, ALT, 
AST, ureia e 
creatinina 

 
 

 
 

Canina SRD 
 
 
 
 

Fêmea 
 
 
 
 

5 anos 
 
 
 
 

Realizar 
ovariohisterectomi
a 
 
 
 

Exame pré-
operatório: 
hemograma, 
pesquisa de 
hematozoários, ALT, 
AST, ureia e 
creatinina 

Animal saudável 
 
 
 
 

Ovariohisterectomia 
 
 
 
 

Canina Shi 
Tzu 
 

Macho 
  

6 
meses 
 

Lesões de pele 
nas regiões da 

Raspado de pele 
 

Dermatofilose 
 

Antibiótico e 
antinflamatório 

 
     

barriga, dorso e 
cabeça   

 
  

Canina 
Poodle 
 
 
 
 
 
 

Fêmea 
 
 
 
 
 
 

3 anos 
 
 
 
 
 
 

Prurido próximo a 
cauda 
 
 
 
 
 

Raspado de pele 
 
 
 
 
 
 

Foliculite bacteriana, 
sem saber a real 
causa primária, se 
por alergia 
alimentar, picada de 
pulgas ou atopia 
 

Antiparasitário, 
antibiótico e 
antinflamatório e banho 
antisséptico 
 
 
 
 

Canina 
Poodle 
 
 

Macho 
 
 

8 anos 
 
 

Apresenta 
somente um 
testículo na bolsa 
escrotal  

Hemograma, 
ultrassom 
 

Alopecia X 
 
 

Castração 
 
 

 No decorrer das anamneses foram realizados vários questionamentos aos 

proprietários dos animais atendidos, de forma a extrair o maior número de 

informações possíveis. Segundo Penna (2008) o fato de se obter uma história clínica 

detalhada permite ao clínico elaborar o diagnóstico presuntivo em mais de 50% dos 

casos, além de direcionar o profissional no exame físico do paciente. Durante o 

projeto foi observado que a maioria dos proprietários contribuiu de forma significativa 

para o direcionamento do exame físico, que culminou com o fechamento do 

diagnóstico presuntivo em torno de 75% (15) dos casos, percentual acima do citado 

por Penna (2008). Entretanto, em 25% (5) dos casos, os proprietários omitiram 

informações ou contradisseram os achados clínicos. Por esse motivo, o exame 

clínico deve ser feito sempre de forma criteriosa, para poder chegar a um 

diagnóstico correto.   

O exame físico completo, que compreende uma avaliação geral e 

mensuração dos parâmetros vitais, além de exame físico específico, foi bem 

orientado pelo médico veterinário, o que permitiu formular a hipótese diagnóstica em 

praticamente todos os casos. Naqueles em que foram necessários exames 

complementares, o diagnóstico só foi fechado após a avaliação dos resultados 

desses exames, com exceção de 4 (20%) casos, em que não houve retorno do 

paciente para conclusão do caso. De acordo com Penna (2008), para o fechamento 

de um diagnóstico é de fundamental importância a prática do clínico, o qual deve ser 

capaz de solicitar exames complementares somente quando necessário e aqueles 
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que realmente vão ajudá-lo no fechamento do diagnóstico. Também, segundo 

Laurentys-Medeiros & Lópes (2004), para atender uma exigência terapêutica, é 

justificável a solicitação de um exame complementar, como o antibiograma, como foi 

possível notar neste projeto.  

CONCLUSÕES 

O Médico Veterinário, que atua na área clínica, para ser bem sucedido em 

sua profissão deve ser criterioso ao realizar o exame clínico de um paciente. As 

informações obtidas durante a anamnese e o exame físico é que irão subsidiar o 

profissional nas tomadas de decisão, quer para requerer um exame complementar 

que irá confirmar a hipótese de diagnóstico levantada ou exclui-la. Foi possível 

observar isso no presente projeto, pois a experiência ambulatorial é de extrema 

importância para desenvolver no profissional uma visão acurada e para este saber o 

que fazer diante de um paciente.  
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Revisado pela coordenadora da Ação de Extensão e Cultura, Professora Juliana Alves Carneiro. Código da ação 
FEF -143, Projeto: Musculação para a comunidade interna e externa da UFG. 

O PERFIL FÍSICO-CLÍNICO E OS OBJETIVOS DA ADESÃO INICIAL DOS 
ALUNOS DE MUSCULAÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS CORPORAIS DA FEF-

UFG 
           CARNEIRO, Juliana Alves; AZEVEDO, Marina da Costa; PINTO, Alexandre 

Soares Alves; MUNIZ, Alessandra Qualto; SANTOS, Danilo Tavares; LIMA, Amanda 

Fonseca; CARDOSO FILHO, Suedi Gonçalves; CORDEIRO, Adriano de Lima. 

PALAVRAS - CHAVE: Exercício, Doenças, Saúde, Estética. 

 

INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 

Segundo a Organização Mundial de Saúde e a Força Tarefa Internacional o 

sedentarismo está associada ao aumento do risco de desenvolver várias doenças 

crônicas (ACMS, 2003). Por outro lado, o exercício é atualmente uma estratégia de 

intervenção positiva na prevenção e ajuda no tratamento de várias doenças 

crônicas, dentre elas as cardiopatias, hipertensão, diabetes, doenças músculo-

articulares, depressão e ansiedade, entre outras (ACSM, 2003).   

Atualmente, o American College of Sports Medicine (2003) indica e define as 

diretrizes da prescrição do exercício resistido (musculação) regular para jovens 

adultos e populações especiais. O exercício resistido ou a “Musculação” promove o 

aumento da força e resistência muscular, e maior capacidade física funcional na 

realização das AVDs, além de vários benefícios fisiológicos que incluem o aumento 

da massa magra (hipertrofia muscular), diminuição da gordura corporal, aumento da 

taxa metabólica basal, aumentos na massa óssea e na força do tecido conjuntivo 

(ACSM, 2002; FLECK  e KRAEMER, 2004). 

A grande quantidade de academias de ginástica que oferecem a prática da 

musculação demonstra que é uma das atividades corporais mais praticadas nos dias 

de hoje. Hoje na UFG, a prática da musculação é ofertada à comunidade interna e 

externa da UFG através de um projeto de extensão da Faculdade de Educação 

Física (FEF), que faz parte do Programa: Centro de Prática Corporais da FEF.  

O programa de musculação para comunidade é prescrito e orientado por 

monitores, que são acadêmicos de Educação Física da FEF, sob a supervisão de 

uma professora coordenadora.  

O objetivo do projeto é oferecer aos alunos (comunidade interna e externa da 

UFG), a prática da musculação através da prescrição, supervisão e 

acompanhamento de um programa de treinamento resistido, que possa atender as 
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necessidades dos praticantes, modificando suas condições de saúde e ampliando 

sua qualidade de vida.  

OBJETIVO 
Este trabalho teve como objetivo apresentar o perfil físico-clínico e os 

objetivos da adesão inicial dos alunos ingressantes no Projeto de extensão 

“Musculação para a comunidade interna e externa da UFG”. 

METODOLOGIA 
Fizeram parte deste estudo 176 homens e mulheres da comunidade interna e 

externa da UFG, que se matricularam no projeto de extensão de musculação da 

FEF, e iniciaram sua prática em abril de 2012. Todos os 176 alunos responderam a 

anamnese inicial como requisito básico para inserção em um programa de atividade 

física e para averiguação e conhecimento de seus aspectos físico-clínico para inicio 

de atividades físicas como indica o ACMS (2002). A anamnese constituía um 

questionário que averiguavam o perfil sócio-demográfico, os aspectos físico-clínicos, 

os motivos da adesão inicial e os objetivos para com a prática da musculação. Mas 

para este trabalho elencamos os resultados somente de algumas variáveis: gênero, 

idade, IMC, doenças acometidas, objetivos para com a prática da musculação.  

RESULTADOS 
Ao todo ingressaram no projeto 176 pessoas, o gênero feminino totalizou 

58,52% desse público, e o masculino 41,48%. A maioria dos alunos de musculação 

da FEF eram adolescentes e adultos até 34 anos, somando 77,28% dos 

participantes. Desses, 51,14% estavam na faixa etária entre 14 e 24 anos e 26,14% 

possuíam idade entre 25 e 34 anos. A outra parcela de participantes era de 22,72%, 

e estava distribuída entre o público adulto, acima de 35 anos e idosos. Sendo que, 

9,66% estavam na faixa etária entre 35 e 44 anos, um percentual de 6,25% 

pertencia a faixa etária entre 45 e 54 anos, e 5,68% pertencia a faixa etária entre 55 

e 64 anos. Tendo um público de apenas 1,14% que estava acima de 65 anos. 

A partir dos dados sobre o peso e altura foi calculado o IMC (Índice de Massa 

Corporal) de 158 participantes, constando que 87 deles (55,1%) se encontravam 

com o IMC adequado ou normal segundo a classificação de IMC da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (BOUCHARD, 2003). Também notamos que 11 

participantes (6,9%) estavam abaixo do IMC adequado ou normal, 3 participantes 

(1,9%) estavam com o IMC muito abaixo do normal, 44 participantes (27,8%) 

estavam com sobrepeso, 10 participantes (6,3%) estavam com obesidade nível 1 e 3 
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participantes (1,9%) estavam com obesidade nível 3, ainda de acordo com a 

classificação da OMS.  

 Dos 176 alunos participantes do Projeto de musculação, 101 (57,4%) não 

relataram nenhuma patologia e 75 (42,6%) relataram algum tipo de patologia. Estas 

patologias dividem-se em patologias cardíacas, 2 participantes (1,8%); circulatórias, 

9 participantes (7,9%); respiratórias, 12 participantes (10,6%); hipertensão, 8 

participantes (7,1%); hipercolesterolemia, 10 participantes (8,8%); depressão e ou 

ansiedade,  26 participantes (23%); diabetes, 1 participante (0,8%); obesidade, 12 

participantes (10,6%); artrose, 4 participantes (3,5%); patologias na coluna, 19 

participantes (16,8%) e outras patologias que se mostraram presentes em 10 

pessoas (8,8%). 

  Na anamnese, que os alunos responderam, havia alternativas para escolha 

relacionadas aos objetivos deles para com a prática de musculação. Os alunos 

poderiam marcar um ou mais objetivos. Os resultados foram: 74 alunos (42%) 

marcaram a alternativa 1- perda de peso; 146 alunos (82,9%) marcaram a 

alternativa 2 - melhora do condicionamento físico geral; 52 alunos (29,5%) marcaram 

a alternativa 3 - alivio das tensões cotidianas; 18 alunos (10,2%) marcaram a 

alternativa 4- simplesmente por prazer, porque gosta; 36 alunos (22,1%) marcaram a 

alternativa 5- indicação medica devido a um problema de saúde; 134 alunos (72,1%) 

marcaram a alternativa 6 -fortalecimento muscular; 38 alunos (21,6%) marcaram a 

alternativa 7- melhora da performance esportiva; 30 alunos (17%) marcaram a 

alternativa 8- melhorar seu convívio social;  e 101 alunos (57,4%) marcaram a 

alternativa 9- para melhorar a estética corporal.  

DISCUSSÃO 
Percebemos que a maioria dos alunos da musculação é jovem de 14 a 24 

anos. Supomos que isto se deve ao fato de haver algumas turmas que foram 

abertas somente para estudantes da UFG. Sendo os estudantes um público jovem, 

o número dos mesmos tornou-se significante no projeto. 

Embora 55% dos participantes do projeto estava com o IMC adequado, houve 

um número considerável de participantes (cerca de 27,8%), estavam  acima do IMC 

normal, ou seja, com sobrepeso. Sabemos que o índice de sobrepeso e obesidade 

tem aumentado significantemente, a falta de exercícios físicos associados a uma 

sociedade cada vez mais capitalista, tecnológica e sedentária, faz com que as 

pessoas não tenham horário e disposição para realizar uma prática corporal 
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sistematizada. A falta de tempo também modifica cada vez mais nossos hábitos 

alimentares, no qual trocamos comidas saudáveis e nutritivas por refeições rápidas, 

que além de não conterem os nutrientes adequados possuem excessos em 

gorduras (KUSHNER e FOSTER, 2000).  

Os números de alunos abaixo do IMC normal e IMC muito abaixo do normal 

(somando um total de 8,8%) foram bastante relevantes e pode demonstrar um 

estado de magreza e possíveis distúrbios alimentares. Se considerarmos que a 

maioria dos participantes eram mulheres de até 24 anos, acadêmicas da UFG, este 

fato merece uma averiguação e uma atenção mais qualificada. 

A maioria dos alunos não relatou patologias pré-existentes, mas devemos 

deixar de apresentar que houve um percentual considerável de participantes que 

relataram estar com depressão e ansiedade. Considerando que a maioria são jovens 

acadêmicos de até 24 anos, este fato se torna preocupante. A prática da 

musculação, como qualquer outro exercício tem demonstrado influência no combate 

ao estresse, aumento das sensações de bem-estar e na promoção do convívio 

social entre seus praticantes (FLECK E KRAEMER, 2004).  

A literatura sugere que a atividade física constitui fator determinante para o 

estado de saúde, independentemente de gênero, idade e nível socioeconômico. A 

atividade física regular está inversamente relacionada ao aparecimento e ao 

desenvolvimento de doenças crônico-degenerativo, como é o caso da hipertensão, 

do diabetes, aterosclerose, e também está associada positivamente a um aumento 

da sensação de bem estar e diminuição da depressão e ansiedade (ACSM, 2003). 

Verificamos que os objetivos relatados para com a prática da musculação, em 

sua maioria almejava atender fatores como: melhora do condicionamento físico geral 

e fortalecimento muscular, melhora da estética corporal e perda de peso. Objetivos 

característicos da população jovem que ingressou no projeto, ou seja, identificamos 

um público que muito se preocupa com a imagem corporal, que busca o corpo 

magro, belo e jovem construído pela mídia e pela “Indústria do Fitness” (BAPTISTA, 

2006). Notamos então, uma maior atenção com a estética do corpo perfeito do que 

com as reais e necessárias condições de saúde. Neste contexto, a Saúde é 

absurdamente colocada como sinônimo de estética corporal, onde corpo saudável é 

aquele aparentemente forte, e nas medidas “certas” para ter valor no mercado. 
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CONCLUSÃO 
Concluímos que os alunos participantes do projeto de musculação da FEF-

UFG são em sua maioria jovens e estudantes da UFG, sendo que em maior número 

de mulheres. A maioria possuía IMC adequado ou normal e não possuía nenhum 

tipo de patologia,  mas não podemos deixar de considerar o índice de sobrepeso e 

de relatos de depressão e ansiedade apresentados. Outro fato importante, é a 

existência de alunos com IMC abaixo do normal ou adequado, o que também 

merece atenção e cuidado. Concluímos também, que os principais objetivos que 

levaram os alunos a ingressarem na musculação foram: a melhora do 

condicionamento físico geral e fortalecimento muscular, como também, a melhora da 

estética corporal e a perda de peso. Identificamos que os objetivos deste público 

predominantemente jovem podem estar mais relacionados com a estética corporal 

do que com a saúde. 
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A UNIVERSIDADE VAI A ESCOLA 

“Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (CAJ- 536), Daisy de Araújo Vilela (Profª Auxiliar 
3)”. 
 
ARRUDA, Julliane Chaves2; ALVES, Amanda Ferreira2; VILELA, Daisy de Araújo1; 

BARROS, Patrícia de Sá1; SOUZA, Ana Lúcia Rezende1; ASSIS, Thaís Rocha1. 

Palavras - chaves: Educação, hanseníase, saúde. 

JUSTIFICATIVA 

No âmbito das instituições federais de ensino (IFE) a extensão universitária faz parte 

do tripé (ensino, pesquisa e extensão) que compõem o processo educativo, 

buscando incentivar a relevância social, econômica e política dos problemas 

abordados. Este projeto de extensão surge com a intenção de conscientizar os 

universitários da responsabilidade social e da importância de educar a sociedade 

para que haja a prevenção das doenças. Dessa forma integrando o ensino superior 

e o nível primário e secundário, bem como oportunizando os acadêmicos da UFG-

CAJ de participarem de ações em saúde e educação diretamente com a 

comunidade. Toda interação envolve uma relação de aprendizagem e toda relação 

de aprendizagem na prática da educação e saúde deve ser pautada pela busca de 

processos de autonomização. Entendemos que nos ombros de milhões de crianças 

que hoje frequentam escolas descansa o futuro do Brasil. Os alunos de hoje serão 

pais de uma nova geração de crianças. Assim, à escola determinadas 

responsabilidades como: Contribuir para o desenvolvimento integral da criança 

durante o período escolar; tornar acessível aos alunos o conhecimento científico e 

manter-se atualizada sobre as novas descobertas; manter permanente contato com 

a comunidade. A saúde da criança está diretamente relacionada com o ambiente 

físico e o clima emocional da escola que frequenta, do lar em que vive e da 

comunidade que habita. A escola deve estabelecer comunicação estreita com a 

comunidade onde está inserida, trazendo-a para participar de seu programa de 

saúde, deve participar ativamente dos programas de saúde da comunidade, sendo 
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uma escola sem muros, totalmente aberta e atraente aos membros da comunidade. 

Todos os indivíduos têm direito à vida, à instrução, à segurança, à saúde – dentro de 

um clima de liberdade. São direitos que dependem de incorporações conscientes e 

não de mera informação. Saúde significa mais do que o conceito negativo de 

ausência de doença. É definida pela Organização Mundial da Saúde como um 

"estado de completo bem estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de 

doença"; a saúde é direito que se ganha, depende da consciência de seu valor. Essa 

consciência deve implicar em ação voluntária. Educação para a saúde na escola 

significa a formação de atitudes e valores que levam o escolar ao comportamento 

inteligente, revertendo em benefício de sua saúde e da saúde dos outros. Não se 

limita a dar conhecimentos; preocupa-se em motivar a criança para aprender, 

analisar, avaliar as fontes de informações, em torná-la capaz de escolher 

inteligentemente seu comportamento com base no conhecimento. Quando uma 

criança entra na escola, já possui conhecimentos, atitudes e práticas de saúde 

adquiridos no lar. Muitos podem não ter base científica, necessitando modificações, 

alguns precisam ser reforçados e outros aprendidos. Desta forma a instituição 

CAJ/UFG juntamente com seus acadêmicos cumpre seu papel social perante a 

comunidade. 

 

OBJETIVOS  

Geral: 

Desenvolver nos alunos a importância da educação em saúde para a prevenção de 

doenças como a hanseníase. 

Específico: 

(a) integrar ensino e pesquisa na busca de alternativas que contemplem a 

prevenção; 
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 (b) interação da universidade com a sociedade; 

c) incentivar o espírito pesquisador no acadêmico, através da produção de trabalhos 

tendo como resultado o projeto de extensão universitária. 

METODOLOGIA 

Os alunos foram convidados a participar e os critérios de seleção foram 

disponibilidade no mínimo duas vezes por semana, interesse em estar produzindo 

lâminas para palestras, disponibilidade de ser palestrante, assiduidade, 

compromisso com as ações do projeto.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram realizadas as seguintes palestras: violência na escola, drogas, doenças 

sexualmente produtivas, hanseníase aos alunos da 4ª a 7ª série em escolas públicas 

municipais e estaduais. As mini aulas sobre hanseníase auxiliaram na ampliação do 

conhecimento dos alunos sobre o tema, fazendo com que estes adquirissem uma 

maior conscientização sobre o assunto. Com o auxilio de material ilustrativo, 

permitimos que os estudantes identifiquem a doença já na sua fase inicial, fazendo 

com que pessoas com sinais e sintomas busquem o atendimento médico, e 

consequentemente tenha um diagnostico precoce, facilitando assim o processo de 

cura. Atingindo os estudantes, espera-se que sejam multiplicadores, pois as 

informações transmitidas cheguem aos familiares e vizinhos, aumentando o número 

de pessoas informadas sobre a gravidade da doença e o fato dela ter cura com 

tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde. 

CONCLUSÃO  

O projeto colocou a frente o conhecimento em permanente atitude de atualização e 

aperfeiçoamento, as experiências e competências dos participantes são 

congregadas em um projeto de caráter multidisciplinar. A qualidade da educação 
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pública no país depende de um envolvimento maior de todos os atores em diversos 

âmbitos do saber; e viu-se a importância de instruir temas relevantes como a 

hanseníase nesse processo de discussão contribuído para a construção do 

conhecimento, atuando na prevenção através da educação em saúde.  

Esse contato nos permitiu expor os modos de transmissão, os agravantes e 

principalmente a respeito do tratamento que é simples e gratuito, além de nos ter 

proporcionado experiência significativa de caráter acadêmico e de responsabilidade 

social. Utilizando um simples questionário, os professores avaliaram o projeto, o qual 

obteve 100% de satisfação, entendimento e clareza.Educação em Saúde na Escola 

tem o significado da formação de atitudes e valores que levam o universitário a 

práticas conducentes à saúde.  
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OFICINAS COM JOGOS MATEMÁTICOS 

 

FERREIRA, Kamyla Maria1; da SILVA, Alisson Rafael2; da CUNHA, Juliana 

Bernardes Borges3 

 

Palavras-chave: Oficinas; Matemática; Jogos. 

 

Justificativa/Base teórica  

O projeto de extensão intitulado Projeto Integrar – Escola e Matemática tem 

como objetivo geral promover a interação entre a comunidade acadêmica 

representada pelos professores e alunos da Universidade Federal de Goiás com a 

sociedade, levando para esta resultados de estudos no âmbito acadêmico. O projeto 

também visa colaborar com a formação docente incentivando novas práticas e 

pesquisas educacionais que podem ser desenvolvidas em sala de aula, despertando 

assim um maior interesse por parte dos alunos do ensino fundamental pela disciplina 

de Matemática. O projeto consiste em um ciclo de visitas de turmas do terceiro ao 

sétimo ano do ensino fundamental, das escolas da rede pública de ensino da cidade 

de Catalão e região, ao Laboratório de Educação Matemática (Matemateca) que é 

um local onde ocorrem diversas discussões relativas ao ensino e a aprendizagem de 

matemática e onde alguns projetos de pesquisa e extensão são desenvolvidos com 

o intuito de aprimorar a formação dos envolvidos.  

Nas oficinas são propostas atividades e jogos envolvendo matemática que 

são pesquisados e preparados de acordo com o conteúdo de cada série participante 

do projeto. Estas ações têm como intuito apresentar a matemática de forma lúdica e 

prazerosa. 

           As atividades com jogos envolvendo matemática se tornam ferramentas 

poderosas quando aplicadas corretamente. Pode-se utilizar um jogo para praticar 

um determinado conteúdo apreendido ou mesmo utilizar um jogo como material 

                                                 
Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão Projeto Integrar - Escola e Matemática, código CAC 
– 421. Nome da coordenadora: Juliana Bernardes Borges da Cunha.  
1 Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão - e-mail: kamyla_maria@hotmail.com 
2 Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão - e-mail: arafaelsilva@hotmail.com 
3 Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão – e-mail: julianabborges@gmail.com 
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pedagógico para desenvolver um determinado conceito. Gardner (1961, p.XI), 

matemático recreacionista, comenta: “pode-se dizer que os jogos matemáticos ou 

“as matemáticas recreativas” são matemáticas – não importa de que tipo – 

carregadas de um forte componente lúdico”. 

Jogos preparados de forma correta e de acordo com o nível de conhecimento 

dos alunos são um material didático para o ensino de matemática. Conforme as 

orientações dos novos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), as atividades 

com jogos podem representar um importante recurso pedagógico, já que:  

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 

permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 

Propiciam a simulação de situações – problema que exigem soluções vivas 

e imediatas, o que estimula o planejamento das ações. (MEC, 1998, p.47). 
Assim podemos mostrar aos professores do ensino fundamental, maneiras 

alternativas de se ensinar e aprender matemática de forma lúdica, saindo da rotina 

do “quadro e giz”. 

 

Objetivos 

Os objetivos delineados pelo projeto visam: 

• Identificar novos talentos ainda na educação básica; 

• Proporcionar aos alunos e professores do ensino fundamental o convívio 

acadêmico; 

• Contribuir para a aprendizagem de conteúdos e aquisição de competências 

que estejam em harmonia ao nível cognitivo próprio de cada série; 

• Apresentar um ambiente diferenciado da sala de aula da escola, com 

materiais que proporcionem momentos de conhecimento e descontração; 

• Incentivar o professor do ensino básico a utilizar novas metodologias de 

ensino; 

• Proporcionar aos futuros licenciados em Matemática uma efetiva experiência 

na prática do magistério; 

• Estreitar relações entre Universidade e Comunidade; 

• Divulgar o Curso de Matemática do Campus Catalão junto à sociedade em 

geral. 
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Metodologia 

O Projeto Integrar – Escola e Matemática acontece em duas etapas. Na 

primeira, a equipe executora preparou as atividades que estão sendo aplicadas nas 

visitas. As atividades foram pesquisadas de acordo com o conteúdo de matemática 

de cada ano escolar. Os jogos foram pesquisados e confeccionados utilizando 

material de baixo custo ou reciclável. Foram confeccionados jogos para cada nível 

de ensino. Nas visitas também são aplicados jogos de material permanente que 

fazem parte do acervo do Laboratório de Educação Matemática. Nesta etapa 

também fazemos o convite para as escolas. As instituições interessadas entram em 

contato com a equipe executora para fazer o agendamento da visita.  

Na segunda parte, a equipe executora recebe semanalmente no Laboratório 

de Educação Matemática as turmas do ensino fundamental de escolas públicas de 

Catalão e região que fizeram o agendamento. Em cada visita recebemos trinta 

alunos do mesmo nível escolar. Nas visitas são aplicadas as atividades que foram 

preparadas para aquela série. A equipe executora auxilia os participantes na 

execução das ações, sanando dúvidas e tutorando indivudualmente os participantes 

na realização das mesmas. No final de cada visita é aplicado um questionário para 

saber a opinião dos participantes sobre a oficina. 

 

Resultados e discussão   

O desempenho nas atividades por parte dos alunos visitantes depende muito 

de cada turma avaliada. Ao final de cada visita a equipe executora faz um relato de 

como foi desenvolvida cada atividade, apontando inclusive quais foram as prinicipais 

dificuldades enfrentadas pelos alunos visitantes. Verificamos que apenas algumas 

turmas possuem domínio do conteúdo necessário para desenvolver as atividades 

programadas para o seu nível escolar. Outras turmas apresentam dificuldades não 

compatíveis com o grau de conhecimento esperado para o seu ano. Nestes casos, a 

equipe executora ensina o conteúdo deficitário para em seguida poder realizar a 

atividade proposta. Todos os membros da equipe executora são alunos do curso de 

licenciatura em Matemática e Matemática Industrial do Campus Catalão e são 

orientados a utilizarem seus conhecimentos pedagógicos para instruir os visitantes 

nos tópicos que apresentem dificuldades cognitivas. Ao serem indagadas, no início 

da oficina, a respeito da sua predileção, ou não, a cerca do tópico a ser explorado 

durante a oficina, percebemos que na sua maioria as crianças respondem que não 

Capa Índice 15129



apreciam matemática. No entanto, durante a visita toda a equipe executora se 

esforça para que conteúdos sejam aprendidos. Como o conteúdo é ensinado com o 

propósito de conseguir desenvolver a atividade proposta, acredita-se que as 

crianças percebem a importância da matemática para o seu dia-a-dia e para o seu 

futuro. A maioria das respostas que são dadas quando perguntamos no questionário 

se gostariam de voltar é positiva. Quando perguntamos o que acharam das 

atividades desenvolvidas na oficina, muitas crianças responderam que gostaram de 

aprender matemática de uma forma divertida. A maioria das professoras e 

coordenadoras do ensino fundamental que acompanham as visitas dos seus alunos 

anotam a relação dos nomes dos jogos permanentes que foram utilizados durante 

as visitas para que a suas escolas possam adquirir os jogos. Também são 

disponibilizados para as professoras e coordenadoras os modelos dos jogos 

confeccionados.  

 

Conclusões 

O projeto Integrar – Escola e Matemática estabelece uma relação mais 

estreita entre universidade, escolas municipais e estaduais, por meio dos seus 

professores e alunos. Os licenciandos em matemática, através do projeto, podem 

colocar em prática as teorias pedagógicas que estudam durante a sua graduação. 

Aprendem a trabalhar em grupo, a conviver com alunos do ensino fundamental e a 

lidar com suas dificuldades de aprendizado e a utilizar uma linguagem que os alunos 

da escola fundamental são capazes de aprender. O projeto mostra, para os 

professores das escolas que acompanham as visitas, novas atividades que os 

auxiliarão no ensino de matemática. Durante as visitas as crianças têm a 

oportunidade de aprender matemática, disfarçada na forma de jogos, que as levam a 

encarar o aprendizado da habilidade matemática de uma forma diferente, dinâmica e 

prazerosa. É notável ver nos alunos visitantes o entusiasmo e o empenho em 

desenvolver as atividades propostas. Portanto é possível afirmar que o projeto vem 

atingindo o objetivo proposto. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PARTICIPAÇÃO DE ACADÊMICOS DE MEDICINA  
EM CAMPANHA PARA PREVENÇÃO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL¹ 

 

ROCHA, Kamylla Rodrigues¹; SILVA, Mariely Fernanda da²; ROCHA, Camila 

Dalle³; JUNIOR, Juscelino Afonso de Oliveira4; CAVALCANTE, José Edison da 

Silva5. 

 

Palavras-chave: Campanha; AVC; Orientação. 

Justificativa/Base teórica: As ligas acadêmicas são entidades formadas por alunos 

que se organizam a fim de estudar e aprofundar em temas importantes que muitas 

vezes não fazem parte da grade curricular. Nas ligas, o aluno tem a oportunidade de 

desenvolver a pesquisa científica, e participar de atividades de extensão junto à 

comunidade. Assim, elas tem um papel fundamental na universidade, o de levar a 

comunidade assistida o saber adquirido pelos acadêmicos, criando projetos que 

visam a promoção de saúde (HAMAMOTO-FILHO, 2010 v.34, p.162). 

A Liga de Neurociências da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Goiás, antiga Laepi (Liga Acadêmica de Epilepsia) traz consigo sob a 

coordenação do renomado neurocirurgião Dr. José Edison Cavalcante, a experiência 

e seriedade de doze anos de trabalho árduo. Nosso objetivo é levar à população, 

através dos alunos da Faculdade de Medicina da UFG, informações sobre temas 

diversos envolvendo neurologia e neurocirurgia. Trata-se de um projeto de extensão 

que visa tanto o aprendizado dos alunos quanto o fornecimento de serviços e 

conhecimento à população em geral, bem como promovendo a qualidade de vida e 

reduzindo a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus 

determinantes e condicionantes, utilizando como meio para tal, principalmente a 

educação em saúde. 

 

1Resumo revisado pelo coordenador da ação de extensão e cultura código FM 159 Prof. Dr. José Edison da Silva 

Cavalcante 
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma doença caracterizada pelo 

inicio agudo de um déficit neurológico que persiste por pelo menos 24 horas, 

refletindo envolvimento focal do sistema nervoso central como resultado de um 

distúrbio na circulação sanguínea cerebral. Estas lesões são provocadas por um 

enfarte, devido à isquemia ou hemorragia, de que resulta o comprometimento da 

função cerebral. É a principal causa de morte no adulto, e uma das causas mais 

importantes causas incapacidade nas populações desenvolvidas. Vários fatores de 

risco são descritos e estão comprovados na origem do acidente vascular cerebral. 

Entre os fatores mais comuns estão à hipertensão arterial, doenças cardíacas, 

diabetes e tabagismo. Além desses, o uso de pílulas anticoncepcionais, álcool, ou 

até mesmo a sobrecarga de obrigações e atividades excessivas do indivíduo podem 

ocasionar um AVC. 

O AVC é uma ameaça para a saúde e bem-estar das pessoas, não só 

pela sua elevada incidência, mas também pela mortalidade e morbidade que 

provoca, assim como pelas alterações a nível da funcionalidade, que implicam 

uma perda substancial no nível de qualidade de vida (Martins, 2006). 

 

        Nessa perspectiva, os acadêmicos de medicina, membros da Liga de 

Neurociências, participaram da campanha de extensão feita no XI Encontro das 

Ligas Acadêmicas (ELA) da Faculdade de Medicina, em parceria com o Instituto 

Mover, realizado dia 02 de setembro de 2012, na Praça Cívica Pedro Ludovico 

Teixeira em Goiânia-GO, desenvolvendo ações de prevenção de saúde como 

aferição de PA, testes sobre o risco de se ter um AVC, e orientação dos 

participantes sobre a importância de reduzir os fatores de risco para o AVC.  

 
Objetivos: Promover saúde e prevenção do AVC, orientar a população, relatar a 

importância dessa atividade de extensão desenvolvida pelos acadêmicos de medicina, 

bem como propiciar aos alunos um conhecimento prático de promoção e prevenção em 

saúde. 

 

Metodologia: Buscando-se alcançar os objetivos propostos pela Liga de 

Neurociências, foi aplicado 1 questionário contendo vários dados pessoais como: 

nome, idade, profissão, estado civil, escolaridade, naturalidade; e se o participante já 
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teve AVC, já tinha ouvido falar e se teve familiar ou alguém conhecido com AVC. Estes 

itens foram preenchidos. Após essa etapa os participantes eram encaminhados a uma 

sala, semelhante a um consultório, onde era feito o teste para determinar a 

probabilidade de desenvolver AVC nos próximos 10 anos. Esse teste consistia em 

perguntas sobre vários dados epidemiológicos como: idade, hipertensão arterial, 

diabetes, tabagismo, doença cardiovascular, fibrilação atrial e hipertrofia ventricular 

esquerda. Se necessário era aferida a pressão arterial do participante, com os valores 

de referência de uma pressão normal, na média de 120 mmHg/80 mmHg, podendo ser 

normal até 140 mmHg/90 mmHg. Em seguida, eram feitos os cálculos para se 

determinar a probabilidade, sendo que cada participante saia ciente dos dados obtidos 

com orientado sobre os fatores de risco encontrados, além de ser alertado para 

prevenção e estímulo a hábitos de vida saudáveis. Os acadêmicos tiveram a 

preocupação de tirar as demais dúvidas de cada participante, bem como aconselhar 

aqueles que apresentaram altos índices a desenvolver AVC a manterem a consulta 

periódica ao neurologista e outros profissionais da saúde. Para maior mobilização 

foram utilizados cartazes, imagens, vídeos e panfletos ilustrativos contendo linguagem 

simples a fim de informar o publico sobre a importância do evento. 

 

Discussão: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um problema sério 

provocado por um distúrbio no fornecimento de sangue ao cérebro. Se o 

fornecimento de sangue for limitado ou interrompido, as células do cérebro 

começam a morrer, o que pode levar a lesões cerebrais e possivelmente morte. 

Os AVCs são uma emergência médica que requer tratamento imediato, pois 

quanto mais depressa a pessoa receber tratamento, menor será a probabilidade 

de lesões.  

 

O acidente vascular cerebral (AVC) é atualmente a principal causa de 

óbito no Brasil, bem como de sequelas incapacitantes em adultos. Tem fortíssimo 

impacto na população, devido a sua prevalência, morbidade e mortalidade. 

Acarreta também grandes gastos, tanto para o seu tratamento específico como 

para a reabilitação, ocasionando um ônus familiar e social elevados. Ao redor de 

30% dos doentes que sofrem um AVC falecem no primeiro ano e 30% ficam com 

sequelas graves e/ou incapacitantes.   
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Os principais fatores de risco de AVC são, a aterosclerose, a 

hipertensão arterial, o tabagismo, o colesterol elevado, diabetes mellitus, a 

obesidade, doenças das válvulas e arritmias cardíacas, dilatações do coração, a 

hereditariedade, sedentarismo, o uso de anticoncepcionais orais e a idade (a 

probabilidade de ocorrência de AVC aumenta com a idade). Existem outras 

causas menos freqüentes de AVC como doenças inflamatórias das artérias, 

alguns tipos de reumatismo, uso de drogas como a cocaína, doenças do sangue e 

da coagulação sanguínea.  
 

Sendo assim, a campanha promovida pelos acadêmicos de medicina, 

membros da Liga de Neurociências, alertou as pessoas para a necessidade da 

mudança de hábitos de vida, a fim de diminuir os fatores de risco para AVC. Há 

que se considerar que houve uma boa interação entre os estudantes de medicina 

e o público assistido. Os acadêmicos aprenderam de forma prática um dos 

principais problemas de saúde pública e puderam integrar conhecimentos 

técnicos e habilidades de comunicação, essenciais na formação do médico. 

 

Conclusão: A campanha da Liga de Neurociências atendeu os objetivos 

esperados. A população pode receber orientações úteis de prevenção de AVC e os 

acadêmicos puderam desenvolver um conhecimento prático de promoção e prevenção 

em saúde. 
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DRENAGEM SUPERFICIAL DO MEMBRO INFERIOR E SUA CORRELAÇÃO 
COM O EDEMA1 

 

OLIVEIRA, Karla Thaís Nunes1; MENDES, Valéria Correa2; BENETTI, Edson José3; 

LUIZ, Carlos Rosemberg4; FIUZA, Tatiana de Sousa5. 

 

PALAVRAS- CHAVE: Insuficiência venosa, membro inferior, veia safena. 

 

BASE TEÓRICA 
O edema surge a partir do acúmulo anormal de líquido no espaço intersticial, 

para que isso ocorra é necessária a quebra dos mecanismos homeostáticos que 

controlam a quantidade desse líquido no espaço intersticial (COELHO, 2004).  

As forças fisiológicas que controlam os movimentos dos fluidos ao longo do 

leito capilar foram discorridas por Starling em 1896. Alterações nessas constantes 

podem ocasionar em um edema. Caso essas perturbações ocorram em um território 

capilar restrito, forma edema localizado. Alterações sistêmicas mais complexas dão 

origem ao edema generalizado (COELHO, 2004). 

Entre as causas mais conhecidas do edema localizado estão trombose 

venosa profunda/tromboflebite, insuficiência venosa crônica, fatores nutricionais, 

trauma, obstrução linfática, fibrose retroperitoneal, síndrome da veia cava superior 

(COELHO, 2004; KIRSZTAJN, 2008). 

Já as principais causas relacionadas com o edema generalizado são 

insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão pulmonar, cirrose, doenças renais, 

gestação, hipotireoidismo, desnutrição, edema iatrogênico, obesidade (KRISZTAJN, 

2008; SEIDE et al., 2011). 

Nos obesos, o sobrepeso tem um importante impacto no retorno venoso em 

especial na drenagem do membro inferior, pois o aumento da pressão intra-

abdominal leva a um maior refluxo, aumento do diâmetro das veias e pressão 

venosa.  A pressão intra-abdominal exerce efeitos compressivos sobre os rins 

ativando o sistema renina-angiostensina-aldosterona e contribuindo para a elevação 

da pressão arterial (SEIDE et al., 2011; CUPPARI, 2009). 

                                                           
1 Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura código ICB-89: Profa. Dra. 

Tatiana de Sousa Fiuza 
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A hipertensão pode ocasionar em um quadro de insuficiência cardíaca, em 

que o coração tem sua função de bombeamento sanguíneo não correspondente a 

demanda metabólica dos tecidos (CUPPARI, 2009). 

Ao longo do dia o edema pode sofrer algumas alterações. Quando o indivíduo 

fica em pé o edema localiza-se com mais intensidade nos membros inferiores e 

quando fica deitado o líquido é distribuído pelo corpo acumulando-se na face 

(KRISZTAJN, 2008). 

O principal objetivo do tratamento do edema deve ser tratar a doença 

etiologicamente relacionada a ele. O uso de diuréticos, adequação a dieta, restrição 

de sódio e líquidos cooperam para seu controle e até mesmo sua cura (KRISZTAJN, 

2008).  

Em relação à nutrição, alimentos diuréticos como melão, rúcula, agrião e 

alimentos que ativam a circulação como folhas verdes podem auxiliar no tratamento 

(CUPPARI, 2009; DUTRA-DE–OLIVEIRA, 2008). 

 

OBJETIVO 
Dissecar as veias superficiais do membro inferior relacionando-as com edema 

e sua profilaxia através de fatores nutricionais. 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se um cadáver do sexo feminino, fixado no formol e conservado na 

glicerina, pertencente ao acervo do Departamento de Morfologia do Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Com auxilio de bisturi cabo 

7, tesouras gengivais e pinças de números 20cm e 15cm, dissecou-se os vasos 

superficiais do membro inferior esquerdo. Inicialmente foi realizada uma incisão 

longitudinal, da espinha ilíaca ântero-superior até o nível dos maléolos, uma incisão 

transversal na porção inferior do joelho e outra ao nível dos maléolos. A seguir foram 

rebatidas a epiderme e a derme no sentido de medial para lateral, separando-as da 

tela subcutânea. Posteriormente retirou-se o tecido fibroadiposo, evidenciando os 

vasos superficiais.  

Após a dissecação, foi realizado um levantamento bibliográfico utilizando a 

base de dados Scielo, Medline, Google e BIREME fazendo uma correlação entre 

fatores nutricionais combatem o edema de membro inferior. 
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RESULTADOS, DISCUSSÃO 

Foi observado que a veia safena magna se origina na rede venosa dorsal do 

pé, passando posteriormente ao maléolo medial tendo seu trajeto ascendente na 

perna. No terço inferior da perna anteriormente aos maléolos, foi verificado a 

formação de uma rede venosa que ascende e deriva em várias tributárias para 

medialmente desemborcar na região média e superior da veia safena magna na 

perna. 

Ao nível da porção média da perna visualizou uma variação anatômica, a veia 

safena magna se bifurca originado um grande vaso que se pode denominar como 

veia safena magna acessória.  Esta segue paralelamente à veia safena magna, 

medialmente e posteriormente ao epicôndilo medial do fêmur e desemborca, 

juntamente com a emergência de um ramo em arco que ascende até a região 

inguinal, na veia safena magna no terço proximal da porção medial da coxa. 

A veia safena magna (principal) ascende na porção ântero-medial da perna 

passando pelo epicôndilo medial do fêmur em seguida desemborca próxima a região 

inguinal na veia femoral. 

 Desemborcando na veia safena magna, foi possível visualizar várias 

tributárias, sendo que na região proximal foram observados: uma anastomose em 

arco e várias veias tributárias desembocando nela. 

Dissecar as veias superficiais do membro inferior é importante para a 

compreensão do edema, uma vez que os afastamentos das cúspides valvulares 

provem um aumento do refluxo sanguíneos sendo estes acumulados nas 

extremidades do corpo dilatando os vasos tanto superficiais como profundos. Esse 

aumento da pressão venosa é responsável pelo aumento da pressão venular e 

capilar resultando em acúmulo de líquido no meio intersticial.  (BLUME, 1994; 

BELCZAK et al., 2008). 

Através de exercícios físicos e de uma alimentação adequada é possível 

reverter o edema. Para tal, recomenda-se o consumo de alimentos diuréticos, que 

ativam a circulação, fazer a ingestão adequada de água e evitar o consumo de 

alimentos ricos em sódio, cafeína e açúcar (COELHO, 2004; CAPPARI, 2009). 

 

CONCLUSÃO 
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A dissecação das veias superficiais do membro inferior foi importante para a 

compreensão da drenagem e sua correlação com o edema e fatores nutricionais que 

podem auxiliar no tratamento dessa patologia. Bem como na aquisição de 

habilidades manuais neste processo de preparo da peça. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE NA FACULDADE DE 
LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

CRUZ, Kelly Pereira da; SÁ, Silvana Leão de; OLIVEIRA, Rondiney Silva de; 

REGINO, Sueli Maria de Oliveira.  

 

Palavras-chave: plataformas eletrônicas, ambientes virtuais de aprendizagem, 

moodle. 

 
O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), que pode ser utilizado no 

ensino presencial e a distância. Na Faculdade de Letras (FL) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) é usado no ensino presencial para dinamizar as aulas e  

proporcionar maior interatividade entre professores e alunos no caminho de 

construção do conhecimento. Há um projeto cadastrado na PROEC (Pró – Reitoria 

de Extensão e Cultura) intitulado “Constituição e gerenciamento de recursos 

telemáticos e midiatizados para o ambiente da educação superior presencial – 

Capacitação e treinamento para o uso das plataformas eletrônicas Moodle e 

Teleduc”, por meio do qual as atividades da plataforma Moodle têm sido 

coordenadas por uma professora e administradas por uma aluna bolsista da  

PROBEC (Programa de Bolsas de Extensão e Cultura). Os professores contam com 

diferentes recursos para aplicar em suas aulas. Ferramentas que funcionam como 

auxiliares na organização das aulas e propiciam maior inteiração com os alunos.  

Entre as ferramentas disponíveis para comunicação e interação entre professores/ 

alunos e alunos/alunos, destacam-se os fóruns, chats e os wikis. O objetivo dessa 

comunicação é apresentar o funcionamento da Plataforma Moodle na FL/UFG e 

explicar como é exercida a função de administrador de pólo, além de apresentar o 

projeto que faz a Moodle acontecer na Faculdade de Letras da UFG.  
 

Faculdade de Letras. E-mail: kellyletras@hotmail.com 

Faculdade de Letras. E-mail: vanalym@hotmail.com 

Faculdade de Letras. E-mail: rondineyoliveira@gmail.com 

 
 
 
Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código F- 88:  Profa.  Sueli 

Maria de Oliveira Regino.  
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A Plataforma Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), que 

pode ser usada no ensino presencial e à distância.  

Como consta no site oficial do Moodle: 

 

 “O Moodle é um Sistema Open Source de 

Gerenciamento de Cursos - Course Management System 

(CMS), também conhecido como Learning Management 

System (LMS) ou um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). Tornou-se muito popular entre os educadores de todo o 

mundo como uma ferramenta para criar sites de web dinâmicos 

para seus alunos. Para funcionar, ele precisa ser instalado em 

um servidor web, em um de seus próprios computadores ou 

numa empresa de hospedagem”. (http://moodle.org/about/) 

 

Nesse resumo pretendemos mostrar como a Plataforma Moodle funciona na 

Faculdade de Letras (FL) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e além de revelar 

como é a função de administrador de polo, pretendemos apresentar o projeto que 

faz a moodle acontecer na FL. 

O Moodle na Faculdade de Letras/UFG teve como sua precursora a 

Professora Mestra Margareth Cavalcante de Castro Lobato, atualmente cursando 

doutorado em Educação. Tendo realizado um projeto e o cadastrado na Pró – 

Reitoria  de Extensão e Cultura (PROEC) da UFG, ela conseguiu que a utilização do 

Moodle se efetivasse na FL. O projeto foi inicialmente chamado de “Constituição e 

gerenciamento de recursos telemáticos e midiatizados para o ambiente da educação 

superior presencial – Plataformas eletrônicas Moodle e Teleduc”. Hoje ele está 

sendo coordenado pela Professora Doutora Sueli Maria de Oliveira Regino. O nome 

atualizado do projeto na PROEC é: “Constituição e gerenciamento de recursos 

telemáticos e midiatizados para o ambiente da educação superior presencial – 

Capacitação e treinamento para o uso das plataformas eletrônicas Moodle e 

Teleduc”.  

A Plataforma Moodle além de ter sua coordenadora, funciona dentro da 

FL/UFG intermediado por um administrador, sendo este um aluno bolsista. 
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Recentemente a moodle está com a sua terceira administradora, que receberá uma 

bolsa PROBEC – Programa de Bolsas de Extensão e Cultura – por dez meses no 

valor de trezentos e sessenta reais. Dentre as principais atividades do administrador 

destacam-se: criação/exclusão de cursos, backup, atendimento/assistência a 

professores/alunos e monitoramento do AVA. 

Hoje constam registrados, cerca de 99 cursos, estão cadastrados 1579 

usuários dentre professores e alunos. Isso não quer dizer que esses cursos 

registrados estão em pleno funcionamento e que os alunos cadastrados estão 

utilizando a plataforma, muitos cursos permanecem ocultos, à pedido dos próprios 

professores, e estes tem a possibilidade de reutilizá-los ou fazer backup quando lhes 

aprouver. 

O Moodle na faculdade de Letras funciona em rede com outros moodles da 

UFG. Os desenvolvedores e programadores computacionais do Ciar – Centro 

integrado de Aprendizagem em Rede – ficam responsáveis por mandar as 

atualizações para o banco de dados do Moodle, onde o administrador de cada polo 

deverá ficar atento às novidades, atualizar o sistema e fazer backup diário. 

Para estar apto a desempenhar a função de administrador, o aluno conta 

com treinamento feito com seu antecessor, mas para se atualizar sobre os recursos 

e conhecer melhor o programa internamente, ele tem a opção de fazer um 

treinamento que o Ciar oferece, que é totalmente gratuito, cabendo ao interessado 

somente ligar para agendá-lo. Com o curso esse aluno acaba por descobrir que 

além das funções de criação/exclusão de cursos, backup, atendimento/assistência a 

professores/alunos e monitoramento do AVA, ele poderá aumentar seu campo de 

ação, podendo tomar decisões técnicas sobre a plataforma e manter contato direto 

com os administradores do Ciar, que cuidam desse ambiente. 

Os professores contam com variados recursos para incrementar seu 

trabalho. Ferramentas que funcionam como auxiliar para construção da 

aprendizagem, organizar as aulas e interagir com os alunos.  Entre as ferramentas 

disponibilizadas para comunicação e interação entre professores/ alunos e 

alunos/alunos, destacam-se os fóruns que podem ser: Fórum geral; Fórum de 

perguntas e respostas; Fórum com cada usuário iniciando um novo tópico; Fórum 

com uma única discussão simples; Fórum social. Outra forma de interação são os 

chats – sala de bate-papo dentro do curso. Além dessas possibilidades de 

comunicação apresentadas o Moodle permite também a criação de wiki, que permite 
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aos internautas (nesse caso, os alunos) criarem documentos em colaboração. Essas 

são só algumas possibilidades que esse ambiente virtual de aprendizagem oferece, 

outros recursos disponibilizados são: Livro; Criar uma página de texto simples; Criar 

uma página web; Link a um arquivo ou site; Atividade Hot Potatoes; Diário; 

Glossário; Galeria de vídeos; Galeria de imagens; Pesquisa; Pesquisa de avaliação; 

Questionários; Tarefas; dentre outros. Quaisquer ferramentas mencionadas cabem 

ao professor disponibilizar aos seus alunos. 

Esperamos que com essa breve exposição feita de como a plataforma 

moodle funciona na FL/UFG, os professores percebam que tornar as aulas 

dinâmicas e contextualizadas com a realidade do discente é possível ao docente. 
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4ª SEMANA DE ENFERMAGEM: CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO 

ACADÊMICA DOS ALUNOS DE ENFERMAGEM 

SILVA, Laiana Luiza da¹; MARCIANO, Pabline Arcanjo²; SANTOS, Norrama Araújo³; 

LIMA, Débora Rodrigues4; SOUZA, Marise Ramos de5; BORGES, Cristiane José6; 

PAULINO, Valquíria Coelho Pina7. 

1. Aluna de graduação do curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás, campus Jataí. E-

mail: laianaluizasilva@yahoo.com; 

2. Aluna de graduação do curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás, campus Jataí e 

bolsista do Programa de Educação Tutorial. E-mail: pablinepave@hotmail.com; 

3. Aluna de graduação do curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás, campus Jataí e 

bolsista do Programa de Educação Tutorial. E-mail: norrama_sma@hotmail.com; 

4. Aluna de graduação do curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás, campus Jataí e 

bolsista do Programa de Educação Tutorial. E-mail: deboraufgpet@yahoo.com.br; 

5. Professora Mestre do curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás, campus Jataí e 

colaboradora do grupo PET Enfermagem UFG/CAJ. E-mail: msc_marise@hotmail.com; 

6. Professora Mestre do curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás, campus Jataí e 

tutora do Programa de Educação Tutorial. E-mail: cristianejose@yahoo.com.br; 

7. Professora Mestre e Coordenadora do curso de enfermagem da Universidade Federal de Goiás, 

campus Jataí. E-mail: valquiria.enf.ufg@gmail.com 

Descritores: Evento, Enfermagem, Tutorial, Liderança 

JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Enfermagem, no art. 4º, a formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o 

profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes 

competências e habilidades gerais: Atenção à saúde, Tomada de decisões, 

Comunicação, Liderança, Administração e Gerenciamento e Educação Permanente 

(CNE, 2001). 

 A liderança é uma das principais competências a serem adquiridas pelo 

profissional de saúde. “Os profissionais de saúde deverão estar aptos a assumir 

posições de liderança que envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva  

 
Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura código SIEC-83185. Profa. MS. Valquíria 
Coelho Pina Paulino.  
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e eficaz” (BRASIL, 2001; FLEURY, 2001). Segundo GALVÂO (1995), a liderança é 

uma temática de importância significativa para o desenvolvimento do trabalho do 

enfermeiro em todas as suas áreas de atuação, tais como hospitalar, saúde pública 

e outras nas dimensões do ensino, da prática e da pesquisa.  

 Outra competência para o profissional de saúde de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) é a tomada de decisão. “O trabalho dos profissionais 

de saúde deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões, visando o uso 

apropriado, eficácia e custo-efetividade. Para este fim, eles devem possuir 

competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas” (BRASIL, 2001; FLEURY, 2001). 

Estas habilidades mencionadas podem ser adquiridas pelo enfermeiro ao 

longo de sua graduação e pós-graduação, sendo a organização de um evento uma 

forma prática para o desenvolvimento das mesmas.  

OBJETIVOS 

 Relatar a experiência do trabalho em equipe na preparação da 4ª Semana de 

Enfermagem (4ª SEnf.) na Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí. 

METODOLOGIA 

 Para a realização da 4ª SEnf. foram realizadas reuniões periódicas de março 

a maio de dois mil e doze para o planejamento da mesma. Este evento foi presidido 

pela Coordenadora do curso de Enfermagem UFG, Campus Jataí e desenvolvido por 

todo grupo docente, representantes dos alunos do centro acadêmico de 

Enfermagem (C.A. Drª Adriana Ribeiro), e pelo grupo PET Enfermagem do Campus. 

Durante estas reuniões foram escolhidos a data do evento, o período das 

inscrições e valor das mesmas, o local, as divisões de tarefas entre as comissões 

organizadoras e o planejamento do cronograma. A 4ª SEnf teve como enfoques a 

qualificação dos acadêmicos para o trabalho no SUS, o compromisso social do 

enfermeiro com a comunidade, a integração ensino , serviço e comunidade e 

articulação teoria e prática. Teve como cerne a divisão do trabalho entre as 

comissões e articulação das mesmas. 

O tema escolhido foi “O compromisso social, participação e luta da 

Enfermagem”, que se baseou no tema central da Semana Brasileira de Enfermagem 

promovida pela ABEn.  A Semana de Enfermagem realizada pelo curso já se tornou 
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uma tradição e é de suma importância para os acadêmicos e professores do curso 

de enfermagem e também para os demais cursos da área da saúde existentes no 

campus. 

O evento se desenvolveu em dois dias: O primeiro dia constituiu-se de uma 

apresentação cultural com um grupo de músicos da cidade de Jataí, os quais 

fizeram a apresentação focada em músicas clássicas executadas no piano. Após a 

apresentação cultural a coordenação do curso fez um relato sobre a importância 

deste evento e o crescimento do curso de Enfermagem nas áreas de pesquisa e 

extensão. No segundo momento houve uma conferência ministrada por uma das 

Conselheiras do COREN/GO com o tema “O compromisso Social na gestão do 

Enfermeiro”. No mesmo dia no período vespertino aconteceu uma mesa redonda 

discutindo: “As políticas e práticas para a graduação e pós-graduação na UFG”. A 

mesa foi composta pelo Diretor do Campus Jataí, pela Pró-Reitora de Graduação, 

por representante da assessoria de graduação, coordenadora do curso de 

Enfermagem UFG - Campus Jataí, pela tutora do grupo PET Enf. UFG/CAJ e por um 

representante do Centro Acadêmico do curso.  

No segundo dia do evento, onze de maio, sexta-feira, foram oferecidos mini-

cursos no período matutino, os quais: “Hepatites Virais”, “Pesquisa em saúde” e 

“Programa do tabagismo na atenção básica”. No período vespertino houve os mini-

cursos: “Programa Hiperdia”, “Sistematização da Assistência de Enfermagem” e “ 

Auditoria na saúde”. 

Os mini-cursos foram ministrados pelos professores do curso de Enfermagem 

e também pelos enfermeiros que atuam na atenção básica do município, 

constituindo assim uma importante parceria ensino e serviço. Tendo em vista a 

parceria ensino e entidades de classe, o COREN-GO disponibilizou os materiais a 

serem entregues no momento das inscrições: caneta, bloco de anotações, uma 

pasta e a revista do COREN. 

A divulgação foi realizada em todas as Unidades de Saúde do município, nos 

hospitais, no Centro de Atendimento psicossocial, na Policlínica, em clínicas, no 

corpo de bombeiros, na fundação de saúde, no núcleo de combate ao câncer, na 

vigilância sanitária, nos locais que possuem o curso técnico de enfermagem, nos 

cursos da saúde da UFG (Biomedicina, Educação física, Enfermagem, Fisioterapia, 

Psicologia) e nos murais das unidades Riachuelo e Jatobá do campus Jataí. E 

também através de manda direta para o e-mail dos acadêmicos de enfermagem e 
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ainda pelo site do curso e pelas redes sociais. O evento contou com um público de 

136 participantes.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O desenvolvimento de atividades extracurriculares, que tenham como base a 

tríade ensino-pesquisa-extensão, contribuem além do ensino, para a 

interdisciplinaridade, o trabalho em equipe e o desenvolvimento profissional, social e 

intelectual, possibilitando assim uma formação ampla (SILVA, 2009; BRASIL, 2010). 

O envolvimento em atividades que promovem interação da comunidade externa ao 

meio acadêmico é uma forma de melhorar a formação acadêmica e cidadã destes 

alunos (BEZERRA, et al, 2005). 

O PET (Programa de Educação Tutorial) vai além da maneira tradicional de 

ensino, possibilitando a proximidade da comunidade externa com a universidade, 

visto que a educação tutorial proporciona a ampliação da aprendizagem, percepção 

e participação do estudante, promovendo a integração deste com toda comunidade 

acadêmica, com os demais alunos e servidores do curso de enfermagem, e com os 

demais cursos. 

Ficou evidente para nós enquanto alunos do Curso de Enfermagem e 

petianos que existe uma necessidade de uma formação integral que vai além das 

atividades de ensino. Desta forma a participação dos alunos em comissões 

organizadoras de eventos possibilita uma visão ampla sobre a formação e sobre 

nossa profissão. 

CONCLUSÃO 

A organização da 4ª Semana de Enfermagem da Universidade Federal de 

Goiás, campus Jataí, permitiu uma interação do grupo organizador juntamente com 

a comunidade acadêmica e a comunidade externa, identificando os pontos positivos 

e negativos de um trabalho em equipe muito importante para uma melhor formação 

enquanto enfermeiras. 

Parece claro que a integração entre o ensino e o serviço, que foi enfoque 

desta semana, é de suma importância para que compreendamos a saúde de forma 

ampla e que tenhamos na graduação a noção de que o trabalho como enfermeiro se 

dá a partir da interdisciplinaridade, da intersetorialidade e da integração da equipe.  
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Assim a participação na organização de eventos como estes pode ser uma grande 

oportunidade de crescimento e aprendizado na graduação e aquisição de 

competências como liderança e tomada de decisões. 
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COMUNIDADE AQUÁTICA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA NUM PROCESSO DE FORMAÇÃO  

 
GARCIA, Lanicássio Itacarambi1 

SOUZA, Luís César de2 
LUÍZ, Angela Rodrigues³ 

 

Palavras-chave: Comunidade aquática, experiência e formação. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Percebemos que natação é praticada desde a pré-história, contudo é um dos 

esportes que está crescendo a cada dia, além de ser trabalhado de varias formas e 

praticado por qualquer pessoa. Podemos trabalhar ela tanto em competições que 

leva ao lado do alto rendimento ou como recreação prorcionando distração aos seus 

praticantes. Ela é um dos esportes que movimenta todos os músculos e articulações 

do corpo, levando em conta os seus benefícios para a saúde das pessoas, na 

prevenção e recuperação de doenças e melhorando as condições motoras.  

O projeto Comunidade Aquática, oferece aos acadêmicos do curso de 

Educação Física uma oportunidade de trabalhar como monitores/professores as 

modalidades oferecidas pelo projeto, como: (natação infantil e adulto, hidroginástica 

e polo-aquático), contudo colaborando com a formação profissional. 

Através dessa oportunidade que o projeto oferece, pude trabalhar no primeiro 

semestre de 2011 como bolsista voluntario e no semestre seguinte como bolsista 

remunerado pela PROBEC (Pró-reitoria de Extensão e Cultura), da Universidade 

Federal de Goiás Campus Jataí. Contudo esse relato de experiência, será voltado 

pela minha experiência como bolsista do projeto no período 2011 e 2012. Mostrando 

as minhas experiências encontradas durante o projeto, pois acredito que conseguir 

superar os desafios encontrados e os meus objetivos. 
                                                           
1  Acadêmico do quarto período do curso de Educação Física da Universidade Federal de 
Goiás/Campus Jataí e bolsista no projeto de extensão. E-mail: lanicassio@hotmail.com. 

2  Docente do curso de Educação Física da Universidade Federal de Goiás/Campus Jataí e 
coordenador do projeto de extensão. E-mail: lucceso@hotmail.com. 

3           Docente do curso de Educação Física da Universidade Federal de Goiás/Campus Jataí e Co-
orientadora do projeto de extensão. E-mail: angela_rodriguesluiz@yahoo.com.br 
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OBJETIVOS 
 

 Oferecer a comunidade interna (discentes, docentes e servidores 

técnico – administrativo) e externa (comunidade de Jataí) e alunos de escola 

pública, as modalidades de natação (infantil e adulto), hidroginástica e polo-

aquático.  

 Oportunizar os acadêmicos dos cursos de Educação Física da 

Universidade Federal de Goiás/Campus Jataí, uma experiência como 

monitores/professores do projeto. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

O projeto oferece aos acadêmicos do curso de Educação Física que 

passaram pela disciplina de natação que ocorre no primeiro período, a oportunidade 

de trabalhar no projeto, com isso recebi o convite para participar do projeto como 

voluntario do primeiro semestre de 2011, no qual estava cursando o terceiro período 

de Educação Física licenciatura na UFG/CAJ. Onde no segundo semestre de 2011 

fui contemplado pela bolsa do projeto, em que eu seguiria as minhas atividades não 

como voluntario mas com remuneração tornando mais responsável e contribuindo 

para a minha formação acadêmica. Contudo os coordenadores no projeto 

explicaram as responsabilidades que teria para frente, pois o projeto é uma 

interação da universidade com a comunidade Jataiense, onde as aulas eram 

elaboradas semestralmente, observando o andamento das turmas. 

Durante as aulas de natação realizei um trabalho de adaptação, onde é um 

dos fatores mais importantes para a aprendizagem e domínio, sempre passando 

confiança aos alunos, tornando que eles tivessem confiança nas aulas, para poder 

prosseguir com os fundamentos dos estilos de nados, sempre trabalhando com o 

nado crawl e costas, mas nenhuma turma não passou por mais que esses dois 

estilos devido o tempo. A aula de hidroginástica eu só acompanhei, pois tínhamos 

outros bolsista voluntario no projeto e o polo-aquático ministrava as aulas, passando 

os fundamentos da modalidade para os alunos. 

No projeto podemos encontrar os materiais para as aulas como: prancha, 

cuboide, espaguete e palmatoria, as aulas tinham duração de 50 minutos, duas 

vezes por semana. Durante o segundo semestre de 2011, começamos os trabalhos 
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com varias turmas, pois desde que tinha entrado no projeto não havia tantas 

pessoas inscritas, mas infelizmente ocorreu um problema no campus, que foi a 

demição do funcionário que fazia o tratamento da piscina, com isso tivemos que 

suspender as atividades, devido não ter nenhuma pessoa que fizesse o tratamento 

da piscina. Mesmo com a suspensão das atividades os meus coordenadores 

passaram atividades para executar até que o problema da piscina fosse 

solucionado, mas infelizmente ficam muitos meses parados, quando voltamos as 

atividades o números de pessoas não era tão satisfatório quanto no começo, mesmo 

assim ministramos as aulas até o final do semestre. Durante as férias os 

coordenadores passaram livros para eu ler, para contribuir para as aulas do projeto 

e na minha formação. 

No primeiro semestre de 2012, começamos com as atividades do projeto, 

onde fui nas salas dos cursos de Educação Física, convidar os alunos para 

participar do projeto como voluntario e explicando as importância deles participarem 

não só desse projeto mas de todos que a universidade oferece. Tivemos uns bons 

números de voluntários mais que no semestre anterior, mas no começo das 

atividades alguns desistiram, tornando que eu como o bolsista responsável 

assumisse as turmas que estavam faltando professor qual uma das turmas era de 

hidroginástica, onde tive que ministrar aula pela primeira vez, isso fez que eu 

buscasse livros, vídeos e ajuda de colegas para poder elaborar as minhas aulas. Em 

que tive uma experiência extraordinária, pois as alunas adoravam as minhas aulas, 

onde observei que elas tinham um carinho grande por mim, ficavam felizes durante 

as aulas isso aumentou a minha autoestima na modalidade. Mas não tive só essa 

experiência na hidroginástica, encontrei desafios na natação com uns alunos de uma 

escola da municipal de Jataí. Infelizmente no final do projeto a universidade entrou 

em greve e a duração do projeto terminou, tornando que não concluirmos as nossas 

aulas.  

 

RESULTADOS 
 

As turmas de todas as modalidades do projeto, observamos que as 

metodologias que trabalhamos na natação, nas aulas de hidroginástica e polo-

aquático, os alunos tiveram um desempenho positivo nas aulas, superando as 

nossas expectativas e superações, causando uma boa relação monitor/professor e 
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alunos. Nas de natação não trabalhamos só as técnicas, mas mostrar para os 

alunos as suas superações, pois não queríamos que eles se tornassem atletas, mas 

conseguir absorver as noções dos nados. Nas aulas de hidroginásticas mostramos 

para elas a importância de fazer atividade física e as contribuições que ela oferece. 

No polo-aquático passamos para eles alguns fundamentos e utilizávamos materiais 

alternativos, pois essa modalidade é desconhecida aqui na universidade e Jataí. 

Fazendo com que eles utilizassem esse esporte em prol de sua saúde.  

Como bolsista responsável pelo projeto, buscávamos sempre respeitar as 

capacidades e limitações de todos os alunos, pois sabemos que o desenvolvimento 

de cada aluno é diferente, pois no começo das aulas tínhamos que passar confiança 

aos alunos, isso fez com que os alunos executassem os exercícios, alcançando os 

meus objetivos. 

Todas aulas tinham duração de 50 minutos, duas vezes por semana, onde 

pude notar que eles estavam bastante animados e eles mesmos conseguiam 

perceber as suas superações principalmente nas aulas de natação. As aulas de 

hidroginásticas as alunas gostaram bastante das aulas que chamaram as amigas, 

filhas para irem fazer as aulas, pois elaborava as minhas aulas bem animada e 

brincavam muito com elas. 

Durante as minhas aulas pude fazer uma relação com a práxis, ou seja, o que 

aprendi durante a disciplina de natação com a minha experiência nas aulas, 

contribuindo para a minha formação. No projeto encontrei vários desafios, em que 

escrevi trabalhos para apresentar em congressos, superação, amizades, confiança e 

que para descobrir se tudo esta dando certo temos que esta participando junto com 

os alunos, pois aquele momento da aula, ele se esquece dos seus problemas 

exteriores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considero que as modalidades que oferecemos no projeto, os alunos possam 

utilizar para a sua saúde. Onde percebi que todos os alunos que participaram de 

todas as modalidades puderam aprender. Por isso para conseguir com que os 

alunos estivessem um bom desempenho nas aulas e não perdessem a autoestima, 

buscando referencial teórico e sempre estudando para não ministrar aulas 

repetitivas, para que conseguisse os meus objetivos. Tanto no segundo semestre de 
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2011 e no primeiro de 2012, através de todo os obstáculos que tivemos, eles 

terminaram dominando os dois estilos de nados o crawl e costa, na hidroginástica 

elas procuravam não matar as aulas, pois ficavam bastante animadas, no polo-

aquático fazendo um levantamento eles conseguiram aprender os fundamentos que 

passei, mas devido os acontecimentos que houve na interdição da piscina eles 

desistiram. 

A minha participação no projeto Comunidade Aquática, ofereceu essa 

experiência durante esse um ano e meio, principalmente no período que fui bolsista 

remunerado. Essa participação foi importante para a minha formação, pois é uma 

experiência única que não encontro dentro das disciplinas na faculdade. Esse 

projeto contribui bastante, pois mostrou-me que a vida é cheia de desafios em que 

posso supera-los, amizades, trabalho em equipe, mostrando que para conseguirmos 

vencer na vida precisamos um dos outros. Durante os desafios que encontrei 

durante as minhas aulas, escrevi trabalhos para apresentar em congresso, onde 

sempre buscando literaturas e cursos para melhorar as minhas aulas. 

Esse projeto e também os meus orientadores fez com que valorizasse mais a 

universidade a cada dia e também aos meus colegas de projeto, que esse projeto 

contribua para mim igual a eles. Apesar dos problemas que enfrentamos durante o 

projeto com a paralização das atividades. Acredito que por mais que aproveitei 

desse projeto ele tem mais a contribuir e agradeço aos meus orientadores pela 

oportunidade de ter sido escolhido para passar por essa experiência, tendo certeza 

que os alunos gostaram das minhas aulas e sempre levarei essa experiência comigo 

e sempre incentivarei para o meus colegas a participarem dos projetos de extensão 

e os outros que a universidade oferece pois ajudaram na sua formação. 
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ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DAS CRIANÇAS 

 
PEREIRA¹, Lara Thaiane Souza; ASSIS2, Natália Oliveira de; CYRINO³, Renata 

Souza; BORGES4 ,Cristiane José; SOUZA5, Marise Ramos de. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde, Criança, Saúde Bucal, Alimentação. 

 
JUSTIFICATIVA/ BASE TEÓRICA: 
 
          Na Declaração Mundial que discorre sobre a Sobrevivência, a Proteção e o 

Desenvolvimento da Criança, assinada no dia 30 de setembro de 1990, os líderes se 

comprometeram a trabalhar em favor da saúde e dos direitos das crianças e das 

mães, a combater a desnutrição e o analfabetismo e a erradicar as doenças que têm 

causado milhões de morte na população infantil (BRASIL, 2002). 

      A alimentação da população brasileira vem demonstrando com base nas 

pesquisas de orçamento familiar (POF) de 1988, 1996 e 2003, um aumento no 

consumo de calorias provenientes de lipídios, principalmente dos ácidos graxos 

saturados, e do consumo de alimentos industrializados, como refrigerantes e 

biscoitos, observa-se também a persistência de ingestão de açúcar refinado e 

redução do consumo de carboidratos complexos, de leguminosas, verduras, 

legumes, frutas e sucos naturais pela população, atingindo o consumo desses 

alimentos apenas um terço das recomendações (RAUBER, VITOLO, 2009). 

      Para mudar este panorama é preciso entender que os primeiros anos de vida é 

um período vital para o estabelecimento de práticas alimentares adequadas, e é a 

partir de uma boa alimentação que a criança poderá ter um desenvolvimento infantil 

satisfatório (TOLONI, 2011). Para que isto aconteça é imprescindível chamar a 

atenção para os cuidados com a saúde bucal, principalmente nessa fase da vida.  

Segundo Tesch (2009) a saúde bucal é essencial para garantir uma vida saudável. 

Todos os indivíduos devem dispor de uma condição de saúde bucal que lhes 

permitam falar, mastigar, reconhecer o sabor dos alimentos, sorrir, viver livre de dor 
 
 
 
“Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (671): Profa Ms Marise Ramos de 
Souza” 
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e desconforto, e se relacionar com outras pessoas sem constrangimento. 

 Neste propósito os acadêmicos de enfermagem, Campus Jataí-Universidade 

Federal de Goiás desenvolveram ações de educação e promoção da saúde infantil, 

em especial as voltadas para a saúde bucal, que em muitas vezes não são 

reconhecidas pelas mães e crianças como de grande relevância no processo saúde-

doença.  

  

 
OBJETIVO: 
 
 

Relatar a experiência de orientar as mães e crianças jataiense sobre os 

cuidados com a saúde bucal.  

 

METODOLOGIA: 
 
            A IV Feira de Saúde - Enfermagem em Ação é um evento de periodicidade 

anual, promovido pelos acadêmicos e docentes do curso de graduação em 

Enfermagem. A proposta teve como público alvo as pessoas que frequentam a Feira 

Municipal de Jataí – Go, aos domingos. 

            Para a realização das atividades os acadêmicos foram divididos em seis 

grupos, sendo estes: Saúde da Mulher; Saúde do Homem; Doenças Infecciosas; 

Hipertensão Arterial; Diabetes e Saúde da Criança, portanto cada grupo ficou 

responsável por realizar as orientações às pessoas sobre um dos temas 

mencionados anteriormente. Os grupos de alunos foram supervisionados 

diretamente pela coordenadora do projeto e professora da disciplina promoção da 

saúde. 

            No stand intitulado saúde da criança, os acadêmicos ensinaram os infantes a 

escovar os seus próprios dentes e passar o fio dental. Os discentes demonstrou 

para a população infantil uma técnica bem utilizada de como escovar seus dentes, 

que envolve três movimentos básicos: trenzinho, bolinha e vassourinha, isto é, nas 

superfícies oclusais dos molares onde mordemos, (nos dentes de trás) fazemos o 

trenzinho, um movimento de vai-e-vem pegando de 2 em 2 dentes e sempre 

contando até 10. Em seguida fazemos a bolinha, movimentos circulares nas 

superfícies vestibulares (na parte “de fora” dos dentes, que fica voltada para os 
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lábios) sempre pegando o dente e a gengiva para prevenir a gengivite. Por último 

fazemos a vassourinha, movimento de varrer, partindo da base do dente perto da 

gengiva e indo “para cima” e em direção a bochecha nas superfícies linguais (face 

do dente que fica ao lado da língua nos dentes de baixo e voltada para o céu da 

boca nos dentes de cima. Quando terminar todos os dentinhos, a criança deve 

escovar a parte superior da língua e passar o fio dentel, que também ajuda a abrir o 

espaço entre os dentes para as cerdas da escova penetrarem melhor. 

           Foram expostos alguns alimentos, como verduras e frutas, além de 

guloseimas com o intuito de orientar as crianças para uma alimentação mais 

saudável, evitando assim o uso continuo desses doces. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 
           A atividade de extensão foi realizada no dia 23/10/11, por alunos do segundo 

período e docentes do curso de Enfermagem CAJ/UFG. 

  No decorrer da atividade foi possível observar que a maioria das pessoas 

presentes na feira municipal tinha curiosidade sobre o evento e, consequentemente 

aproximou-se até o local. 

          As crianças foram bem receptivas, porém elas se aproximavam com receio, 

mais com cautela íamos conquistando a atenção e participação das mesmas. 

Fizemos um bate papo bem descontraído, perguntando se elas sabiam como 

escovar seus dentes corretamente, dos alimentos expostos quais gostavam mais, 

enfim, a partir disso, foram dadas as orientações necessárias. Foi perceptível o 

interesse e a participação ativa das crianças durante todo o período de atividade. 

          

CONCLUSÃO: 
 
          A promoção e participação no evento em questão proporcionou ao aluno o 

contato com a população e o aprimoramento de sua experiência prática. É possível 

afirmar que foi uma experiência muito gratificante, pois nos estimulou e mostrou a 

importância de ensinar uma criança a escovar os dentes e passar o fio dental, a fim 

de que ela desenvolva um sentimento de responsabilidade pela sua saúde bucal.  

Outro aspecto relevante foi orienta-las para adoção de uma alimentação 

saudável, pois acreditamos que a alimentação da criança nos primeiros anos de vida 
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pode trazer repercussões benéficas ou maléficas ao longo de toda a vida do 

indivíduo. 
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PROJETO DE EXTENSÃO E CULTURA: PRÁTICAS CORPORAIS NA ESCOLA 
MUNICIPAL JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE – NOVA AURORA - GO 

MARTINS, Layenne Grigorioi; SILVA, Paulo Rogério Santosii. 

Palavras – Chave: Cultura Corporal, Educação Infantil, Inclusão. 

Justificativa – Base Teórica 

Proposta de intervenção por meio da Cultura Corporal e elementos Lúdicos, 

com a finalidade de colaborar com a formação das crianças da Escola Municipal 

Jardim de Infância Branca de Neve – Nova Aurora-GO, as quais não possuem o 

contato com práticas corporais tão essenciais para uma formação integral.   

No Brasil as Escolas de Educação Infantil não tem a obrigatoriedade de ter 

um professor especifico para trabalhar com aspectos voltados a Educação Física, 

mas o Art.29 da LDB prevê que “A educação infantil, primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade.” 

 Sendo assim, como prevê está lei é de suma importância para o desenvolvi-

mento integral da criança que na escola de educação infantil haja também um traba-

lho dos aspectos Motores. Mas como não se tem uma política com preocupação so-

bre estes aspectos as escolas possuem apenas professores pedagogos os quais 

são nomeados como regentes e não tem uma formação voltada para trabalhar o 

amplo campo da cultura corporal. Com isso é negado um desenvolvimento integral 

as crianças não permitindo que estas alcancem o ponto alto de suas competências 

deixando de colaborar com a formação de suas personalidades e integração com o 

meio social.  

Alguns documentos atuais que apresentam orientações curriculares para a 

educação da criança pequena (BEAUCHAMP, PAGEL, NASCIMENTO, 2007; AMA-

RAL, CASAGRANDE, CHULEK, 2010) e as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) destacam a necessidade de um trabalho 

pedagógico de diversas linguagens, dentre elas o movimento.                               
“Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código - CAC 666. Coordenador: 
Prof. Paulo Rogério Santos e Silva”. 
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Nesse sentido, o presente projeto trata-se de uma proposta de intervenção na 

Escola Municipal Jardim de Infância Branca de Neve situada no Município de Nova 

Aurora - GO, escola que atende a educação infantil e que não realiza nenhum tipo 

de trabalho ou projeto que agregue os aspectos da cultura corporal das crianças e 

por consequência promova uma educação integral.                                                 

O projeto visa proporcionar as crianças vivencias da cultura corporal como as 

ginásticas, os jogos, as brincadeiras, as danças e as lutas e desta maneira tematizar 

discussões em torno da educação do corpo, como o processo histórico e social, ca-

paz de proporcionar reflexão e colaborar com a formação humana pelo acesso e 

interação com essas formas de manifestação da cultura. 

O projeto conta com o espaço físico disponibilizado pela escola, que possui 

quatro salas de aulas, dois refeitórios, uma brinquedoteca e um pátio que é utilizado 

para um brincar livre, como é o caso do recreio.  

A Escola Municipal Jardim de Infância Branca de Neve é uma escola de edu-

cação infantil a qual atende 110 crianças do maternal, creche até os jardins I, II, III e 

IV de todo o município incluindo a zona rural tanto de Nova Aurora-GO quanto das 

cidades vizinhas Corumbaíba-GO e Ipameri-GO. 

Neste sentido o projeto Práticas Corporais, encontra lugar nessa escola a 

qual está de uma forma geral abraçando o projeto e viabilizando espaços, tempos e 

materiais, além da possibilidade de oferecer acesso a outras formas de manifesta-

ções culturais que no nosso caso é a Cultura Corporal até então negada neste es-

paço. 

Objetivos 

O objetivo geral: 

Propiciar a vivencia da cultura corporal (ginásticas, jogos, brincadeiras, dan-

ças e as lutas), tematizando discussões em torno da educação do corpo, como pro-

cesso histórico e social, capaz de proporcionar reflexão e colaborar com a formação 

humana pelo acesso e interação com essas formas de manifestação da cultura. 

Objetivos Específicos: 
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a) Fortalecer a rede de Educação Infantil que acolhe crianças na cidade Nova Auro-

ra – GO, tendo como referencia a perspectiva de construção de propostas referentes 

à cultura corporal; 

b) Propiciar espaço e oportunidade de auto-conhecimento, vivências inclusivas, 

melhora da auto-estima, desenvolver habilidades de comunicação, expressão e 

interação social das crianças envolvidas no projeto;  

c) colaborar com a formação acadêmica dos alunos envolvidos com o projeto no que 

se refere à prática pedagógica exercida sob a perspectiva de professor, intelectual, 

pesquisador e transformador; 

d) Pensar Políticas Públicas de atendimento às crianças já estabelecidas no municí-

pio de Nova Aurora – GO e fornecer subsídios para sua melhor adaptação à realiza-

ção local; 

e) Produção de conhecimento no campo de estratégias de intervenção junto às cri-

anças. 

Metodologia 

1) Reuniões de estudo, orientação e planejamento semanais, envolvendo professor 

e acadêmicos envolvidos no projeto- 1 vez por semana 2 horas; 

2) Reuniões com professores, acadêmicos e Instituição parceira para planejamento 

e avaliação dos trabalhos desenvolvidos – quinzenalmente por 2 duas horas; 

3) Desenvolvimento das aulas –  uma hora e vinte minutos, duas vezes por semana, 

nós dois Jardins o III e o IV. 

4) Produção de textos: relatórios das intervenções e individuais das crianças e arti-

gos para comunicação e publicação em eventos; 

5) Elaboração de relatórios para UFG e Escola Municipal Jardim de Infância Branca 

de Neve. 
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Conclusão 

O projeto encontra-se em sua fase inicial, mas alguns pontos até o presente 

momento podem ser citados, como após o primeiro contato e durante o período ob-

servado verificou-se a criação de um vinculo afetivo que facilitou o desenvolvimento 

das atividades planejadas, houve progressivamente aceitação e confiança na bolsis-

ta tanto pelas crianças como pelas professoras e funcionárias, a segurança da bol-

sista aumentou influenciada pela utilização de linguagem e atividades adequadas 

devido ao estudo prévio das características: cognitivas, motoras e afetivas da faixa 

etária.   
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IMPORTÂNCIA DA DISSECAÇÃO ANATÔMICA SUPERFICIAL NA 
COMPREENSÃO DO PROCEDIMENTO DE ESCAROTOMIA DE COXA E PÉ EM 

LESÕES CAUSADAS POR QUEIMADURAS DE 3º GRAU1 

 

OLIVEIRA, Lázaro Leonardo Mendes1; LIMA, Lucas Augusto Rocha2; BENETTI, 
Edson José3; LUIZ, Carlos Rosemberg4; FIUZA, Tatiana de Sousa5. 

 

Palavras-chave: Queimaduras, escarotomia, dissecação. 

 

BASE TEÓRICA 
A classificação das queimaduras é feita quanto à profundidade sendo divida 

em 3 graus: as de 1° grau são de espessura superficial e afetam somente a 

epiderme; as de segundo grau são de espessura parcial, sendo tanto profundas 

quanto superficiais, afetando a epiderme e a derme; Já as queimaduras de 3º  grau 

são feridas traumáticas causadas mais frequentemente por agentes térmicos, 

atingem toda a epiderme, a derme e porções variáveis dos tecidos mais profundos 

como tecido subcutâneo, tendões e ossos. Pode-se observar nessas queimaduras 

zonas de morte tecidual: necrose (RUSSO, 1959; CHEM, 2001). 

Dentre os agentes causadores de queimaduras encontramos líquidos e 

superfícies superaquecidos, combustíveis, chamas, eletricidade, agentes químicos e 

radioativos, frio e radiação solar (QUEIMADURAS, 2012). Cada um desses agentes 

tem uma característica própria que o evidencia, dependendo de fatores para indicar 

sua gravidade. A elétrica depende de fatores como o tipo de tensão, de corrente, se 

há umidade e podem variar desde pequenas perfurações na pele até uma necrose 

extensa, as de grande intensidade podem levar a morte por insuficiência renal 

(MATUMOTO, 2012). A química depende da concentração do agente químico, da 

quantidade da substância, da duração e do modo de contato com o corpo. 

Queimaduras por bases tem maior penetração nos tecidos do que por ácidos com o 

decorrer do tempo. A causada por baixas temperaturas depende da quantidade de 

tempo de exposição já que quanto maior a exposição maior a vasoconstrição, assim 

o sangue é desviado para o coração e cérebro, ocorrendo morte celular local 

                                                 
1  Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura código ICB-89: Profa. Dra. 

Tatiana de Sousa Fiuza
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podendo levar a necrose. As queimaduras por agentes de calor (líquidos e 

superfícies superaquecidas e chamas) são as mais comuns devido a maior 

exposição a estes causadores. As queimaduras por radiação mais comuns são as 

causadas pela alta exposição ao sol, mas também existem aquelas decorrentes do 

uso de radioterapia no tratamento do câncer (ZAMARIAN, 2012). 

Os tratamentos para pacientes queimados podem ser feitos de imediato com 

os cuidados iniciais e de primeiros socorros feitos pelo próprio paciente ou por 

terceiros caso sejam de 1° ou 2° grau, para depois procurar atendimento 

especializado e sendo de 3° é necessário tratamento médico em caráter de 

urgência. 

De imediato, dentro da profilaxia, é necessário primeiramente que seja extinta 

a fonte térmica causadora do trauma, que o local atingido seja lavado com água 

corrente até resfriar e que seja retirada a roupa da área queimada (VARELLA, 2011). 

Posteriormente segundo as diretrizes é necessária profilaxia para tétano caso 

necessária, verificação da necessidade de internação, de analgesia e de hidratação 

oral ou venosa. 

Pacientes que apresentam queimaduras extremamente graves nas 

extremidades devem ser submetidos à realização de uma amplitude de movimentos 

a cada 15 a 30 minutos conforme a tolerância do mesmo, isso pode ajudar a 

minimizar o edema do tecido tal como diminuir a pressão. 

O processo de escarotomia é indicado no caso de queimaduras de 3º ou 2º 

grau profundas em áreas circulares dos membros superiores, inferiores ou torácicas. 

Em certas ocasiões o edema tecidual pode causar compressão de estruturas como 

artérias e vasos em membros diminuindo o fluxo sanguíneo e o retorno venoso, 

predispondo a necrose nas extremidades. A escarotomia é utilizada para 

descompressão desses vasos. Na realização do processo de escarotomia é feita 

uma incisão na pele lesionada abrangendo toda a sua espessura até o tecido 

subcutâneo. É considerado um procedimento de urgência, que deve ser realizado 

em sala cirúrgica. Queimaduras de terceiro grau são insensíveis, assim sendo não é 

necessário o uso de anestésicos para a realização deste procedimento, contudo, 

pode ocorrer acentuado desconforto decorrente da incisão (BOLGIANI; SERRA, 

2010). 

 

OBJETIVO 
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Verificar através da dissecação as estruturas anatômicas superficiais na 

região do dorso do pé e da porção ântero-medial da coxa e correlacionar com o 

procedimento de escarotomia e suas complicações. 

 

METODOLOGIA 
 As peças utilizadas na dissecação foram uma coxa direita e um pé esquerdo 

de um cadáver do sexo feminino, fixada no formol e conservada em glicerina, 

pertencente ao Laboratório de Anatomia Humana do Departamento de Morfologia 

Humana, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, 

destinadas ao “Curso de Dissecação Anatômica do DMORF”. Para a dissecação 

foram utilizados os seguintes instrumentos: cabos de bisturi nº 3 e 4, lâminas nº 10 e 

22, pinças anatômicas nº 18 cm, tesoura gengival de ponta reta de 12 cm. No pé foi 

realizado um corte longitudinal em seu dorso e dois cortes transversais, um ao nível 

da articulação metatarsofalangeana e outro ao nível dos maléolos. Foram retiradas a 

epiderme e a derme, rebatendo-as no sentido medial para lateral. Na coxa foi 

realizada uma incisão longitudinal da espinha ilíaca ântero-superior até a porção 

ântero-medial do joelho, uma oblíqua ao longo da linha inguinal direita e outra 

transversal na porção ântero-superior do joelho. 

 

 RESULTADOS, DISCUSSÃO 
No pé foram identificadas as veias digitais dorsais que desembocam no arco 

venoso dorsal. Nas porções lateral e medial do dorso observou-se a rede venosa 

dorsal do pé logo abaixo da derme. Nessa região o tecido fibroadiposo é muito 

escasso (Figura 1A e B).  

 Na coxa foi identificada a veia safena magna em seu trajeto ascendente na 

porção medial e anterior da coxa. Foram notadas várias veias tributárias 

desembocando em sua região anterior e na porção medial proximal foi visualizada 

uma anastomose em arco. Ocorreu uma necrose de tamanho considerável próximo 

à região inguinal direita onde se observou várias veias tributárias de pequeno calibre 

(Figura 2). 

Os vasos sanguíneos presentes no pé apresentam pequeno calibre e estão 

situados mais superficialmente e por consequência são mais afetados durante o 

processo de escarotomia, devido à quase total ausência de tecido fibroadiposo 

nessa região. Situação diferente foi observada na coxa, onde se observam veias de 
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médio calibre e grande quantidade de tecido fibroadiposo recobrindo-as, o que torna 

o processo de escarotomia menos danoso nesta região. 

 
Figura 1 –A e B – Dorso do pé. Vd – Veias digitais dorsais. Av – Arco venoso dorsal; 

Rv – Rede venosa dorsal. 

 

 

Figura 2 - Coxa. Aa – Anastomose em arco. Vm – Veia safena magna. Tb – Veias 

tributárias 

 

CONCLUSÃO  
 A dissecação anatômica das veias superficiais do membro inferior é 

importante na compreensão e execução da escaratomia em queimaduras de terceiro 

grau, pois além de proporcionar o conhecimento anatômico da região, ainda 

desenvolve habilidades manuais importantes para descomprimir os vasos sem lesá-

los. 
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PEQUENO APRENDIZ NO TRÂNSITO: UMA AÇÃO EXTENSIONISTA 

Letícia Cristina ALVES; Ivania VERA; Roselma LUCCHESE; Luiz Antônio VIEIRA; Michelly 

Lorrane SOUSA. 

Curso de Enfermagem - Campus Catalão: leticiaenfer19@gmail.com 

Palavras-chave: Enfermagem. Prevenção de acidentes de trânsito. Estudantes.  

INTRODUÇÃO: As causas externas passaram a representar a segunda causa de morte no 

Brasil. Elas podem ser identificadas como os homicídios, suicídios, agressões físicas e 

psicológicas, acidentes de trânsito, transporte, quedas, afogamentos, lesões e traumas 

(MINAYO, 2008; SANTOS, 2008). A segunda categoria de identificação das causas de 

mortalidade, identificada como violência, se baseia nas questões das relações humanas 

como o Estado, organizações sociais e instituições. Essas categorias estabelecem 

estabelece, portanto, objetos de estudo e interpretações por parte da filosofia, do direito 

entre outros (MINAYO, 2008). Neste contexto, os acidentes de trânsito e a violência em 

geral constituem uma verdadeira questão de Saúde Pública no mundo moderno, sobretudo, 

devido à alta morbimortalidade (CAIXETA, 2010), fato considerado como uma epidemia ao 

acarretar consequências para o indivíduo, família e sociedade em geral (BRASIL, 2001). O 

uso do método de identificação das causas de mortalidade tem sido utilizado há mais de 

dois séculos para realizações de perfis, comparações, observações e sugestões às 

diferentes esferas de governo a respeito das causas da violência que terminam em morte, 

assim facilitando intervenções e comparações de dados destinadas a organizações 

internacionais de saúde e sociais (OLIVEIRA, 2007). Em 2003, aproximadamente 13% dos 

óbitos ocorridos foram vinculados às causas externas de mortalidade (OLIVEIRA, 2007). 

Essas causas foram responsáveis de 1990 a 2003 por cerca de 12 % das mortes ocorridas 

no mundo o que corresponde a 8 milhões de mortes por ano, sendo s acidentes de 

transporte responsáveis por grande parte desse número (CALIL, 2009). Dentre as crianças, 

cerca de 6 mil crianças de até 14 anos morrem e 140 mil são hospitalizadas por ano no país, 

representando R$ 63 milhões de gastos na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) (OMS, 

2005; BRASIL, 2009). Em relação ao gênero, o sexo masculino, devido à maior exposição 

no trânsito, assume maiores riscos ao conduzir veículos, isso devido a influência sócio-

cultural (CAIXETA, 2010). O número de acidentes cresce ainda mais quando se trata do uso 

e consumo de álcool e direção principalmente em jovens e adultos jovens.  Neste caso 

programas educativos que focam riscos ao dirigir alcoolizado, implantaria o uso consciente e 

responsável do álcool e à direção de veículos (CAIXETA, 2010). Em relação às condições 

de tráfego, no período de 2001 a 2011, registrou-se um crescimento de 170,68% da frota de 

veículos, com um crescimento populacional de 32,04% em relação ao Censo de 2010 

(CATALÃO 2011; IBGE, 2010). Estes achados remetem a necessidade de ações precoces e 
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interventivas de educação no transito, sobretudo, aos futuros condutores de veículos. Com 

um grande número de acidentes, torna-se desafiante para a saúde pública, sendo 

necessário, o desenvolvimento de estudos acerca do tema, para a compreensão do real 

problema, tornando-se assim a prevenção e promoção de segurança (CAIXETA, 2010). 

Diante desse fato preocupante a inserção do tema trânsito no currículo escolar junto com 

medidas estratégicas de intervenção (ações educativas de aprendizagem sobre normas e 

leis de trânsito) garante a crianças conhecimento sobre o tema, contribuindo assim para a 

sua segurança no espaço público (BRASIL, 2009). Apesar da Política Nacional de Redução 

de Acidentes e Violências ser um instrumento orientador na atuação do setor saúde, as 

ocorrências acidentais e violentas que matam ou geram agravos à saúde necessitam de 

atendimento do serviço de saúde (BRASIL, 2001; SANTOS et al, 2008). Contudo, são 

necessários a co-participação da sociedade na conscientização da direção segura 

embasada nas regras de transito nacionais com vista a prevenção de acidentes. Neste 

sentido, uma atividade de Educação em Saúde no Trânsito visa sensibilizar estudantes na 

faixa etária de 10 a 13 anos quanto a acidentes de trânsito, e sua relação com uso e 

consumo de bebidas alcoólicas. Dessa forma, a extensão universitária é um processo 

educativo, cultural e científico que permite o Ensino e Pesquisa. Uma relação entre 

Universidade e Sociedade e a participação de estudantes nessas pesquisas na sociedade, 

possibilitando a formação do profissional (UFG, 2012).  

 

OBJETVO: O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de educadores e estudantes 

de enfermagem na Ação de Extensão intitulada “Pequena Aprendiz no Trânsito” (PAT) 

realizado na sudeste goiano, no período de 2010 a 2012. 

 

TRAJETÓRIA DA EXPERIÊNCIA: Este é um relato de experiência com participantes do 

Projeto de educação no trânsito intitulado “Pequeno Aprendiz no Trânsito” (PAT). O PAT é 

uma continuidade da ação de extensão Redução da Mortalidade por acidentes de trânsito, 

protocolo SIEC 48885/2010 (SOUZA et al, 2010). Os atores são acadêmicos do Curso de 

Enfermagem da UFG/Campus Catalão e Secretaria Municipal da Saúde, com profissionais 

da área da saúde, ensino municipal, trânsito e sociedade em geral. A vivência refere-se ao 

período de 2010 a 2012. O público alvo da Ação de Extensão são alunos do Centro de 

Convivência do Pequeno Aprendiz (CCPA) sobre a redução da morbimortalidade por 

acidentes de trânsito em um município do sudeste Goiano. A proposta inicial desta extensão 

foi conscientizar e oportunizar conhecimento quanto aos riscos no trânsito no público alvo, 

por se acreditar que estes são multiplicadores do aprendizado e futuros condutores. Com 

isto, se promove e fortalece as ações de cidadania junto ao trânsito, por meio de 

discussões, debates e exposição do pensamento crítico. 
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RELATO DA EXPERIÊNCIA: A educação em saúde e promoção da saúde nas escolas tem 

um papel fundamental na prevenção de acidentes. Acredita-se que as atividades de 

educação no trânsito venham ao encontro com a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e violências do Ministério da Saúde (FIORUC, 2008). As 

atividades do projeto tiveram início no dia 05 de abril de 2010 até o presente momento 

inicialmente no CCPA. A duração das atividades tem sido de aproximadamente duas horas, 

com faixa etária participante de estudantes de 10 a 13 anos sendo estendida a outras faixas 

etárias e escolaridade por solicitação de escolas do Município em questão. Houve a inclusão 

de outros parceiros para concretizar as atividades propostas junto às escolas e empresas 

que tem interesse em participar do projeto, sempre respeitando o calendário das 

instituições.  As atividades, são compostas por 4 eixos temáticos: ‘3 “S do acidentes- Scene 

(Cena), Situação, e Segurança; Influência do álcool e outras drogas no trânsito, e por último 

a legislação de trânsito. Metodologias diversas são utilizadas, como aulas expositivas, 

dinâmicas grupais, dramatização na vila do trânsito, jogos educativos, entre outros. Os 

materiais utilizados na confecção dos instrumentos são reaproveitados e recicláveis como, 

madeiras, plásticos, sucatas, papelões entre outros. Inicialmente, os alunos, sob a 

orientação e supervisão de um dos mentores, realizam a atividade em uma maquete de 

trânsito, para posteriormente realizarem a atividade proposta. Cabe salientar, que no 

momento das atividades são efetuadas as devidas correções acerca das regras de trânsito 

seguro. Em 2010, deu-se início o projeto de extensão no CCPA. A atividade principal da 

ação de extensão foi à orientação e conscientização das estudantes, com a meta de 

redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito.Em 2011, foi realizada a primeira 

gincana sobre educação para a Promoção da Paz no Trânsito, 250 estudantes foram 

envolvidas e cinco escolas premiadas. A estratégia foi realizar um concurso de desenhos 

com o tema ‘trânsito’ onde a primeira etapa tinha caráter eliminatório, a Comissão 

Organizadora era encarregada de pré-selecionar os desenhos das escolas e alunos 

participantes. Somente os selecionados na primeira etapa participaram das oficinas no 

Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde, Superintendência Municipal do 

Trânsito de Catalão e Polícia Rodoviária Federal. Posteriormente para os alunos 

selecionados, cerca de 30 estudantes, foram entregues prêmios e certificados. Em 2012, até 

o presente momento, oito escolas participaram do projeto em espaço cedido por uma 

empresa de ônibus da cidade. A conscientização sobre as leis de trânsito e a relação 

perigosa entre bebida alcoólica e direção foram muito pontuadas.  Para esta atividade, 

utiliza-se uma ‘vila do transito’ feita em lona, pintada, com as diferentes vias e principais 

placas. O uso de carrinhos de brinquedo e cinto de segurança é elencado para a atividade. 

Dentre os desafios encontrados, considera-se o mais eminente à escassez de voluntários 
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para o projeto e financiamento quanto aos custos em relação ao translado dos educadores, 

translado e alimentação dos alunos para a atividade extensionista, manutenção dos 

carrinhos, do cenário da ‘vila do trânsito’ e todo o material de escritório utilizado nos grupos 

de trabalho nas escolas, como cartolinas, colas, entre outros materiais. O não registro no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) também é um fator limitador. Até o presente 

momento, o PAT recebe subsídio da Secretaria Municipal de Saúde e de seus poucos 

idealizadores, o que limita a ação dos atores envolvidos.  Contudo, os resultados das 

atividades propostas pelo projeto de extensão têm sido satisfatórias, em relação à 

conscientização e a participação dos estudantes quanto aos objetivos estabelecidos em 

curto prazo: 1) Construção de conhecimento quanto a modo de agir no trânsito; 2) 

Ampliação das ações educacionais a outras instituições municipais, agregando os 

multiplicadores à equipe executora, disseminando-as pelas escolas do município; 3) 

participação efetiva dos alunos do CCPA conscientizados sobre a violência e acidentes no 

trânsito e 4) formação de multiplicadores de ações proativas na vila do trânsito e, 

consequentemente, conscientizar os pais por meio dos filhos - multiplicadores do 

conhecimento adquirido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A intervenção educativa descrita tem a intenção de orientar o 

público alvo quanto à prevenção de acidentes no trânsito por se tratar de um grave 

problema de Saúde Pública. Embora existam ainda desafios a serem enfrentados como o 

número reduzido de voluntários, ajuda de custo insuficiente, o PAT está há dois anos em 

atividade com resultados satisfatórios em seus objetivos, sobretudo, a conscientização dos 

estudantes em cerca de aproximadamente 70% dos envolvidos. As parcerias vinculadas ao 

projeto tornam-se um ponto positivo para a continuidade da proposta desta ação 

extensionista. A perseverança de seus idealizadores também são fatores estimuladores 

para a continuidade desta ação na comunidade jovem.  
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE DIABETES PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO DE JATAÍ: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA* 

DORNELES, Letícia Lopes1; ALMEIDA, Ludymilla Pereira Rodrigues De 2; LIMA, 

Maíra Ribeiro Gomes De3; FERREIRA, Pedro Afonso Barreto4; CIRQUEIRA, Denise 

Soares de5; NOGUEIRA, Douglas José6. 

Palavras-chave: Educação em saúde, Diabetes, CAPS, Enfermagem. 

 

Justificativa/Base teórica 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) caracterizam-se como um 

serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS), que 

acolhe os pacientes com transtornos mentais, propiciando cuidados clínicos e de 

reabilitação psicossocial (BRASIL, 2004).  

Os CAPS podem ser compreendidos como espaços substitutivos ao modelo 

hospitalocêntrico, que possuem um tipo de clínica centrada na família, comunidade e 

usuários (SANTOS, NUNES, 2011). Durante as aulas práticas no CAPS, 

percebemos que muitos dos usuários atendidos no serviço, referiam ser diabéticos. 

Sabemos que esta doença relaciona-se a fatores psicológicos, que diminuem a 

qualidade de vida dos pacientes, aumentando suas tensões emocionais e 

conseqüentemente de seus familiares. Muitas ações são desenvolvidas pela 

enfermagem visando ajudar o paciente e orientar a família e a comunidade(LIMA, 

SOUZA, 2009).   

A educação em saúde é uma ação fundamental nos cuidados do Diabetes 

Mellitus, onde o objetivo é fornecer aos indivíduos conhecimentos sobre o 
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autogerenciamento da doença, principalmente em crises de hipoglicemia e 

hiperglicemia, para que haja mudança de comportamento principalmente em relação 

à nutrição e atividade física(TORRES, et al, 2009). Foi observado que os usuários 

do CAPS necessitam de ações voltadas à educação em saúde sobre diabetes.  

Baseado nos aspectos sociais e de saúde dos usuários do CAPS 

desenvolvemos uma atividade educativa com o objetivo de informar, esclarecer e 

conscientizar os usuários sobre o Diabetes, com o intuito de promover mudanças no 

estilo de vida para que os mesmos tenham uma maior adesão ao tratamento, e 

conseqüentemente um controle adequado da doença. 

 

Objetivos 

Relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos de enfermagem durante a 

realização de atividade educativa sobre Diabetes para os usuários do CAPS do 

município de Jataí. 

 

Metodologia  

Trata-se de um relato de experiência sobre o que foi vivenciado pelos autores 

do estudo durante atividade educativa sobre diabetes para os usuários do CAPS do 

município de Jataí – GO.  

A atividade foi desenvolvida durante uma das aulas práticas da disciplina 

saúde mental. Sob a supervisão do professor, foi programada e realizada em 

novembro de 2011, uma atividade educativa sobre diabetes, com duração de 45 

minutos. A atividade foi preparada de forma simples e objetiva, e utilizamos várias 

ilustrações na apresentação expositiva com o intuito de facilitar a compreensão do 

público. A escolha do tema foi feita a partir de pedidos dos usuários, por terem 

muitas dúvidas sobre a doença. Realizamos a atividade em uma sala de reunião do 

CAPS, onde são desenvolvidos os grupos abertos. Tivemos a participação de 14 

usuários na atividade, utilizou-se os recursos de mídia como data show, notebook e 

caixas de som. Discutimos com os usuários: as causas, sinais e sintomas, fatores de 

risco, complicações, tratamentos e prevenção do Diabetes. Após a atividade foi 
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realizado uma dinâmica de grupo e posteriormente os usuários foram encaminhados 

individualmente para a sala de enfermagem para realizarem a verificação da 

glicemia capilar. Os usuários que apresentaram níveis glicêmicos alterados 

receberam orientações quanto a importância de buscar tratamento médico,  de ter 

uma dieta adequada e realização de atividade física no controle do Diabetes. 

Resultados e discussão 

Constatou-se que as estratégias propostas na atividade foram eficazes e com 

uma ótima aceitação pelos usuários do CAPS que se mostraram bastante 

interessados no assunto.  Muitos desses usuários expuseram suas dúvidas e 

também dificuldades para enfrentar o Diabetes, principalmente em relação ao 

tratamento e o déficit de conhecimento e compreensão da mesma.  A atividade 

proposta proporcionou aos usuários um momento ímpar, pois puderam conhecer 

mais sobre o tema, esclarecer suas dúvidas e trocar experiências. Ao final da 

atividade os usuários, demonstraram um maior esclarecimento sobre como 

controlar, prevenir, ou retardar as complicações do Diabetes. Podemos compreender 

que a extensão contribui para que o conhecimento produzido na Universidade possa 

beneficiar a comunidade em geral. 

Conclusões 

Por se tratar de um curso que se baseia na essência do cuidar amparado pela 

ciência e prática diária, onde os graduandos devem estar cientes da realidade de 

cada população e de sua responsabilidade de promover mudanças no perfil de 

saúde dos pacientes proporcionando uma melhor qualidade de vida à população, o 

contato desenvolvido com os usuários do CAPS do município de Jataí teve e terá 

uma significativa participação na formação da cultura profissional dos futuros 

enfermeiros, pois a interação entres ambos os grupos foi plena e satisfatória. 

A atividade de extensão, direcionada á educação em saúde dos usuários do 

CAPS, evidenciou a necessidade de se estabelecer de forma rotineira momentos de 

discussão e/ou esclarecimento sobre problemas de saúde que sejam mais 

freqüentes na clientela do serviço. Acreditamos que estas ações desenvolvidas são 

capazes de promover uma mudança no estilo de vida do usuário, favorecendo uma 

melhora significativa de sua qualidade de vida. 
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ANALISANDO E REFLETINDO A PRÁTICA DOCENTE NO PROJETO 

MATEMÁTICA NO CIRCO 

 

SILVA, Lilianne Oliveira da1; CEDRO, Wellington Lima2 
 

Palavras-chave: atividades de ensino; ensino de matemática; atividades 

lúdicas; circo. 

 

Introdução  
Ao analisarmos as atitudes dos alunos em relação à matemática, percebemos 

que de um modo geral, eles apresentam atitudes negativas com relação aos 

conhecimentos matemáticos, ou seja, eles não têm prazer em estudá-la, tornando-

se um obstáculo para a aprendizagem. Para conseguirmos mudar isso, devemos 

fazer com que eles se interessem pela disciplina. 

Para Utsumi (2000) acessar as atitudes dos alunos em relação à Matemática 

é um aspecto importante de uma tarefa maior, que é ensinar e propiciar 

modificações nas atitudes dos alunos.  

Deste modo, um dos objetivos deste projeto é permitir que as crianças 

possam desmistificar o velho paradigma de que a matemática só deve ser 

trabalhada em sala de aula e que somente pode ser apresentada no quadro-negro, 

valorizando somente a realização das operações matemáticas e da solução de 

problemas desvinculados da realidade. Para que as crianças comecem a perceber 

que a matemática está presente em todos os lugares e o quanto ela é útil no seu 

cotidiano, os conhecimentos da escola devem ser dirigidos à vida. Como postula 

Leontiev (1983, p. 247) “Para aprender um material, de forma que supere o aspecto 

formal, não basta somente ‘passar’ pelo ensino, e sim este deve ser ‘vivido’, deve 

tornar-se parte da vida real do educando, deve ter para ele, um sentido vital”. 

A nossa intenção com esse projeto é tornar a matemática mais interessante, 

pois segundo Vygotski (2003, p. 148), para uma boa assimilação, “o interesse 

sempre deve estar coordenado com a recordação. Se o professor desejar que algo 

seja bem assimilado, deve se preocupar em torná-lo interessante”. Por isso 
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escolhemos a ludicidade, como o princípio preponderante do trabalho desenvolvido 

no projeto. 

 
O trabalho com jogos! 

O jogo, no ensino da Matemática, enquanto estratégia adotada para tornar 

mais significativas e prazerosas as aulas dessa disciplina, podendo ser para os 

educandos um recurso fundamental para que passem a entender e a utilizar regras 

que serão empregadas no processo de ensino-aprendizagem, na matemática e no 

circo. Autores como Borin (2007) e Macedo (2000) destacam que o jogo é um meio 

de diversão que acaba por motivar, desenvolver habilidades, estimular o raciocínio, a 

capacidade de compreensão dos conteúdos matemáticos e de outras áreas do 

conhecimento. Além disso, a sua utilização propicia ao educando compreender 

regras a serem utilizadas no processo de aquisição do conhecimento e assimilar 

conteúdos que até então pareciam totalmente abstratos. 

Os jogos que trabalhamos com os alunos são relacionados com o circo, ou 

seja, de um jogo circense criamos um jogo matemático. Portanto, o nosso objetivo é 

exatamente esse, isto é, tentamos motiva-los por meio do desenvolvimento dos 

jogos mais presentes em suas vidas, no caso, os jogos circenses. O 

desenvolvimento das atividades lúdicas surge como uma oportunidade de 

socialização para os alunos, de busca pela cooperação mútua, e de participação da 

equipe na busca incessante por elucidar o problema proposto pelo professor. 

 
A escola de circo como espaço de aprendizagem 

A Escola de Circo (Escola Laheto), onde são realizadas as atividades, é 

constituída de dois picadeiros, uma cozinha, uma área coberta com algumas mesas 

e cadeiras onde são feitas as atividades escolares (este espaço também funciona 

como refeitório), uma pequena biblioteca e um contêiner que foi adaptado como 

laboratório de computação, com cerca de seis computadores. Ambiente que não se 

parecia em nada com uma escola regular, mas com certeza era um “espaço de 

aprendizagem”, ou seja, um “lugar da realização da aprendizagem dos sujeitos 

orientado pela ação intencional de quem ensina” (CEDRO; MOURA, 2007, p.38), 

Deste modo, compreendemos o espaço da escola de circo Laheto, assim como 

Masetto entende a sala de aula, ou seja, “a sala de aula é um espaço aberto que 

deve favorecer e estimular a presença, o estudo e o enfrentamento de tudo o que 
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constitui a vida do aluno [...] Ao mesmo tempo, é um espaço que fornece explicações 

sobre os conhecimentos novos, sobre as relações e atitudes que se esperam do 

educando face a sociedade. Cria-se uma interação continua entre o aluno e a 

realidade externa. Entre o mundo interno e externo.” (MASETTO, 1997, p.34-35) 

 

Metodologia 
O trabalho desenvolvido no projeto Matemática no Circo caracteriza-se por 

ser uma metodologia do trabalho em equipe. O grupo é composto pelo professor 

Coordenador e pelos os bolsistas da licenciatura em Matemática. A dinâmica 

organizacional do grupo gira em torno das reuniões semanais entre os membros da 

equipe. Estes encontros são divididos em dois grandes momentos: um primeiro 

destinado as reflexões que tem como base os relatos das experiências na escola-

campo e um segundo momento destinado ao planejamento e replanejamento das 

ações da equipe. 

Dentro do grupo, o trabalho é concebido de um modo colaborativo, ou seja, 

todos trabalham conjuntamente e se apoiam mutuamente, visando atingir objetivos 

comuns negociados pelo coletivo do grupo. Nesta perspectiva colaborativa, as 

relações, tendem a ser não hierárquicas, havendo liderança compartilhada e 

corresponsabilidade pela condução das ações. 

 

Relato e discussão das atividades no circo 

Durante todo o segundo semestre de 2011, desenvolvemos uma série de 

atividades no Circo Laheto, neste artigo destacaremos somente algumas delas. 

A primeira tarefa desenvolvida foi o “siga o mestre”. Ela é uma atividade que 

trabalha com a memória e sequência. O modo como desenvolvemos a atividade foi 

o seguinte: inicialmente, os participantes formaram uma roda. Em seguida, o mestre 

começou a fazer uma sequência de malabarismos, neste momento os outros 

participantes tinham que repeti-la, e assim se desenvolvia a tarefa. 

A atividade imagem e ação foi uma atividade que enfocou a linguagem 

corporal e a ideia de correspondência. O jogo foi desenvolvido da seguinte forma: os 

participantes receberam uma frase com situações cotidianas  que continham uma 

sentença matemática. Com essa frase eles teriam que apresentar para seus 

colegas, mas não podiam falar e para representar os números não poderiam mostra-

los com os dedos. Com o desenrolar da atividade acrescentávamos dicas que 
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ajudavam os estudantes na descoberta da frase. Nesta atividade percebemos que a 

criatividade das crianças era incrível para representar os números. 

A atividade acerte o alvo, foi um jogo que abordou o espaço e o plano 

cartesiano. O desenvolvimento da brincadeira ocorreu da seguinte maneira: os 

alunos tinham que lançar um bambolê e acertar na trave enquanto estavam pulando 

na cama elástica. Esta tarefa foi importante para que eles percebessem como a 

matemática está presente no circo. 

Na atividade gladiador de sequencias, trabalhamos com sequencias de 

figuras. Nesta tarefa entregamos a cada aluno uma bolinha e uma figura, eles teriam 

que derrubar a bolinha do colega e pegar a figura dele para formar uma sequência. 

No nosso ponto de vista com esta tarefa conseguimos contribuir para o 

desenvolvimento de uma atitude positiva em relação à matemática.  

A atividade pulando alto enfocou a aritmética e foi organizada da seguinte 

maneira: Colocamos em uma mesa contas matemáticas e no pula-pula uns balões 

com os resultados. Eles deveriam subir na cama elástica e dar saltos para conseguir 

estourar o balão com o numero desejado. 

A sexta atividade foi a caçada geométrica, que abordou os conhecimentos 

geométricos. O objetivo deste jogo era fazer com que as crianças andassem pelo 

circo e identificassem todos os objetos geométricos que conseguissem. A nosso ver, 

esta foi uma das atividades mais interessantes, pois eles puderam perceber e 

identificar que a matemática está no convívio deles. 

 

Conclusões 

A experiência no projeto Matemática no circo foi de grande importância para a 

minha formação, pois consegui perceber como é importante que o aluno sinta-se 

bem com a matemática, percebi também como podemos e devemos mudar suas 

concepções. 

Antes do projeto minha mente era totalmente fechada, pensava que só se 

podia ensinar matemática com um quadro e um giz. O que eu percebi após certo 

tempo é que estes materiais podem ser substituídos. Ao chegar ao circo percebi que 

não precisava destes recurssos, pois ensinar matemática lá era muito mais que isso, 

era ter imaginação para criar atividades que utilizassem os materiais disponíveis no 
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circo. Dentro desse contexto, comecei, então a entender como o professor deve ser 

em sua vida profissional. 

Ao desenvolver as ações do projeto, consegui estabelecer as relações com os 

princípios teóricos estudados nas diversas disciplinas estudadas na universidade. 

Com o trabalho, tivemos a satisfação enorme em ouvir os alunos dizerem que 

gostavam da matemática que ali era aplicada. Com isso percebi que estávamos 

chegando ao esperado, que a proposta do projeto estava sendo cumprida. 

Tudo o que eu como professora deveria aprender, estou aprendendo neste 

projeto, desde o planejamento das atividades até a percepção dos resultados e 

reflexões sobre as mudanças necessárias. Portanto, este projeto pode colaborar não 

somente para a mudança nas concepções dos alunos, mas também para a 

transformação na atitude do professor em sala de aula. 
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O TEMA “ENGENHARIA” NAS ESCOLAS: FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA 

 
ROCHA, Lohayne Vilela1; FRANCO, André Luiz Carneiro2, COLVERO, Diogo Appel3; ALVES, Fleide Wilian 

Rodrigues4, SILVA FILHO, Antônio Marcelino da5, CUNHA, João Bosco da6, MARIANO, Felipe Pamplona7, 

VIANA, Rhander8, OLIVEIRA FILHO, Ricardo Humberto de9, OLIVEIRA, Ademyr Gonçalves de10. 

 

Resumo: 
O projeto de extensão universitário denominado “O tema Engenharia nas escolas” foi desenvolvido com o objetivo 
de promover a integração entre alunos do ensino fundamental e o ambiente universitário, apresentando os vários 
segmentos da engenharia através de palestras. As apresentações foram realizadas em escolas de ensino fundamental e 
médio da rede pública de educação. Neste trabalho são apresentados os módulos que abordaram os princípios de 
conservação e transformação de energia a partir de fontes renováveis. A exposição do tema foi feita através de 
maquetes e protótipos de equipamentos desenvolvidos na universidade com a utilização de materiais reciclados. O 
tema é de grande importância, pois desenvolve nos alunos o interesse para a grande área da tecnologia, que 
atualmente apresenta grande demanda no mercado. Mesmo sem contar com uma base teórica sólida, constatou-se o 
interesse dos alunos, principalmente na apresentação das maquetes e protótipos, os quais podem ser desenvolvidos 
pelos mesmos em casa. Para os alunos, técnicos e professores da universidade envolvidos no projeto a experiência 
foi gratificante, pois permitiu compartilhar conhecimento e contribuir para o crescimento dos jovens e adolescentes 
enquanto estudantes, futuros profissionais e cidadãos. 
Palavras-chave: Engenharia, educação, fontes renováveis de geração de energia. 

 

Justificativa / Base Teórica  

Este projeto de extensão foi desenvolvido visando à interação dos docentes, técnicos e estudantes 

dos cursos de graduação em engenharias (Elétrica, Mecânica e de Computação) com os 

estudantes do ensino fundamental e médio, por meio de aulas práticas e teóricas ministradas nas 

escolas públicas da cidade de Goiânia.  

Os objetivos deste projeto são transmitir conhecimentos sobre engenharia e tecnologia aos alunos 

de ensinos fundamental e médio, de forma a conscientizá-los sobre as suas aplicações no dia-a-

dia e motivar e despertar a curiosidade e o interesse, de jovens e adolescentes, possibilitando o 

desenvolvimento prático de habilidades pessoais como: organização, raciocínio lógico, 

cooperativismo, liderança, empreendedorismo, e a criatividade na resolução de problemas. 

O desenvolvimento deste projeto de extensão se justifica em função do significativo aumento da 

demanda de engenheiro no mercado de trabalho brasileiro. 

                                                
* Resumo revisado por Ademyr Gonçalves de Oliveira. Título: O tema “Engenharia” nas escolas. Número: 36490. 
1Universidade Federal de Goiás, Escola de Engenharias Elétrica, Mecânica e de Computação, 
lohaynevilela@hotmail.com; 2andreodin@hotmail.com; 3diogocolvero@yahoo.com.br; 4fwralves@gmail.com; 
5antonio@eee.ufg.br; 6jbosco@eee.ufg.br; 7rhanderviana@gmail.com; 8fpmariano@emc.ufg.br; 
9rhofilho@gmail.com; 10ademyr_go@emc.ufg.br 
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Segundo Aguiar Neto (2011), para alcançar uma engenharia mais competitiva é necessário uma 

série de mudanças: 

a) formar mais e melhores engenheiros;  

b) difundir o papel da engenharia, a sua importância e aplicações; 

c) desenvolver cultura empreendedora e a capacidade de inovação na formação do engenheiro; 

d) desenvolver ações de internacionalização nos cursos; 

e) maior inserção de estudos interdisciplinares; 

f) considerar o conceito de sustentabilidade: econômica e meio ambiente. 

O critério de escolha deste módulo - fontes renováveis de energia - baseou-se na ampla atuação e 

na importância do tema. Foi vislumbrada ainda a oportunidade de desenvolvimento de maquetes 

e protótipos a partir de materiais reciclados, sendo que os alunos das escolas públicas possam ter 

condições de construir seus próprios protótipos, aproximando o assunto abordado à realidade, e 

exemplificando que nem sempre um produto tecnológico é caro e muito difícil de ser obtido. 

 

Metodologia 

Este trabalho referente ao reaproveitamento de fontes de energia renováveis representa quatro, 

dos seis módulos que compõem este projeto de extensão como um todo. O público alvo são os 

estudantes de escolas públicas de ensino fundamental e de ensino médio, localizadas em Goiânia 

e na região metropolitana, visando abranger a área de conhecimento em engenharias, incluindo as 

temáticas tecnologia e educação. 

A metodologia deste projeto baseou-se em: 

a) identificar as ações e as escolas públicas participantes; 

b) planejar as ações e as atribuições de tarefas entre as equipes do projeto; 

c) desenvolver projetos específicos de engenharia por meio de maquetes e protótipos de baixo 

custo; 

d) elaborar aulas práticas e teóricas sobre os projetos específicos de engenharia; 

e) avaliar os resultados e apresentar propostas de melhorias relacionadas à área de educação; 

f) divulgar as informações e os resultados por meio de artigos científicos e por meio da página 

deste projeto de extensão, disponível em: https://sites.google.com/site/engenharianasescolas/. 
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Os módulos abordados neste trabalho abrangem a construção de um protótipo de biodigestor, de 

um protótipo de motor stirling, de uma maquete de central de geração de energia elétrica e eólica, 

e de um sistema de aquecimento de água através de energia solar. 

Conforme descrito por Deus et al. (2012), o biodigestor é constituído de uma câmara fechada 

onde é colocado o material orgânico, em solução aquosa, nessa câmara o material sofre 

decomposição, gerando o biogás que será acumulado na parte superior da referida câmara. Foi 

construído um protótipo de biodigestor de matéria orgânica utilizando material reciclado (Figura 

1.a), para geração de biogás e biofertilizante.  

Segundo Rocha et al. (2012), o motor Stirling é composto por um reservatório, onde o fluido é 

armazenado, um deslocador de ar, cuja função é possibilitar a circulação do fluido no interior do 

reservatório, um pistão, responsável por movimentar o eixo virabrequim, e um disco de inércia, 

cuja tarefa é manter a inércia do movimento. Na sala de aula foi exposta a teoria simplificada do 

ciclo termodinâmico envolvido no processo. Foram introduzidos os conceitos de motores, 

energia, transmissão de calor, Lei da Inércia de Newton. Durante a apresentação um protótipo 

(Fig.1.b) funcionava impulsionado por uma lamparina. Enquanto isso, outros modelos 

construídos para fins didáticos circulavam entre os alunos facilitando a compreensão do 

funcionamento do motor Stirling. 

Conforme descrito por Manzan Júnior (2012), na usina hidrelétrica, a energia elétrica é gerada a 

partir da energia potencial da água. Na usina eólica, o vento, transmite movimento para as pás do 

rotor e este ao girar transmite movimento de rotação para um gerador por meio de um eixo, ao 

girar o gerador transforma a energia de rotação em energia elétrica. A maquete construída pode 

ser vista na Figura 1.c. A geração da energia elétrica é visualizada por meio do acendimento de 

LED’s (pequenas lâmpadas).  

Como descrito por Duarte (2012), um sistema básico de aquecimento de água por energia solar é 

composto pela caixa d’água, a qual tem a finalidade de abastecer o sistema, um reservatório 

térmico, o qual deve armazenar a água aquecida e as placas coletoras de energia solar, que são as 

responsáveis pela captura da energia solar e, consequentemente, pelo aquecimento da água. O 

aquecedor construído pode ser visto na Figura 1.d. 

Na fase inicial do projeto de extensão foram realizadas atividades no Colégio Dom Abel SU, 

localizado no Setor Universitário de Goiânia, cujos resultados são apresentados a seguir.   
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Figura 1: a) Protótipo do biodigestor. B) Protótipo do motor stirling. c) Maquete das centrais de 

geração de energia. d) Aquecedor de água utilizando energia solar. 

 

Resultados 

Como estudo de caso, foram realizadas as atividades deste projeto de extensão no Colégio Dom 

Abel SU (de Goiânia), abrangendo: 

- dez (10) alunos do 9º Ano do ensino fundamental (do período matutino) em aulas teóricas e 

práticas, utilizando as maquetes e protótipos (Figura 2.a); 

- aproximadamente setenta e cinco (75) alunos de todas as turmas do ensino médio (primeiro, 

segundo e terceiro anos do período noturno), conforme ilustra a Figura 2.b.  

 

a)  b)  

Figura 2: Apresentações do projeto de extensão: a) Primeira apresentação. b) Apresentação geral. 

 

Conclusões 

Os alunos do ensino fundamental e do ensino médio tiveram aulas de aplicações práticas obtendo 

conhecimentos das disciplinas de matemática e de física, esclarecendo e despertando o interesse 

de aprendizagem sobre a área de exatas. Além disso, os conceitos básicos das diferentes formas 
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de transformação e aproveitamento de energia auxiliaram na compreensão de algumas das 

atuações do engenheiro em benefício da sociedade, do meio ambiente e do desenvolvimento 

tecnológico. Portanto, conclui-se que os objetivos deste projeto de extensão foram atingidos com 

sucesso, de forma significativa, de ambas as partes (da instituição de ensino superior e da 

instituição de ensino médio e fundamental). Mesmo sem contar com uma base teórica sólida, 

constatou-se o interesse dos alunos, principalmente na apresentação das maquetes e protótipos, os 

quais podem ser desenvolvidos pelos mesmos em casa. Para os alunos, técnicos e professores da 

universidade envolvidos no projeto, a experiência foi gratificante, pois permitiu compartilhar 

conhecimento e contribuir para o crescimento dos jovens e adolescentes enquanto estudantes, 

futuros profissionais e cidadãos. 
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Grupo Integrado de Ações Contra Dengue (GIAD): Ações de Prevenção e 

Controle do Vetor Dengue 

 
Autores: LIMA, Luana Duarte; FERNANDES, Xênia Larissa Motta; SANTOS, 

Éric Gomes dos; TRISTÂO, Thereza Crystina Rodrigues; OLIVEIRA, Ellen 

Synthia Fernandes de; SIQUEIRA JÚNIOR, João Bosco. 

Palavras-chaves: combate à dengue; controle de dengue; vigilância 

epidemiológica e entomológica. 

 
1 Justificativa/ base teórica:  

Dengue é uma doença febril aguda, causada por um arbovírus da família 

Flavivírus e transmitida de forma vetorial nas Américas pelo mosquito Aedes 

aegypti. Com a dispersão do vetor pelo território nacional e a mobilidade 

populacional favorecendo a dispersão de sorotipos virais, a dengue passou a 

ocorrer na maior parte do território nacional, tendo a região Centro-Oeste 

registrado suas primeiras epidemias a partir da segunda metade da década de 90 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Principal arbovirose humana, a dengue é um crescente problema de saúde 

pública, obedecendo a um padrão de incidência sazonal que coincide com o 

verão, aumento das médias térmicas e início das chuvas. Entretanto, casos 

isolados são atendidos durante o ano, o que justifica a necessidade de atenção 

contínua a essa doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2009), ações contra a doença devem 

contemplar desde a sua prevenção até a detecção precoce e tratamento de 

casos. Assim, a parceria entre a vigilância epidemiológica e entomológica é 

fundamental, independente da ocorrência de epidemias. Dentro desse contexto 

de conscientização, prevenção e controle vetorial defendido pelo Ministério da 

Saúde se somam às ações governamentais as atividades de grupos 

independentes como o GIAD, responsável pelo combate à dengue dentro dos 

limites da Universidade Federal de Goiás (UFG) e orientação da comunidade.  

De acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2009), a dengue é mais 

frequente em áreas urbanas, sobretudo pela maior quantidade de criadouros 

naturais do vetor e pela criação humana de criadouros artificiais. Segundo 
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SCHMITZ, KEMCZINSHI e HOUNSELL (2004), a Secretaria do Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro verificou que 90% dos focos de ovos de Aedes aegypti estão 

contidos fora das ruas, localizados em quintais, jardins, dentro de casas e 

apartamentos. O hábito domiciliar do mosquito reveste de suma importância o 

trabalho do agente de endemias, responsável pela detecção e eliminação de 

focos vetoriais, verificação e orientação quanto possíveis criadouros. Assim, a 

fiscalização interna e das imediações das unidades da UFG realizadas pelo GIAD 

são impactantes na transmissão local da doença.  

Para o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2009) e para SCHMITZ, KEMCZINSHI e 

HOUNSELL (2004), o esclarecimento e a participação da população são 

imprescindíveis. O Ministério da Saúde preconiza a orientação através de meios 

de comunicação de massa, visitas domiciliares de agentes de endemias ou 

agentes de saúde e palestras educativas, essas últimas previstas dentre as 

atividades do GIAD. Entretanto, muitas vezes, o interesse populacional não é 

alcançado pelas vias de panfletagem ou campanhas televisivas convencionais 

(SCHMITZ, KEMCZINSHI e HOUNSELL, 2004). A adoção de medidas 

complementares, a exemplo do uso de realidade virtual para capacitação leiga, 

defendidos por SCHMITZ, KEMCZINSHI e HOUNSELL (2004), e de atitudes 

concretas, como vistorias e campanhas de coleta de lixo para eliminação de 

criadouros, organizadas pelo GIAD, são importantes no despertar do interesse 

coletivo ao problema. 

Desde a introdução do arbovírus no Brasil, a população de adultos jovens 

tem sido a principal atingida pela dengue (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Como 

a maioria da população frequentadora da UFG é formada por graduandos, pós-

graduandos, professores e servidores, representantes dessa população adulta, a 

prevenção nesse grupo pode reduzir consideravelmente a incidência da doença. 

 

2 Objetivos 
O objetivo central deste relato é descrever a experiência de criação e 

andamento de um grupo de combate à dengue dentro da Universidade Federal de 

Goiás e relatar dificuldades e propostas de melhora para o GIAD e para demais 

grupos de combate à dengue. 
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Os objetivos específicos são: Incentivar a formação de novos grupos de 

trabalho e capacitação de profissionais para atuar no monitoramento das áreas 

internas e externas a UFG, mantendo ambientes saudáveis livres de criadouros 

do vetor. 

 
3 Metodologia 

As ações são realizadas em Goiânia, onde está localizada a sede da UFG, 

com a participação de gestores, professores, funcionários e acadêmicos da UFG. 
Com a utilização de uma planilha de dados [check list], o grupo pode 

monitorar as áreas dentro do campus com o auxílio dos síndicos dengueiros. Os 

síndicos registram qualquer irregularidade, como a presença de lixo depositado 

de forma indevida, possíveis criadouros do mosquito vetor e focos. É feita ainda a 

captura do mosquito, por meio de armadilhas. 
Os dados do check list são catalogados e somados e geram um relatório 

única. 

São feitas ainda reuniões mensais abordando problemas, soluções, 

questionamentos e a organização de eventos para promover a participação da 

população acadêmica e população geral na causa. 

 

4 Resultados e Discussão 
Os acadêmicos denominados de “Jovens Dengueiros”, e funcionários, 

denominados de “Síndicos Dengueiros” foram estabelecidos com atribuições no 

controle da dengue, conforme decreto de 21/02/2011 do Governo do Estado de 

Goiás. Esses foram treinados e capacitados com cursos ministrados pelos 

profissionais da SES, SMS e UFG com o intuito de transferir à população 

conhecimentos práticos do ciclo e do comportamento do vetor e realizar o 

monitoramento das áreas para combate dos criadouros.  

Foi realizada a divulgação do conhecimento científico a população alvo 

com apresentação de pôsteres e palestras sobre aspectos da estrutura, biologia, 

epidemiologia e transmissão do vírus da dengue, bem como sobre as medidas de 

prevenção e controle e sobre as formas clínicas da doença. Portanto, a inserção 

da comunidade acadêmica em atividades de prevenção e controle da dengue em 

Programas pré-estabelecidos pela Instituição são importantes para aumentar o 
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espectro de alcance das informações de conscientização, além de ser um 

estímulo às atividades de extensão universitária que visam promover a 

mobilização social e atingir o maior número de indivíduos possível. 

Com o grupo monitorando e buscando soluções para problemas 

estruturais, lixo e entulho em áreas indevidas, cai o número de criadouros dentro 

dos campus I e II. Além de incentivar os acadêmicos em ações fora da 

universidade. 

 
5 Conclusões 

Ações de combate à dengue são de suma importância, já que está é uma 

doença que depende diretamente de conscientização para ser extinta.  

O contato com a população permite ao grupo exteriorizar conhecimentos 

teóricos e reverter esses conhecimentos em melhoria da saúde pública. Uma vez 

que o papel da universidade é também social. 

Com a análise dos check list, podemos perceber a queda do número de 

possíveis criadouros e criadouros, o que reflete também na população de Goiânia 

e região, uma vez que os acadêmicos são provenientes de diversas regiões da 

capital e entorno. 
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A Patrulha do Xixi no Banho: experiência e práxis 
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1. INTRODUÇÃO 
Este trabalho apresenta a experiência de produção do curta-metragem de 

ficção A Patrulha do Xixi no Banho, realizado pelo Núcleo de Criação de Conteúdos 

Audiovisuais da TV UFG (Nucca), no segundo semestre de 2011. 

Os autores do texto entendem que o audiovisual está entranhado nas 

relações sociais da contemporaneidade e, portanto, é uma linguagem – híbrida por 

natureza – capaz de relacionar-se com todas as áreas do conhecimento e da 

cultura. Assim, o trabalho dedicado à produção audiovisual torna-se importante via 

de síntese e de difusão de conceitos, de visões de mundo e modos de vida. 

 

2. JUSTIFICATIVA / BASE TEÓRICA 

Por que criar um projeto de extensão na televisão? Por que realizar debates e 

estudos a partir da rotina produtiva? É possível gerar produtos reflexivos no âmbito 

da TV? Como ser criativo? De que modo se produz para uma emissora pública, 

educativa e cultural cuja premissa deve ser a emancipação? Como o contexto do 

trabalho reflete na criação de conteúdo audiovisual?  

Por tais questionamentos se faz necessária uma reflexão a partir do conceito 

de trabalho estranhado (MARX, 2004) e da proposta de relação do ser humano “no 

mundo e com o mundo” (FREIRE, 2011) como condição de autonomia. 

As relações de trabalho estabelecidas nos mais diversos ambientes são 

diferenciadas, complexas, modificadas constantemente. Contudo, têm em comum 

uma essência de conflito, contradição e estranhamento. Isso porque o resultado do 

trabalho, material ou imaterial, voltado geralmente para alcançar valor de uso e valor 

de troca, confunde-se ou sobrepõe-se à própria força empenhada pelo trabalhador.  
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Tal consideração, feita por Karl Marx nos Manuscritos Econômico-filosóficos 

quando dispõe sobre a alienação no processo de trabalho (MARX, 2004, p.p. 79-90), 

tem em conta a questão social estabelecida entre forças produtivas antagônicas. A 

transformação do empenho em objeto, coisa, produto e a valorização dessa 

mercadoria em detrimento da ação realizada pelo trabalhador.  

As palavras do autor podem ser úteis para explicar o trabalho realizado pelas 

indústrias dos bens simbólicos e culturais. O resultado de um jornal, um 

documentário ou uma vinheta nas emissoras de televisão, por exemplo, quase 

nunca está vinculado ao pensamento de quem o produziu e sim a fatores externos. 

Tais questões foram importantes para que se enxergasse a proposta do 

Nucca como necessária para que a prática fosse avaliada, transformada em teoria, 

reformulada, reelaborada e devolvida ao seu status de ação. Com a tríade “ação – 

reflexão – ação”, de Paulo Freire, o Nucca busca a práxis “verdadeira”, com a ação 

humana voltada à descoberta do sujeito e suas construções histórica e cultural. 

Quando o Nucca propõe criar conteúdo, como o curta-metragem A Patrulha do 

Xixi no Banho, considera as ações desenvolvidas no interior da TV, as reflexões 

retiradas de textos, as situações de dúvida e problemas enfrentadas nos momentos 

dos debates e, por fim, as proposições que surgem de todos esses momentos e de 

uma renovação-reinvenção cotidiana. “Faço cultura. Sei fazer isto” (FREIRE, 2011, 

p. 174). 

 

3. OBJETIVOS DO NUCCA 

 

O Nucca foi implantado oficialmente no dia 19 de março de 2010, com a 

finalidade de criar e produzir, de maneira colaborativa, conteúdos audiovisuais de 

caráter artístico, educativo, cultural e científico a serem veiculados na TV UFG e 

disponibilizados virtualmente em plataformas vinculadas à Fundação Rádio e 

Televisão Educativa e Cultural e à TV UFG. 

O objetivo do Nucca é propor e produzir vinhetas, chamadas e pílulas que 

abordem temas artísticos, científicos, educativos, culturais e de interesse social; bem 

como propor interprogramas e programas que abordem temas artísticos, científicos, 

educativos, culturais e de interesse social; além de pesquisar, propor e produzir 

novos formatos televisivos de conteúdos artísticos, científicos, educativos e culturais, 

que explorem as possibilidades lúdicas e semânticas da linguagem audiovisual. 
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4. A PATRULHA DO XIXI NO BANHO - METODOLOGIA 

 

O curta-metragem de ficção A Patrulha do Xixi no Banho foi elaborado por 

meio de um edital de financiamento direto, o Ideias para Sustentar o Mundo, do 

portal Tela Brasil. O edital tinha como tema “idéias para sustentar o mundo”, em que 

deveriam ser propostos projetos para curtas-metragens de ficção (com duração 

máxima de dez minutos) sobre sustentabilidade ambiental. 

Adérito Schneider, Maiara Dourado, Tatiane de Assis e a produtora cultural 

Camila Pessoa, auxiliados pela coordenadora do Nucca Vanessa Bandeira e pelo 

diretor Michael Valim, desenvolveram o projeto e realizaram sua inscrição no edital. 

Após ser selecionado, partiu-se para a fase de pré-produção do curta-

metragem, que incluía contratar equipe; seleção de elenco; seleção de locação; 

compra de materiais; entre outros. Com elenco selecionado e preparado, equipe 

contratada, locações selecionadas, roteiro técnico decupado e gravações 

planejadas, o filme A Patrulha do Xixi no Banho começou a ser rodado. O processo 

desencadeou seis dias consecutivos de gravações, incluindo diversas locações. 

Há de se ressaltar que o processo de gravação do filme desencadeou 

diversas oficinas de temática ambiental com crianças da Educação Básica. Essas 

oficinas culminaram na confecção de cartazes e panfletos que foram utilizados na 

gravação do filme. Após seis dias de gravação, a produção partiu para sua fase de 

montagem; composição e gravação de trilha sonora original; mixagem de áudio; 

finalização audiovisual; prensagem de mídia; entre outros. Em todo esse processo, a 

produção envolveu uma equipe de cerca de 50 profissionais e estabeleceu vínculo 

com diversas instituições externas à Universidade Federal de Goiás. 

Assim, o projeto A Patrulha do Xixi no Banho resultou um curta-metragem de 

ficção de aproximadamente nove minutos. O elenco principal foi composto por 

crianças e a história permeia o universo infantil, entrelaçando o real e o irreal; o 

lúdico e o imaginário (ou “imaginativo”).  

 

5. RESULTADOS, DISCUSSÃO 

 

Quanto ao processo de produção, percebeu-se que houve uma possibilidade 

de construção colaborativa, integrando tantos os membros do Nucca, quanto os 
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atores externos ao Nucca envolvidos exclusivamente na produção do filme. Todos 

os envolvidos na produção do curta-metragem deixaram suas marcas no produto 

final não apenas como mão-de-obra, mas como atores responsáveis pela concepção 

artística do produto final e de seu processo de produção. 

Um fato importante no processo de produção do filme foi lidar com 

características comuns ao processo industrial de produção cinematográfica, como as 

hierarquias em um set de filmagem, a subdivisão de funções na equipe de produção, 

as limitações temporais e financeiras, entre outros. No entanto, o Nucca conseguiu 

lidar com estes fatores e adaptaram o modelo de produção comercial para um 

modelo de produção colaborativo.  

Quanto ao produto final, os integrantes do Nucca acreditam que foi gerado 

um bom curta-metragem, com qualidades técnicas e com bom uso da linguagem e 

da narrativa audiovisual. Além disso, acredita-se que houve sucesso na transposição 

do roteiro e da concepção artística inicial do projeto para seu produto final, o filme A 

Patrulha do Xixi no Banho. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A conclusão deste trabalho não se reduzirá a uma reflexão sobre os resultados 
obtidos ao longo desse tempo de trabalho e discussão. Também não se reduzirá a 
uma reflexão exclusiva do resultado final do projeto A Patrulha do Xixi no Banho. 
Isso porque o valor maior no projeto do Nucca se vê depositado sobre o processo, e 
não apenas sobre os produtos. 

Muitas são as manifestações de participação popular no meio audiovisual e que 
podem variar entre graus mínimos e máximos. É o caso de algumas TVs públicas e 
educativas, como TV Brasil e TV Futura, que vem desencadeando uma série de 
renovações de conteúdos e narrativas em suas grades de programação, a partir da 
parceria com movimentos sociais. 

No entanto, muitas dessas televisões, ao implementarem uma dinâmica de 
trabalho, na qual a gestão de conteúdos se mantém centralizada, rompem com o 
modelo de comunicação de muitos-para-muitos operado em rede, na qual a solução 
tradicional de gestão de conteúdos torna-se inviável (Alegria, 2008).  

João Alegria entende essa iniciativa de permanente interlocução com os 
indivíduos e grupos da sociedade civil, como fenômeno comum a um contexto de 
franca expansão das novas tecnologias da informação e da comunicação. “Mais que 
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um desejo, é uma condição de existência colocada hoje aos canais de televisão” 
(Alegria, 2008, p.10). 

O Nucca ousa experimentar não somente na produção de conteúdos, mas na 
sua forma de propor, de interagir e de construir. Encontrar uma forma que possa 
agregar várias realidades, sujeitos, bem como contribuir na capacitação de 
comunidades antes distantes da realização audiovisual, mas que podem se tornar 
parte da consolidação de uma televisão mais plural tanto em seu conteúdo quanto 
em seus formatos. 

 

Teaser e Making of: http://nuccatv-ufg.blogspot.com.br/2011/11/teaser-patrulha-do-xixi-no-banho.html 
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Me conta uma história! 

A contação de histórias na formação do ator-professor.¹ 

 

FREITAS, Luciano Diogo Oliveira²; MACHADO, Maria Ângela De Ambrosis 

Pinheiro³. 

 

Palavras-chave: Contação de histórias; Interpretação, Teatro, Escola. 

 

Justificativa/Base teórica 

 A contação de histórias é uma arte tão antiga quanto o homem. Contar 

história em volta da fogueira constitui uma arte aparentemente simples. Ao adentrar 

no universo da contação de histórias, passa-se por uma revisão da própria Artes 

Cênicas. Por esta razão, a contação de história tem sido utilizada como recurso na 

cena teatral como também e nos processos preparação do ator. O Teatro Épico de 

Bertold Brecht, por exemplo, tem sua origem na arte do narrador. A universidade sua 

origem na arte do narrador. A universidade tem se utilizado dela cada vez mais 

como objeto de pesquisa e como ferramenta no treinamento de atores, bem como 

na formação de professores, não só de artes. O projeto de extensão é originário do 

projeto de pesquisa “Era uma vez, uma história contada outra vez”, cadastrada na 

PRPPG-UFG. Esta pesquisa teve como foco o levantamento de história goianas. De 

posse do resultado desta pesquisa demos início ao projeto de extensão: levar estas 

__________________________________ 
¹ Este trabalho é uma relato da experiência realizada na parte de extensão do projeto de pesquisa “Era uma vez 

uma história contada outra vez”. Projeto interinstitucional é coordenado pela Profa. Dra. Marcia Strazzacappa, da 

Faculdade de Educação da UNICAMP e tem como responsável na UFG a Prof. Dra. Valéria Figueiredo. A parte 

de extensão ficou a cargo do IPU – Núcleo de Estudos Interdisciplinares Corpo, Jogo e Criação Cênica sob a 

orientação da Prof. Dra. Maria Ângela De Ambrosis Pinheiro Machado - EMAC. 

² Ator, pesquisador, contador de histórias e graduando em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Goiás. 

³ Professora Doutora na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Atriz, palhaça e 

contadora de história. Coordenadora do IPU e orientadora deste trabalho. 

“Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura código EMAC 149: Profa. Dra. 
Maria Ângela De Ambrosis Pinheiro Machado”. 
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histórias às escolas de Goiás, por meio de sessões da contação de história. O que 

observei é que a contação de história constitui as diversas possibilidades de ação 

em sala de aula, podendo ela servir como metodologia para a transmissão de 

conteúdos diversos ou como forma de estimular a imaginação, a criação e o fator 

sensível e lúdico nos alunos. 

 

Objetivos 

Geral 
Realizar intervenção artística na sala de aula com turmas do ciclo 2 e 3 da Escola 

Municipal Madre Francisca, por meio de sessões de contação de história. 

Específico 
Contar uma história por semana em cada turma da escola; 

Propagar histórias goianas pouco conhecidas; 

Estimular o resgate da história oral e regional de Goiás; 

Promover a arte de contar história nas escolas; 

 

Metodologia 

O projeto se organizava semanalmente. As intervenções na escola 

aconteciam uma vez por semana e a preparação acontecia em três etapas durante a 

semana. De quarta a segunda, a equipe pesquisava e buscava histórias de Goiás, 

escritas e orais. 

Nessa etapa o projeto contou com a valorosa colaboração de Nelli Gáspio, 

professora aposentada e contadora de histórias. Natural de Monte Alegre de Goiás e 

autora do livro Baú de Contos e Encantos (2011), onde publica as histórias que sua 

mãe lhe contava, junto com histórias criadas por ela, algumas delas cantadas, outras 

narradas. Todas elas goianas, trazendo sempre um pouco da cultura das cidades do 

interior, do ambiente caipira, da roça e de tempos distantes de reis e rainhas. 

O levantamento de histórias teve também como base o acervo pessoal da 

Profa.Ms Ângela Barcellos Coelho Café, da Escola de Música e Artes Cênicas da 
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UFG. Ela é coordenadora de um grupo que pesquisa a contação de histórias e 

nessa pesquisa realizou entrevistas e coleta de histórias na cidade de Pirenópolis. 

Essas histórias orais são um bem muito precioso que iria se perder, não fosse a 

transcrição e adaptação para linguagem escritas. Não fosse por sua perpetuação 

através da oralidade que a fez chegar até nós. 

Foram usadas também como fonte para coleta de histórias pequenas 

publicações em editoras locais. Autores como Antônio Ricardo Eckert e Diane 

Valdez, educadores e contadores de histórias que escreveram histórias coletadas e 

pesquisas no estado. Histórias muito bonitas e pouco conhecidas como a da Buiúna, 

Tereza Bicuda, Maria Grampinho, da galinha Jiripoca e do menino Pedroca. Todas 

histórias do nosso estado e muito pouco conhecidas. 

Nossa pesquisa se dava pela leitura desses textos ou pela busca de histórias 

orais, sendo feita uma seleção de um ou duas histórias por contador a cada semana. 

As histórias escolhidas eram compartilhadas com todo o grupo em um encontro as 

segundas-feiras. Nesse encontro trabalhávamos também a contação propriamente 

dita, buscando e experimentando o corpo do contador e as várias formas de 

contação e seus recursos que buscassem garantir a boa comunicação com os 

ouvintes, ou seja, identificar quais recursos poderiam ser utilizados para melhor 

produção de imagens em quem escuta as histórias. 

A principal investigação feita no grupo era como levar uma história de maneira 

atrativa aos alunos da escola alvo. Começando pelo corpo, que contém inúmeras 

possibilidades, mas nos concentramos em duas: o contador-personagem e o 

contador-narrador. O primeiro usa mais dos recursos da interpretação teatral 

propriamente dita, colocando os personagens da história que é narrada no corpo do 

contador e expandindo gestos e movimentação durante a contação, indo para algo 

mais performático. O segunde é um corpo do narrador, onde a sedução se dá 

principalmente pela voz, que deve permitir nuances e variações, abusando do tempo 

de comédia ou suspense no ritmo da própria história. Dessa forma todas as 

segundas os contadores, buscavam junto com toda a equipe do projeto esse contar 

por meio de jogos e brincadeiras lúdicas. 

A próxima etapa da semana acontecia as quartas na Escola Municipal Madre 

Francisca, na Vila Pedroso em Goiânia. Ela foi escolhida porque já estava 
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recebendo no período vespertino a aluna Lorena Fontes, bolsista Prolicen, que 

integra a equipe do IPU. Dessa forma Lorena trabalhava a contação de histórias no 

período vespertino para turmas de ciclo 1 e dois contadores (graduando em Artes 

Cênicas) contava histórias para o ciclo 2 e 3, pela manhã. 

 

Resultado/Discussão 

 Após seis meses de projeto e contação de história na escola, podemos 

perceber uma série de elementos que constitui a metodologia utilizada e que 

funciona bem como sistematização do processo do ator e do professor. 

 Em primeiro lugar, o resgate e valorização das histórias goianas permitiram 

que descobríssemos uma série de contos, que falam da nossa região de maneira 

lúdica e fiel. Como aqueles que nos falam da Cidade de Goiás e seus personagens, 

do rio Araguaia e de suas noites de luar - noites goianas. Além de outras histórias 

que trazem não só elementos históricos e geográficos, mas que mostram o povo 

goiano, seu jeito de ser, suas relações e nossa cultura. 

 Essa proximidade entre o que é contado na história e a nossa realidade, 

provoca nos alunos uma identificação - o ver-se na história. Isso pôde ser percebido 

na sala de aula, por meio dos comentários, risos e a própria reprodução da história. 

Quando o aluno se percebe na história ou entende que aquela situação contada 

pode ser também sua, ele se atrai e demostra um interesse especial pelo que esta 

sendo contada. Essa relação que o aluno estabelece com a história desperta nele 

um interesse pela sua história pessoal, a narrativa da sua vida, como seus pais se 

conheceram, como foi sua gestação, um resgate da história que leva a ele. 

 Outro elemento que merece destaque na pesquisa foi a preparação da 

história e a busca do corpo desse contador. Estes momentos nos fizeram pensar 

mais sobre a importância do corpo na contação e o papel do corpo no corpo do 

contador. O trabalho corporal que é tão facilmente esquecido na construção de uma 

contação, para nós se tornou base e fonte criativa da história. Assim a contação não 

nascia no que estava escrito ou que tinha sido registrado como narrativa, mas 

nascia do que o corpo propunha para compor cenicamente aquela sequência de 

acontecimentos e ações. 
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 O jogo e a brincadeira traziam do corpo do ator, qualidades diversas que 

poderiam ser usadas na composição de uma partitura corporal, ou ainda na 

descoberta da energia necessária para aquela história. Como processo de criação, o 

jogo faz emergir elementos registrados na nossa memória corporal, elementos 

diretamente ligados às emoções. Esse método faz surgir naturalmente algumas 

ações físicas, largamente discutidas na interpretação teatral, e usadas em 

momentos pontuais na contação, para dar intenção e colorido a performance que 

será apresentada. 

 Esse trabalho na história é potencializado quando realizado junto à prática em 

sala de aula, de maneira que em um primeiro momento se cria a contação e, na 

escola, o contador usa tudo que foi concebido, testa, experimenta e aperfeiçoa a 

cena, usando o que é proposto pelos alunos, percebendo aquilo que funciona e 

aquilo que não surtiu o efeito desejado. Contação se aprende contando, por isso é 

fundamental entender como ocorre a recepção da história e como usar aquilo em 

favor da história. 

 

Conclusão 

 O trabalho com a contação de histórias é um caminho muito rico que pode e 

deve ser aproveitado na formação do ator-pesquisador-professor. Por meio da 

prática em sala de aula é possível aprender técnicas e modos que uma história pode 

chegar ao aluno, transmitindo conhecimento, saber histórico e cultural. Tendo isso 

em vista a sistematização de um processo de preparação e construção da história é 

fundamental para o aprendizado da contação e para que a partir dela o professor 

possa pensar usos e aproveitamentos da técnica para propiciar o ensino e o 

crescimento humano de seus alunos. 
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Educação em Saúde: Autocuidado com os pés dos portadores de Diabetes 

Mellitus 

BARBOSA, Ludimila Borges; LIMA, Bráulio Evangelista; MELO, Charliene Pinto; 

LOPES, Rafaela Filomena; BARROS, Patrícia de Sá; PRADO, Rodrigo Paschoal; 

MALYSZ, Taís; BRAZ, Allison Gustavo 

Cursos de Enfermagem e Fisioterapia 

Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí  fisiobraz@hotmail.com 

Palavras-chaves: Diabetes Mellitus, Autocuidado, Pé diabético, Promoção à saúde. 

Justificativa/Base teórica 

O Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas 

por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários 

órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sangüíneos. 

Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo processos 

patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas 

(produtoras de insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da 

insulina (BRASIL, 2006). 

As principais classificações do diabetes englobam DM tipo 1, DM  tipo 2, 

diabetes gestacional e diabetes  associados  a  outras  condições  ou  síndromes.  

No tipo 1, as células beta pancreáticas produtoras de insulina são destruídas por um 

processo auto-imune, onde os pacientes produzem pouca ou nenhuma  insulina. No 

tipo 2,  os  portadores  apresentam  sensibilidade  diminuída  à  insulina  e  

funcionamento  prejudicado das células beta, resultando em produção diminuída de 

insulina, afeta cerca de 90 a 95% das pessoas com a doença (BRUNNER, 2008). 

No Brasil, estima-se que existam 5 milhões de habitantes com DM e metade 

deles desconhece o diagnóstico. Calcula-se que, em 2020, possam existir 11 

milhões, devido ao envelhecimento populacional, a obesidade, ao estilo de vida, ao 

sedentarismo e as modificações nos padrões dietéticos. A prevalência na população 
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urbana de 30 a 69 anos é de 7,6%, magnitude semelhante a países desenvolvidos 

(COELHO; SILVA; PADILHA, 2008). 

O DM é um importante problema de saúde pública, tanto pela sua alta 

prevalência, como pelas complicações, dentre elas o “pé diabético” que é causa 

frequente de amputações e acarreta prejuízos na produtividade e qualidade de vida 

dos pacientes (BONA et al., 2010). O pé diabético é a infecção, ulceração e/ou 

destruição de tecidos profundos que ocorre nos pés de pacientes diabéticos em 

consequência de neuropatia (90% dos casos), doença vascular periférica e 

deformidades. Essas lesões, geralmente ocorrem mediante trauma, e são 

complicadas por infecção e podem terminar em amputação quando não ministrado 

tratamento precoce e adequado (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 1999; 

PITTA et al., 2005; REZENDE et al., 2008).  

O impacto sócio-econômico do pé diabético é grande, incluindo gastos com 

tratamentos, internações prolongadas e recorrentes, incapacitações físicas e sociais 

como perda de emprego e produtividade. Para o indivíduo, traz repercussão na sua 

vida pessoal, afetando sua autoimagem, autoestima, seu papel na família e na 

sociedade e, se houver limitação física, pode ocorrer isolamento social e depressão 

(COELHO; SILVA; PADILHA, 2008). 

O município de Jataí (GO) possui um Centro de Referência especialista no 

Programa de Educação e Controle de Diabetes, com aproximadamente 2000 

indivíduos cadastrados. Logo, fomos instigados a orientar esses portadores de DM 

quanto ao autocuidado com os pés, visto que a doença pode acometer qualquer 

idade e ações preventivas podem-se reduzir as chances de desenvolver as 

ulcerações. Sabe-se que a educação em saúde é um dos pontos fundamentais para 

o tratamento, sendo também necessária a motivação do indivíduo para a aquisição 

de novos conhecimentos e para o desenvolvimento das habilidades na mudança de 

hábito. Vale à pena ressaltar a importância de orientar os portadores de DM uma vez 

que evidências científicas apontam que o pé diabético é responsável por uma 

parcela significativa das hospitalizações. Dessa maneira, podemos contribuir de 

forma ativa atuando na educação em saúde, podendo minimizar os gastos com 

internações e consequentemente, as amputações, além de contribuir para melhoria 

da qualidade de vida destes pacientes. 
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Objetivos 

Disseminar conhecimento sobre o DM; Orientar os portadores de DM sobre a 

importância dos cuidados preventivos com os pés ao longo do processo saúde-

doença; Capacitar os portadores de DM a realizar o autocuidado com os pés; 

Promover saúde; Proporcionar melhora na qualidade de vida dos portadores. 

Metodologia 

O trabalho foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde do município de 

Jataí, localizado na Avenida Goiás, tendo como público-alvo pacientes portadores de 

DM cadastrados no serviço. 

Primeiramente foi realizado um levantamento dos portadores de DM 

cadastrados na Unidade Básica de Saúde da cidade de Jataí-GO. Em seguida, os 

pesquisadores entraram em contato, via telefone, com os portadores a fim de 

verificar a adesão e repassar a agenda com os dias e horários das palestras.  

O material didático pedagógico (Palestra, Folder e Cartaz) foi elaborado pela 

equipe e impressos pela PROEC (Pró-reitoria de Extensão e Cultura) em Goiânia. 

Um total de 1.000 folders e 20 cartazes foram impressos. A palestra foi elaborada 

seguindo a seguinte ementa: Diabetes Mellitus (Conceito; Dados epidemiológicos; 

Tipos; Fatores de Risco; Complicações; Pé diabético - Conceito e prevenção; 

Importância do cuidado com os pés; Educação em saúde). 

Ao final da palestra foi aplicado um questionário abrangendo questões 

referentes aos cuidados com os pés, tipo de sapato adequado, dúvidas sobre 

cuidados dos pés, satisfação da palestra, situação atual dos pés.  

Resultados e discussão 

As atividades de educação em saúde tiveram inicio no mês de agosto de 2011 

e se encerraram no mês de maio de 2012. As palestras foram agendadas junto à 

coordenação da unidade, tinham duração de 30 minutos. Ao final da atividade 

distribuímos os folders ilustrativos contendo imagens sobre os cuidados com os pés 

e aplicamos um questionário contendo perguntas referentes à patologia e 

autocuidado a fim de verificar o conhecimento dos portadores.  
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Aproximadamente 60 indivíduos participaram das palestras, mas somente 14 

responderam o questionário da atividade. A idade variou de 49 a 80 anos, com 

média de 65,54 anos e desvio padrão de 7,9. A maioria dos respondentes é do sexo 

feminino e aposentado. No Brasil, no final da década de 1980, a estimativa era de 

que o diabetes acometia 8% da população com idade de 30 a 69 anos. Hoje atinge 

11% da população igual ou superior a 40 anos, o que representa cerca de 5 milhões 

e meio de portadores (BRASIL, 2006). Nossos resultados demonstraram que a DM 

acomete pessoas acima de 40 anos, compatível com dados da literatura.  

Com relação aos cuidados com os pés, todos os participantes relataram 

lavar os pés todos os dias com sabão neutro e água morna. O segundo cuidado 

mais frequente foi o corte das unhas não muito curtas e em linha reta com 78,57%. 

Ambos os cuidados, enxugam os pés sempre, principalmente entre os dedos e usam 

hidratantes nos pés, foram semelhantes em relação à frequência (71,42%). O exame 

e inspeção nos pés são realizados por 64,28% dos participantes. Um pouco mais da 

metade (57,14) dos portadores de DM relatam que olham o sapato todos os dias, 

verificando se tem alguma coisa dentro que possa machucar. O cuidado menos 

frequente refere-se a uso de meias de algodão e sapatos confortáveis, macios e 

sem costura (28,57, respectivamente). 

 Após a palestra, questionamos qual seria o sapato considerado adequado 

para usar no seu dia-a-dia, e a maioria das respostas compreenderam: “sapatos 

fechados” (28,57%), “macio” (21,42%), “sandálias” (14,28%), “confortável”, “macio” e 

“fechado”, “moleca”, “sandália ortopédica” e “tênis” (7,14%, respectivamente).   

 A maioria dos portadores não tiveram dúvidas sobre o assunto abordado na 

palestra, sendo que apenas uma portadora manifestou dúvida em relação à 

presença de calos nos pés, a qual foi prontamente esclarecida. Um participante não 

respondeu o item.  

 Todos os 14 respondentes do questionário relataram que a palestra foi boa. 

Por fim, questionamos o que os portadores acham dos seus pés após a 

apresentação da palestra. A maioria (50%) consideram os pés em boas condições, 

seguido de 35,7% que consideram insatisfatórios e 7,14%, regular. Somente um 

portador não respondeu o item.  

Os pontos positivos da atividade educativa abrangem capacitação e 

conhecimento aos pacientes sobre autocuidado dos pés, proporcionando uma 
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melhor qualidade de vida. O ponto negativo evidente foi à baixa adesão à palestra, 

uma vez que muitos foram convidados e não compareceram.  

 

Conclusão 

O DM tem uma prevalência crescente na população mundial e suas complicações 

trazem impactos sócio-econômicos gigantescos. Constatamos que os portadores 

são carentes de informação, sendo de suma importância a continuidade de 

atividades educativas visando redução das complicações, diagnóstico e tratamento 

precoce, e que ainda permitam também crescimento profissional no que diz respeito 

à prevenção da saúde e atuação direta no setor de saúde pública.  
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PALAVRAS-CHAVE: Proteção e defesa de direitos; Crianças e Adolescentes; 

Políticas de atendimento; Direitos humanos.  

 

JUSTIFICATIVA: Na perspectiva da legalidade, a Constituição Federal Brasileira de 

1988 estabelece um novo paradigma no atendimento da criança e do adolescente 

no país. Nela, sua proteção integral torna-se prioridade absoluta, repercutindo em 

1990 na promulgação da Lei 8.069/90 conhecida como Estatuto da Criança e do 

Adolescente. O art. 204 da Constituição Federal revela um caminho no sentido da 

democratização na elaboração, execução e controle das ações sociais, destacam-

se, os princípios da descentralização político-administrativa, que aliada à 

participação popular, tem o papel de elaborar estratégias políticas e controle das 

ações nos níveis administrativos. Dentre as políticas idealizadas por essa 
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perspectiva, foi constituída pelo Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente) a Conferência dos direitos da Criança e do Adolescente,  

configurada como um espaço de participação popular e democrático, que promove  

entre sociedade e poder público, discussões sobre políticas a serem implementadas 

para o grupo em questão. A Conferência de Direitos da Criança e do Adolescente 

ocorre de dois em dois anos, nos âmbitos municipal, regional, estadual e nacional. 

Trata-se de um dos eventos brasileiros mais importantes no campo dos direitos 

infanto-juvenis. Tornou-se um evento de caráter deliberativo a partir do ano de 2007 

em ocorrência da 7ª Conferência.  Nessa perspectiva o Núcleo de Estudos e 

Pesquisa Infância e Educação (NEPIE) protagoniza junto a microrregional de um 

município do sudeste Goiano a primeira (2010) e segunda (2012) Conferências dos 

direito da Criança e do Adolescente envolvendo seus onze municípios com 

participação de adolescentes, conselheiros, conselhos de direitos, educadores, 

comunidade acadêmica e a população em geral. Tal agrupamento representa a 

busca pelo fortalecimento de ações em direção a soluções conjuntas para questões 

similares no que se refere aos direitos da criança e do adolescente na região, sem 

perder de vista as particularidades que se apresentam individualmente. Esta 

iniciativa vem do compromisso do Núcleo de Estudos e Pesquisas Infância e 

Educação em uma realidade em que as instâncias responsáveis por promover e 

motivar estas ações se encontram fragilizadas pela centralização e descompromisso 

com as questões que tratam da Criança e do Adolescente. Os OBJETIVOS 

propostos nestes eventos foram: 1) elaborar propostas de diretrizes da Política 

Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

que deverão, posteriormente, balizar a elaboração de um Plano Decenal da Política 

de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente; 2) analisar, definir e 

deliberar as diretrizes da Política Municipal, Regional e Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente com vistas à elaboração do Plano Decenal.  
METODOLOGIA: A elaboração das diretrizes da Conferencia foi norteada pelos 

eixos orientadores propostos nas normativas, documentos e planos nacionais 

disponibilizados pelo Conanda, como: 1) Promoção e universalização dos direitos 

em um contexto de desigualdades; 2) Proteção e defesa no enfrentamento das 

violações de direitos humanos de crianças e adolescentes; 3) Fortalecimento do 

sistema de garantia de direitos; 4) Participação de crianças e adolescente nos 

espaços de construção da cidadania; 5) Gestão da Política. A formulação da Política 
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Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, se efetivará através do mapeamento das produções de subsídios 

elaborados pelas Conferências municipais, estaduais, distrital e nacional que irão 

convergir em uma proposta preliminar do Plano Decenal da Política dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. Após a aprovação do Conanda, o documento será 

entregue aos candidatos (as) à Presidência da República. RESULTADOS: A 

Conferência Microrregional de que trata este texto foi marcada pelo exercício de 

cidadania, e a participação interdisciplinar dos organizadores em defesa dos direitos 

da Criança e do adolescente em uma realidade marcada pela adversidade dos 

órgãos competentes. Ao mesmo tempo, pôde-se perceber o papel motivador do 

NEPIE na organização e articulação entre os parceiros para viabilizar as diretrizes 

propostas e a serem apresentadas pelos delegados eleitos para participarem da 

Conferencia Estadual. Participaram desta atividade com inscrição efetivada e 

emissão de certificados 738 pessoas, sem contarmos com os apresentadores das 

atividades culturais e a participação especial de um grupo de crianças que fizeram 

um show para crianças das escolas do município e outro aberto a todas as crianças 

da cidade. Na Conferência foram abordadas questões relevantes acerca da garantia 

de direitos sociais como educação, saúde e segurança. Destacou-se a importância 

do controle social no aparelho estatal, a valorização e proteção do ser humano na 

construção de políticas públicas. A plenária promoveu um debate com a 

apresentação e discussão de experiências acerca da garantia dos direitos das 

crianças e dos adolescentes a partir das realidades dos onze municípios 

representados, reflexões do papel dos conselhos tutelares, problemas no sistema de 

saúde e serviços nos municípios; a falta de garantia de direitos aos portadores de 

necessidades especiais, no âmbito da saúde e educação. Em seguida passou-se 

para as discussões em grupos nos cinco eixos temáticos. Os eixos que balizaram a 

discussão dos direitos foram: 1) promoção dos direitos de crianças e adolescentes; 

2) proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes; 3) protagonismo e 

participação de crianças e adolescentes; 4) controle social da efetivação dos direitos 

e gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. A 

partir de cada eixo os participantes definiram as diretrizes a serem encaminhadas 

para a etapa Estadual com as ações de mobilização, implementação e 

monitoramento que perpassaram pelo fortalecimento e efetivação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente em todas as esferas. Ao final da Conferência realizou-se a 
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eleição de delegados que representariam a Regional Sudeste na Conferencia 

Estadual e Nacional. CONCLUSÃO: É importante reforçarmos o papel da 

Universidade e sua parceria com a comunidade por meio de ações que fortalecem 

essa interação em diversos cenários. Questões que norteiam as reflexões e ações 

dos direitos de Crianças e Adolescentes obriga o Estado à garantia de políticas 

sociais básicas, em detrimento de práticas assistencialistas associadas a “favores” 

do administrador público. Nessa lógica, o direito a ter direitos é a condição peculiar 

do sujeito em desenvolvimento, sendo papel do Estado e da Sociedade assumirem a 

criança e o adolescente enquanto prioridade absoluta (SARTORI, ano, 2007 p. 09). 

É urgente pensarmos em possibilidades que sejam capazes de transformar nossa 

pratica junto a Criança e ao Adolescente em seus diversos contextos. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: ORIENTANDO CAMINHONEIROS QUE TRAFEGAM A 
BR. 364 - KM 202 EM JATAÍ, SUDOESTE DE GOIÁS* 

 

ALMEIDA, Ludymilla Pereira Rodrigues1; DORNELES, Letícia Lopes2; LIMA, Maíra 

Ribeiro Gomes De3; FERREIRA, Pedro Afonso Barreto4; MAIA, Ludmila Grego5; 

ANJOS, Giulena Rosa Leite Cardoso Dos6. 

Palavras-chave: Educação em Saúde, Caminhoneiros, Enfermagem. 

 

JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 

O sistema de transporte de cargas é essencial para a movimentação da 

economia e suprimento de demanda no Brasil. Sem ele, os produtos não chegariam 

aos consumidores, às indústrias não teriam acesso às matérias-primas e nem 

condições de escoar sua produção. Nesse contexto, o motorista de caminhão é 

parte de uma categoria profissional de grande importância, visto que são os agentes 

deste sistema.  Esses trabalhadores dinamizam a economia do país, garantindo o 

funcionamento do mercado e da vida social (MASSON, MONTEIRO, 2010a).  

Os caminhoneiros são uma população predominantemente masculina e o 

trabalho desenvolvido por eles envolve uma série de riscos a saúde; o trabalho é 

solitário, sendo percorridas longas distâncias, em viagens com duração, às vezes de 

vários dias; passando um grande período longe de casa, longe da companheira e de 

familiares, fator que, muitas vezes, predispõe o motorista a práticas sexuais 

eventuais, sendo isso um comportamento de risco para as DSTs, pois a maioria 

praticam relações sexuais sem proteção, além da multiplicidade de parceiros e 

relações sexuais com profissionais do sexo.  (TELES, et al, 2008). Devido a estes 

critérios expostos, os caminhoneiros, principalmente os de rota longa formam uma 
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categoria profissional que pode contribuir para a disseminação da epidemia da 

AIDS, pois, além de viajarem continuamente por diversas cidades ou países, estão 

expostos ao risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis, e devido à falta 

de tempo para cuidar da própria saúde esses trabalhadores ficam mais susceptíveis 

a disseminação de doenças (VILLARINHO, et al, 2002). Além disso, a necessidade 

de perderem noites de sono por pressão de prazos para a entrega da carga, 

geralmente leva esses trabalhadores ao consumo de substâncias psicoativas, sendo 

bastante comum nesse meio (MASSON, MONTEIRO, 2010b).  

Além da vulnerabilidade a DST/ AIDS, foram encontrados inúmeros 

problemas para a saúde desses trabalhadores, tais como: hipertensão arterial, 

sedentarismo, obesidade, hábitos alimentares inadequados, levando ao aumento do 

índice de massa corporal e circunferência abdominal, devido à adoção inadequada 

de estilos de vida, além de extensas jornadas de trabalho com poucas horas de 

sono em dias de trabalho (RUAS, PAINI, ZAGO, 2010). 

  Os caminhoneiros apresentam ideias simples e ingénuas sobre DST e AIDS, 

com isso vê-se a necessidade de desenvolver programas de educação e 

intervenções, com a finalidade de envolver estes trabalhadores em processos 

educativos sobre os riscos de contaminação pelo HIV e formas de prevenção para 

DST e AIDS e outras doenças transmissíveis e não transmissíveis, além de 

incentivar o autocuidado e promover hábitos saudáveis de vida, em ação conjunta e 

participativa com os caminhoneiros (MASSON, MONTEIRO, 2010b). É necessário 

estimular esses trabalhadores a mudanças no estilo de vida, encorajando-os e 

estimulando-os a adotar padrões de vida saudáveis, para que assim possam 

melhorar a qualidade de vida desses profissionais e consequentemente diminuir a 

disseminação de doenças (RUAS, PAINI, ZAGO, 2010).  

Dia 30 de junho é oficialmente Dia do Caminhoneiro, percebemos que estes 

profissionais cuidam pouco de sua saúde, pois a maior parte dos seus dias estão 

viajando possuindo pouco tempo para procurar os profissionais da saúde. Com o 

intuito de realizar educação em saúde sobre AIDS, DSTs, álcool, sono, higiene 

bucal, atividades sexuais e alimentação foi organizado o “Dia do Caminhoneiro: 

Saúde nas Estradas” com o objetivo de comemorar o Dia do Caminhoneiro, 
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mostrando a estes condutores os riscos que eles estão correndo e demonstrar a 

necessidade da prevenção das doenças e maior cuidado com a saúde. 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência dos acadêmicos 

durante a realização do projeto “Dia do Caminhoneiro: Saúde nas Estradas”. 

 

METODOLOGIA 

Em homenagem ao Dia do Caminhoneiro no dia 30 de junho de 2011 das 08h 

às 16 horas, o Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás Campus 

Jataí em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Secretaria Municipal de 

Saúde de Jataí, programaram um dia especial para os motoristas de caminhão que 

trafegavam a BR. 364 - KM 202, passando pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal.  

Voltada para os motoristas que quisessem fazer um check-up rápido durante 

a viagem, foi montada uma grande tenda no Posto da PRF onde haviam vários 

stands, onde estavam acontecendo aferição de Pressão Arterial, dosagem de 

glicemia capilar, verificação de peso e altura, índice de massa corporal, orientações 

em saúde corporal e bucal e corte de cabelo. Estavam presentes no local 02 

médicos, 02 fisioterapeutas (NASF), 02 enfermeiras (PSF), 02 dentistas, 02 técnicos 

de higiene bucal e 02 Técnicos de Enfermagem. Os profissionais realizaram 

consultas, atendimento odontológico e orientações nutricionais, sobre saúde bucal, 

saúde sexual e reprodutiva, doenças infecto contagiosas como Tuberculose e 

Hanseníase, formas de transmissão, prevenção e controle das DSTs e AIDS 

incentivando o uso do preservativo. Os motoristas eram abordados na BR pelos 

policiais federais e informados das atividades que estavam ocorrendo, os que 

desejavam participar eram recebidos por alunos que lhes entregavam uma ficha 

onde eles deveriam entregar nos stands para que a mesma fosse completada. Após 

passarem por todos os stands os caminhoneiros foram encaminhados para o 

auditório do posto da PRF onde receberam um lanche. Enquanto lanchavam filmes 
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educativos eram passados no telão do auditório com o objetivo de promover ainda 

mais educação em saúde.  

O Centro de Testagem e Aconselhamento /JATAÍ ofereceu o material de 

trabalho necessário para o projeto (folders, panfletos, preservativos masculinos e 

femininos, brindes, etc.). A divulgação do evento foi realizada em 02 emissoras de 

televisão local e pela distribuição de folder informativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com este evento conseguimos comemorar e reverenciar os caminhoneiros 

chamando a atenção deste aos cuidados que devem tomar com sua saúde sendo 

atendidos ao todo 168 caminhoneiros. Alguns fatores podem ser contemplados na 

tentativa de melhorar o estilo da qualidade de vida destes profissionais, os quais têm 

se tornado um grupo vulnerável às doenças sexualmente transmissíveis, e às 

doenças crônicas não transmissíveis (hipertensão, diabetes e dislipidemias). A 

atividade aplicada a essa categoria resultou na detecção de alguns casos de 

hipertensos e diabéticos, sendo que vários não tinham conhecimento da existência 

desses agravos. Durante o desenvolvimento da atividade houve esclarecimento de 

duvidas e explicações em relação às essas doenças crônicas, doenças sexualmente 

transmissíveis, higiene bucal, e um alerta sobre o elevado IMC encontrado em geral. 

Segundo dados registrados e relatos desses profissionais apontam-se uma 

alimentação inadequada, atividade física ausente e grandes jornadas de trabalho 

provocando nervosismo, ansiedade, depressão, problemas sexuais e estresse. O 

evento proporcionou aos caminhoneiros uma ampliação de seus conhecimentos 

através da educação em saúde proposta pela equipe de enfermagem, com ênfase 

na melhora da qualidade de vida destes. A TV Rio Claro esteve no local prestigiando 

a atividade desenvolvida. 

CONCLUSÕES 

A educação em saúde para profissionais que circulam em todo o território 

nacional e internacional faz-se de importância imensurável e indispensável, pois o 

fato de estarem expostos a diversificadas situações os expõe a circunstâncias de 

riscos que podem ser diminuídas se estes estiverem cientes dos perigos. Desta 
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forma os profissionais de saúde tentam minimizar os riscos, conscientizando os 

motoristas sobre o processo saúde-doença com informações básicas e concisas, 

esperando assim colaborar para a conversação da saúde desses profissionais. 
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CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE SUPORTE BÁSICO DE 

VIDA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 
CREPALDI JÚNIOR, Luís Carlos1; ALVARENGA, Gustavo Fernandes de2; 

ANDRAOS, Gabriel Mendes3; FERREIRA, Denise Milioli4 

 

Palavras-chave: Parada cardiorrespiratória, Suporte Básico de Vida, Ligas 

Acadêmicas. 

 

Justificativa 
As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no 

mundo, levando ao óbito o mesmo número de vítimas de câncer, doenças 

respiratórias crônicas, acidentes e diabete mellitus combinados (DUARTE et al, 

2010). De acordo com indicadores da Organização Mundial de Saúde (OMS), essas 

doenças são responsáveis por 30,0% dos óbitos, o que representou 17,5 milhões de 

mortes em 2005 (SEMENSATO et al, 2011). 

No Brasil, as doenças cardiovasculares possuem taxa de mortalidade ainda 

mais preocupante (DUARTE et al, 2010). Em 2006, as doenças circulatórias foram 

responsáveis por 31,0% da mortalidade total, com 302.817 (SEMENSATO et al, 

2011). Dados da OMS apontam 341 óbitos por 100.000 brasileiros em 2004 por 

doenças cardiovasculares, correspondendo a mais que o dobro da taxa de 

mortalidade por câncer no Brasil no mesmo período, e quase o triplo da taxa de 

mortalidade por DCV nos Estados Unidos (DUARTE et al, 2010). 

Definida como cessação abrupta da função mecânica cardíaca, a parada 

cardiorrespiratória (PCR) é responsável por cerca de metade de todas as mortes por 

DCV, sendo que dois terços desses eventos súbitos ocorrem na comunidade 

(SEMENSATO et al, 2011 e DUARTE et al, 2010). Comumente denominada morte 

súbita pela população leiga, pode ser reversível se atendida rapidamente e fatal 

caso não haja pronta intervenção. 

A incidência de morte cardíaca súbita é de aproximadamente 55 por 100.000 

habitantes nos Estados Unidos, representando 5,6% das causas de morte anuais e 

um grave problema de saúde pública. Menos de 15% das PCR ocorridas fora do 

Capa Índice 15218

Anais do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão- CONPEEX (2012) 15218 - 15222



hospital estão relacionados a trauma, sendo a grande maioria provocada por doença 

cardiovascular (DUARTE et al, 2010). 

A reanimação cardiopulmonar depende de uma sequência de ações 

conhecida como Corrente da Sobrevivência. Os elos são o reconhecimento do 

colapso com solicitação de socorro, início de ressuscitação básica, desfibrilação e 

suporte avançado de vida. Dentre os principais fatores preditores de sobrevida na 

parada cardíaca fora do hospital, destacam-se o tempo até o inicio de manobras 

básicas e a desfibrilação precoce (SEMENSATO et al, 2011). 

 

Objetivos 
Relatar experiência de acadêmicos de Medicina em uma atividade de 

capacitação da população leiga com o Suporte Básico de Vida (SBV) e com as 

manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). 

 

Material e Métodos 
Com o intuito de desempenhar seu papel como projeto de extensão, a Liga 

Acadêmica de Emergências Clínicas (LAEC FMUFG), assim como inúmeras outras, 

participou do ELA (Encontro das Ligas Acadêmicas).  

Nesse evento, que ocorreu no dia 02 de setembro de 2012 das 09 às 17 

horas na Praça Cívica, Goiânia – Goiás, a LAEC FMUFG, tendo como integrantes 

acadêmicos de Medicina previamente orientados e treinados por médico socorrista, 

realizou uma atividade educativa destinada a capacitar os visitantes a realizarem 

adequadamente as ações que compõem a Corrente da Sobrevivência. 

A atividade consistiu em explicação teórica sucinta sobre reconhecimento da 

PCR e aplicação do SBV por meio de pôsteres e cartazes, seguida de treinamento 

prático em manequins das manobras de RCP.  

 

Resultados/Discussão 
A parada cardiorrespiratória é uma situação dramática, responsável por 

morbimortalidade elevada, mesmo em situações de atendimento ideal. Na PCR, o 

tempo é variável importante, estimando-se que, a cada minuto que o indivíduo 

permaneça em PCR, 10% de probabilidade de sobrevida sejam perdidos (PAZIN-

FILHO et al, 2003). Uma das condições fundamentais para a recuperação das 
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vítimas de PCR é o pronto atendimento realizado por pessoas capacitadas a intervir 

corretamente (FERREIRA et al, 2001).  

Como ocorre mais comumente em ambiente pré-hospitalar, na grande maioria 

das vezes é a população leiga que realiza o primeiro contato com o doente em 

parada. Dessa forma, a participação adequada da população no atendimento à PCR 

tão logo seja constatada sua ocorrência é de extrema importância para melhorar as 

taxas de sobrevida, proporcionando a redução entre o tempo de parada e a 

intervenção. Portanto, o treinamento da população para o reconhecimento precoce e 

atendimento padronizado dessa situação clínica podem ter implicações prognósticas 

favoráveis (CANESIN et al, 2001).  

Em situações de PCR, a avaliação da vítima e seu atendimento devem ser 

eficazes, permitindo o aumento da sobrevida e redução de sequelas. O aumento da 

sobrevida está relacionado com a aplicação das etapas de suporte básico de vida 

precocemente (PAZIN-FILHO et al, 2003). Todas as etapas desta cadeia de 

sobrevivência podem ser realizadas por leigos em contato com a vítima da PCR, 

desde que tenham recebido adequado treinamento (CANESIN et al, 2001).  

Neste sentido, a realização de campanhas públicas de educação do leigo 

quanto ao reconhecimento e ação frente à PCR pode propiciar aumento da 

sobrevida, uma vez que a adoção das manobras de RCP e o acesso ao serviço 

especializado podem ser atrasados por incapacidade das pessoas em diagnosticar a 

PCR e acionar socorro, alargando o período de tempo em que a vítima permanece 

em ausência de fluxo sanguíneo e, consequentemente, aumentando o risco de 

sequelas e desfecho fatal (CANESIN et al, 2001).  

Por outro lado, ressalta-se a importância de que este treinamento seja 

fornecido por pessoal capacitado e de maneira a permitir a aquisição do 

conhecimento e sua aplicação, quando necessário, visto que a capacitação 

inadequada pode induzir o socorrista leigo a atrasar o correto atendimento 

(PERGOLA e ARAÚJO, 2009). Por não adequado entendimento e fundamentação 

das etapas do SBV, os leigos podem prestar atendimento incorreto às vítimas de 

PCR, acarretando prejuízos em sua reanimação. 

 

Conclusão  
Considerando sua incidência e mortalidade, a parada cardiorrespiratória pode 

ser apontada como uma das mais importantes condições emergenciais da 
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atualidade. Para aumentar a sobrevida e reduzir sequelas, é fundamental a 

aplicação precoce das etapas de SBV, que pode ser realizada por qualquer pessoa 

devidamente capacitada. Uma vez que a população leiga, na maioria dos casos, 

realiza o primeiro contato com as vítimas de PCR, a importância de seu treinamento 

para aplicar o SBV é indiscutível, podendo melhorar o prognóstico desta situação 

emergencial ao acelerar o atendimento adequado. Entende-se que a realização de 

campanhas educativas sobre reanimação cardiopulmonar e suporte básico de vida, 

como a relatada, sejam importantes para fornecer à população conhecimentos a 

serem aplicados em situação de parada cardiorrespiratória, impactando 

positivamente no desfecho desta condição. 
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SÍNDROME DA RABDOMIÓLISE EQUINA ATENDIDA PELO PROJETO 
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MARINS, Thiago Nogueira4 , BRANDSTETTER, Luciana Ramos Gaston5. 

 
Palavras-chave: equino, mioglobinúria, miopatia, uranálise. 

 

INTRODUÇÃO 
Desde os primórdios, o cavalo tem sido grande aliado do homem, 

acompanhando-o no lazer, trabalho e esporte. Seja como for, o homem tem sido 

servido da força de trabalho dos equídeos e aprimorado, cada vez mais, sua 

capacidade atlética; e é nesse contexto que surgem miopatias como a rabdomiólise. 

A Síndrome da Rabdomiólise Equina, também conhecida como “mal da 

segunda-feira”, “tying-up”, mioglobinúria e miosite associada ao esforço, é uma 

doença inflamatória decorrente da lise de fibras musculares com consequente 

liberação do conteúdo citoplasmático para o meio extracelular, causando dor e 

rigidez à palpação, espasmos, tremores musculares e, possivelmente, taquicardia, 

taquipnéia e suor viscoso. Com a evolução do quadro, o animal se apresenta 

exausto, o que o leva ao decúbito. Em alguns casos o equino doente apresenta 

alterações na coloração da urina em decorrência da mioglobinúria o que pode 

evoluir para insuficiência renal aguda. 

  Esta enfermidade acomete especialmente equídeos que se alimentam de 

concentrado rico em carboidratos e que não estão adaptados a uma rotina de 

esforço físico. Normalmente acontece quando estes são forçados a algum exercício 

além de sua capacidade.  
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Tendo em vista a gravidade da rabdomiólise e a dor por ela provocada, esta 

enfermidade revela-se de grande interesse à medicina veterinária, pois qualquer 

animal está susceptível e, embora seu tratamento seja simples, a demora no 

diagnóstico pode causar piora do quadro clínico.   
 

OBJETIVOS 
O presente trabalho teve como objetivo relatar um caso de síndrome de 

rabdomiólise equina atendida pelo Projeto Carroceiro da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 Foi atendido, pelo projeto de extensão intitulado “Controle sanitário e 

atendimento clínico-cirúrgico de cavalos carroceiros – Hospital Veterinário” da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, no dia 25 de 

junho do presente ano, um equino, fêmea, de 3 anos, 350 kg de peso vivo e sem 

raça definida. O proprietário relatou que a égua havia participado de uma cavalgada 

no dia anterior, quando percorreu aproximadamente 30 km em estrada de terra, e 

que passou a apresentar tremores musculares e andar rígido após o percurso. O 

proprietário informou ainda que o animal estava acostumado a esse tipo de trabalho 

e que ingeriu água durante o percurso. 

 Quando o equino chegou ao Hospital Veterinário, foi realizado um exame 

clínico que constatou frequência cardíaca de 44 batimentos por minuto, 66 

movimentos respiratórios por minuto e temperatura retal de 39,1°C. O animal 

mostrava-se extremamente sensível à palpação muscular e apresentava sudorese 

excessiva. Também foram observados urina de coloração escura e fezes líquidas. 

Como exames complementares, foram realizados hemograma, bioquímica 

sérica, hemogasometria e uranálise. Tomando como base a anamnese, o exame 

clínico e os exames laboratoriais, diagnosticou-se síndrome da rabdomiólise equina. 

A partir do diagnóstico, iniciou-se fluidoterapia, com 12 L de Ringer Simples. 

Ademais, administrou-se por via intramuscular (IM) 0,8 mL de acepromazina 

(Acepran 1%®) três vezes ao dia, durante três dias e um total de 45g de eletrolítico 

em pasta (Eletrolítico BOOSTER JCR®) via oral (VO). O equino foi mantido em 

repouso em baia por 3 dias, apresentou melhora clínica progressiva e recebeu alta. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A anamnese da égua e os sinais clínicos relatados pelo proprietário foram 

essenciais para a conclusão do diagnóstico. O tremor muscular, dor à palpação, 

andar rígido e o histórico de grande esforço físico realizado no dia anterior são 

sintomas comumente descritos em casos de síndrome da rabdomiólise equina. 

Nos equinos, a frequência cardíaca em repouso pode variar entre 28 a 44 

batimentos por minuto e a frequência respiratória, também em repouso varia de 8 a 

16 respirações por minuto. Portanto, através do exame clínico, notou-se que as 

frequências cardíaca e respiratória estavam elevadas para os parâmetros da 

espécie equina, o que poderia caracterizar algum nível de estresse da égua, devido 

a uma dura sessão de esforço físico, ou simplesmente por causa da forte dor 

muscular. A temperatura retal também estava aumentada, já que o parâmetro para a 

espécie é de 37,2°C a 38,3°C e o animal apresentou temperatura de 39,1°C, o que 

indica um grau de inflamação nas células musculares. 

O resultado do hemograma não demonstrou nenhuma alteração significativa. 

Contudo, a bioquímica foi de grande relevância para o diagnóstico. O valor da uréia, 

que nos equinos pode variar entre 12 a 26 mg/dl, chegou a 90 mg/dl; a creatina 

alcançou 4,04 mg/dl (o valor de referência para equinos varia entre 0,5 a 1,7 mg/dl). 

Além disso, um resultado determinante, que reafirma o diagnóstico determinado, é a 

elevação dos níveis séricos de creatininafosfoquinase (CK), que possui um valor de 

referência entre 113 a 333 UI/L, e no presente caso, chegou a 79980 UI/L. Os 

resultados laboratoriais da creatina quinase e da creatinina indicam uma intensa 

lesão muscular e comprometimento da função renal do paciente. 

A hemogasometria constatou níveis baixos de cálcio no sangue, 1,137 

mmol/L (1,40 – 1,72 mmol/L), que podem ser explicados pela lesão nas células 

musculares, o que leva a uma maior concentração de cálcio no interior da célula. 

Isso pode ocorrer simplesmente pela lesão direta na célula, seja de natureza física 

ou tóxica; ou pela diminuição do ATP e consequente redução do efluxo de cálcio-

ATP dependente, aumentando assim os níveis de cálcio intracelular. 

A uranálise revelou urina de cor turva. Uma significativa quantidade de 

proteína e mioglobina foi encontrada no exame químico. Constatou-se também, uma 

microbiota bacteriana bastante acentuada. Os outros resultados da uranálise se 

encontraram dentro dos parâmetros tomados como referência pelo Laboratório de 

Patologia Clínica da UFG. Quando há lesão nas células musculares, há liberação de 

Capa Índice 15225



produtos das células na corrente sanguínea, como por exemplo, proteínas, como a 

mioglobina e a hemoglobina. Por isso o nível de proteínas e hemoglobina 

encontrado foi elevado, além de a mioglobinúria justificar a coloração da urina. 

A égua apresentava um possível quadro de infecção urinária, que foi 

comprovado pela acentuada presença de microbiota bacteriana e também pela 

quantidade de hemoglobina liberados. Todos esses resultados demonstraram o grau 

de comprometimento dos rins. No dia posterior à fluidoterapia, o animal já 

apresentava urina com coloração mais clara. Foi iniciado um tratamento com 

acepromazina, que é um relaxante muscular, para propiciar um alívio ao paciente, já 

que os músculos se encontravam rígidos. O uso do eletrolítico foi adotado para repor 

os eletrólitos perdidos e retornar ao equilíbrio hidroeletrolítico.  

Acredita-se que o esforço físico aumente a deposição de glicogênio nos 

músculos, chegando a decompor mais glicogênio do que poderia ser completamente 

oxidado, culminando na produção de ácido lático. O ácido acumulado nos músculos 

causa lesão tecidual com ruptura miofibrilar e, assim, libera mioglobina para o meio 

extracelular. Esta, por sua vez, alcança a corrente sanguínea até chegar aos rins, 

onde deposita-se nos glomérulos renais , obstruindo a passagem do sangue e 

causando insuficiência renal aguda, o que pode levar à morte do animal. A 

fluidoterapia como tratamento é essencial, pois facilita a excreção de mioglobina, 

evitando assim, a lesão renal.  

 

CONCLUSÃO 

A rabdomiólise é uma afecção de extrema relevância aos equinos e tem como 

causa os mais diversos fatores, dentre os quais se destacam o esforço físico 

extremo após um longo período de repouso e a influência da dieta.  

O tratamento é rápido, simples e eficaz, visando o controle da dor e da lesão 

muscular, além de restaurar o equilíbrio hidroelétrolítico. Para o sucesso do 

tratamento, o repouso e o diagnóstico precoce são primordiais, a fim de evitar a 

evolução da enfermidade.  
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CONTROLE DA RAIVA ANIMAL NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

PAULA, Luiza Gabriella Ferreira¹; FERREIRA, Karolina Martins¹; JAYME, Valéria de 
Sá2; BASTOS, Thiago Souza Azeredo¹; CRUZ, Graziely Barbosa¹; TIARINI, Renata 

Rodrigues¹; PORTO, Fernando Machado¹, DELFINO, Denizard André de Abreu³; 
RIO, Eunice Rosaboni³; SOUZA, Ana Carolina Guimarães4; CORREA, Rafael 

Francisco Felipe¹; SOUZA, Aires Manoel²;  

Palavras-chave: zoonose, raiva animal, saúde pública, controle epidemiológico. 

Justificativa/ Base Teórica 

Aparecida de Goiânia, município localizado na Região Metropolitana de 

Goiânia, Goiás, Brasil, historicamente enfrenta problemas sanitários, com destaque 

para as enfermidades zoonóticas. Tal cenário, dentre outros fatores, reflete o 

acelerado crescimento urbano, intensa migração e conseqüentes alterações 

ambientais. Dentre as zoonoses, a raiva, assume grande relevância (KOTAIT, 1996; 

RUPPRECHT et al, 2002).  

A raiva é uma doença viral aguda cosmopolita, que compromete o Sistema 

Nervoso Central (SNC), causando quadro de encefalite. Pode acometer todas as 

espécies de mamíferos, incluindo o homem, com letalidade de 100%, com graves 

impactos econômicos e na saúde pública (ARAÚJO, 2000, BELOTTO, 2000). No 

ciclo urbano, cães e gatos constituem-se nas principais fontes de infecção, sendo 

que para o ser humano, os maiores transmissores urbanos são os cães e os 

quirópteros, enquanto para os herbívoros o morcego hematófago Desmodus 

rotundus é o principal transmissor da doença (BRASIL, 1994).  

O município já apresentou elevada incidência da enfermidade, tendo sido 

considerada nos anos de 1995 a 1997 a cidade com o maior número de casos 

animais na América Latina. Com uma superpopulação de cães estimada em 
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aproximadamente 110.000 animais e rebanho bovino em torno de 25.000 animais, o 

município conta com um Centro de Controle de Zoonoses, inaugurado em 1996 

(SECRETARIA DE SAÚDE, 2009), que atua juntamente a Escola de Veterinária e 

Zootecnia / UFG.   

Objetivos 

Diante da gravidade desse cenário e da necessidade de minimizar os 

patamares de ocorrência da doença e os riscos à saúde humana, o principal objetivo 

do projeto é, através da atuação integrada dos segmentos ensino, pesquisa e 

extensão, elaborar e apoiar as ações de controle da raiva animal no município, 

valorizando a atuação integrada Universidade X Comunidade. 

Metodologia 

Desde setembro de 1978, é realizada em Aparecida de Goiânia a Campanha 

de Vacinação Anti-Rábica Canina, utilizando postos fixos, através da parceria da 

Escola de Veterinária/UFG com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, envolvendo 

pessoas da comunidade e acadêmicos de Medicina Veterinária da Escola de 

Veterinária/UFG. Esta atividade integra o Projeto de Extensão “Controle da raiva 

animal no município de Aparecida de Goiânia, Goiás”, devidamente registrado junto 

a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Goiás.  

Implantou-se, a partir de 1997, em nível municipal um programa local de 

controle integrado e contínuo da raiva animal. Dentre outras atividades, foram 

implantadas vacinação maciça, focal e perifocal dos animais, vigilância 

epidemiológica e educação em saúde, voltada para segmentos distintos da 

comunidade objetivando um sistema eficiente e contínuo de controle da raiva animal. 

Entretanto, no ano de 2011 não foi realizada a campanha de vacinação a nível 

nacional, devido à suspensão da vacina utilizada no ano de 2010, que apresentou 

sérios efeitos colaterais.  

Resultados e Discussão 

No ano inicial do estudo, 1996, registrou-se elevado número de diagnósticos 

laboratoriais positivos para a raiva animal, seguido de seu declínio após iniciadas as 

ações propostas (FIGURA 1). Objetivando reduzir o número de casos e seus graves 
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impactos, foram desenvolvidas diversas atividades locais, especialmente educação 

em saúde, vacinação anti-rábica animal (FIGURA 2), captura de cães errantes 

(FIGURA 3) e vigilância epidemiológica (FIGURA 4). 
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FIGURA 01: NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS POSITIVOS,  
POR ESPÉCIE ANIMAL, EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GOIÁS, 1996 - 2011 
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FIGURA 02: NÚMERO DE CÃES VACINADOS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE 
GOIÂNIA/GOIÁS, 1996 - 2011 
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Conclusões 

Desde a efetiva aplicação das medidas de promoção da saúde e proteção 

específica, que incluíram vacinação anual de cães e gatos, bloqueio de focos casa a 
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FIGURA 03: NÚMERO DE CÃES CAPTURADOS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE 
GOIÂNIA/GOIÁS, 1996 - 2011 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

45,00% 

50,00% 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

46,50% 

17,90% 

3,10% 
0,15% 0,85% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

P
O

R
C

E
N

TA
G

E
M

 

ANO 

FIGURA 04: PORCENTAGEM DE POSITIVIDADE DE RAIVA ANIMAL NO MUNÍCIPIO DE 
APARECIDA DE GOIÂNIA/GOIÁS, 1996 - 2011 
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casa, controle populacional de cães e ações de educação em saúde voltadas a 

diversos segmentos populacionais, efetuadas pelo Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ) local, em parceria com a Escola de Veterinária/UFG, resultados consistentes 

foram obtidos. Houve gradativa redução do percentual de diagnósticos laboratoriais 

positivos da enfermidade no município, com ausência de casos confirmados nos 

últimos onze anos, o que demonstrou a importância sanitária e sócio-econômica da 

ação desenvolvida. 
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MEMÓRIA CATALANA ATRAVÉS DE UM FAC-SÍMILE DE 18921 

OLIVEIRA-SILVA, Maiune dei 

PIRES, Maria Gabriela Gomesii 

PAULA, Maria Helena deiii 

 

Palavras-chave: Memória catalana; Museu Cornélio Ramos; Edição Fac-símile. 

 

Justificativa/Base teórica 
Apresentaremos no presente artigo a edição fac-símile e a análise tipológica 

de um documento manuscrito no ano de 1892 e que está sob a guarda do Museu 

Municipal Cornélio Ramos, na Cidade de Catalão. Os documentos de nosso estudo 

foram digitalizados pela equipe integrante do projeto “Digitalização, leitura, 

transcrição, e catalogação de documentos manuscritos do Museu Cornélio Ramos” e 

fazem parte do acervo digital do Laboratório de Estudos do Léxico, Filologia e 

Sociolinguística (LALEFIL) do departamento de Letras da UFG/CAC, coordenado 

pela Professora Doutora Maria Helena de Paula e financiado pela Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (PROEC). 

Sabe-se que atualmente vários estudos têm demonstrado a importância de 

conservar patrimônios que preservam em sua gênese um importante contexto 

linguístico, uma vez que imagens e gravações orais de Catalão oitocentista e 

novecentista são inexistentes e a descendência pretérita dos que poderiam 

proporcionar esse material linguístico já falecera; assim os documentos escritos 

tornaram-se uma das poucas maneiras eficazes de conhecermos a nossa história e 

não deixarmos que esta se perca.   

Para este projeto, editamos semidiplomaticamente os documentos 

manuscritos, embasando-nos nas “Normas para Transcrição de Textos para a 

História do Português do Brasil”, elaboradas por um grupo de estudiosos da língua 

em um evento da área em Campos do Jordão-SP, no ano de 1999, e, 

posteriormente, publicadas por Megale e Toledo Neto (2005), que nos deram o rigor 

necessário para as edições que fizemos. Seguimos também as normas 

estabelecidas por Bellotto (2002), em que são apresentados os métodos 

necessários para que reconheçamos a tipologia de cada documento.  
                                                           
1 Resumo revisado pela coordenadora da Ação de Extensão e Cultura (CAC: 330), Professora 
Doutora Maria Helena de Paula. 
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A escolha pelo suporte teórico supracitado se justifica porque o tipo de edição 

escolhido assegura a objetividade do texto, que não pode ser feita de maneira 

aleatória; a edição também facilita a leitura dos documentos, uma vez que o escriba 

nem sempre tem as “mãos hábeis”, dificultando o entendimento das pessoas que 

não estão acostumadas com a grafia encontrada nesses manuscritos. Nota-se, 

nesses documentos, a evolução da linguagem escrita que mudou consideravelmente 

daquela época para os dias atuais. Assim, acreditamos que a edição e a 

preservação desses documentos manuscritos, via digitalização como proposto no 

projeto de que participamos, possa despertar no povo catalano o ensejo de 

conhecer sua formação cultural e histórica, além de propiciar outras pesquisas 

científicas transformando esse acervo em lugares formadores de identidade.  

Destarte, não podemos nos esquecer de que no Museu existem limitações 

quando o assunto é a preservação desses documentos, pois não se pôde tomar 

contato com uma política de conservação, havendo uma sala própria para esses 

manuscritos, porém, eles não se notando o devido cuidado para que não haja 

degradação, armazenando-os em gavetas, pastas plásticas e prateleiras onde estão 

expostos a poeira, mofos, rasgos e ação de papirófagos. 

Convém ressaltar que, apesar da boa vontade dos responsáveis pelo Museu, 

a sala onde estão guardados os documentos não tem uma climatização e iluminação 

propícias e nem móveis específicos (prateleiras arejadas, caixas-arquivo, por 

exemplo) para guardar esses documentos, o que não ajuda na sua conservação e  

durabilidade. 

 

Objetivos 
 Com a realização do projeto, objetivamos realizar a leitura e edição 

documentos manuscritos que visavam a um melhor conhecimento de Catalão 

oitocentista e novecentista e fazer a classificação tipológica desses documentos 

encontrados no Museu Municipal Cornélio Ramos e por nós editados. 

 

Metodologia 
A parte metodológica do presente projeto inicia-se com a escolha de 20 

documentos que fazem parte do acervo digital do LALEFIL da UFG- CAC, visto que 

escolhemos os que mais propiciavam conhecimento da nossa região, 

especificadamente Catalão. 

Capa Índice 15234



Tivemos, ainda, acesso às normas para edição de documentos manuscritos 

publicadas em Megale e Toledo Neto (2005), que nos auxiliaram no decorrer das 

transcrições para que nada fosse feito sem a austeridade necessária e para que 

nossa reprodução fosse mais fidedigna possível à edição fac-similada a que tivemos 

acesso. Ademais, fazemos questão de que esses documentos sejam preservados 

em seu estado original, já que em uma visita ao museu encontram-se armazenados 

códices que remetem-nos ao nosso passado linguístico e, em uma próxima visita, o 

códice em questão pode não estar entre os demais.  

Pautamo-nos, também, no livro de Bellotto (2002) que nos auxiliou sobre as 

espécies documentais com que estávamos lidando. Neste caso, sabemos que o 

documento estudado é realmente uma ata por conter todas as propriedades dessa 

espécie documental. 

 

Resultados e discussões 
 No decorrer do projeto, pudemos perceber que apesar de os documentos 

manuscritos terem uma sala destinada para sua guarda, como já explicitado, o 

museu não é apropriado em termos de iluminação, climatização e profissionais com 

especialização para lidar com documentos de importante valor histórico, posto que, 

com boa vontade, permitem que toda comunidade tenha acesso a esses 

documentos sem o uso de máscaras e/ou luvas e ainda não são cautelosos ao 

manusear esses códices que, devido ao tempo, encontram-se debilitados. 

 Por isso, acreditamos que elaborar catálogos com as imagens dos 

respectivos documentos manuscritos seguindo seus temas, gravar em CD’s e enviá-

los gratuitamente à sociedade, aos órgãos de pesquisa e ensino e ao próprio museu 

é uma forma de resguardar, preservar e propagar a cultura e a história catalanas 

através dos registros encontrados na cidade de Catalão. 

De acordo com Palacín (1989), Goiás foi edificado com os bandeirantes que 

vieram de São Paulo para extrair o lucro das minas de ouro que se localizavam aqui. 

Grande parte dos ocorridos nessas regiões era registrada nos manuscritos. Sabe-se 

que Catalão pertencia à capitania de Goyaz, que também foi registrada em sua 

vastidão nos documentos desse período. Os documentos que fazem parte do projeto 

e estão digitalizados no LALEFIL, compõem parte dessa história, a partir do século 

XIX. 
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Sobre o documento que editamos afirmamos tratar-se de uma ata, pautadas 

no tratado de tipologia documental elaborado por Bellotto (2002). O documento 

abaixo contém todas as características expostas pela autora, tais que: O documento 

se encontra redigido em livro próprio, possui um subscritor que o assina, apresenta 

data e a hora em que ocorreu a sessão, exibe também informação sobre o local e o 

nome das pessoas que compuseram a sessão. 

Para robustecer a referida afirmação, demonstraremos abaixo a edição fac-

símile de um manuscrito datado em 7 de Julho de 1892 que  registra o ensejo da 

intendência em inscrever as pessoas para o alistamento militar. 

 

 

Figura 1- Edição fac-símile reduzida de uma Acta eleitoral de 1892, fólio s/n, recto. 

Caberia, ainda, a edição semidiplomática, onde seriam desenvolvidas todas 

as abreviaturas encontradas no fólio que foi apresentado, permitindo ao público uma 

leitura mais facilitada do documento, porém, devido ao pouco espaço e ao fato de o 

fólio ser de fácil leitura, não nos compete apresentar esse resultado aqui. 
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É certo que a filologia tem como base o texto, seja ele escrito ou oral. Spina 

(1997) nos salienta para o fato de que essa ciência tem como objetivo restabelecer a 

obra de acordo com o original preparando-a para ser divulgada. Por isso, insistimos 

que ao editar a ata não encontramos ali apenas a história de Catalão, mas também 

traços linguísticos e culturais dos escribas, que muitas vezes se baseavam na sua 

própria oralidade para transcrever os textos que lhe eram apresentados. 

É importante dizer que a nossa intenção ao editar um manuscrito é também 

conservar esses traços de originalidade que lhes foram dados pelo escrevente, 

fazendo com que ele possa ser entendido em sua totalidade, respeitando as 

intenções que levaram o copista a escrevê-lo. 

 

Conclusão 
Realçamos no estudo o meritório valor histórico dos documentos encontrados 

no Museu Cornélio Ramos da cidade de Catalão, enfatizando a ata eleitoral 

apresentada que registra a preocupação da intendência em alistar os eleitores da 

cidade de Catalão no ano de 1892, início da República.  
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BOLETIM DE AGROPECUÁRIA DA FACE1 
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Palavras-Chave: Índices da Agropecuária Goiana, Produtos Agrícolas, Safras. 

 

Justificativa/Base Teórica 

A principal justificativa para o trabalho reside no fato de que o setor agropecuário 

constitui-se de grande relevância para o estado de Goiás. Assim, o presente 

trabalho traz características importantes na tentativa de disponibilizar informações 

acerca da dinâmica do setor agropecuário, subsidiando os agentes envolvidos e 

interessados na tomada de decisão para o setor do agronegócio. Além disso, 

funciona também como um importante instrumento na realização de estudos mais 

aprofundados acerca do setor em Goiás. 

Os levantamentos sistemáticos e suas informações são o resultado da soma de 

esforços e dos recursos da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), do 

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), para a consolidação do processo de sistematização das 

estimativas oficiais de safra para as principais lavouras brasileiras, inclusive na sua 

organização e divulgação.  

Neste sentido, a CONAB e o MAPA realizam mensalmente levantamentos 

sistemáticos da produção de grãos no acompanhamento da safra de cada mês, por 

meio de contato com produtores em todo o território brasileiro. A CONAB 

convencionou em classificar de “Ano safra” como o período de produção que se 

inicia em primeiro de julho e finda em 30 de junho do ano subseqüente. Neste 

período, a coleta de dados é realizada pela realização e divulgação de doze 
                                                           
1  “Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (FACE-20): Professor 
Antonio Marcos de Queiroz”. 
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levantamentos mensais da safra dos produtos mais importantes e que se 

destacaram, sendo que o décimo segundo correspondente ao final da safra do 

período e é realizado no mês de agosto com divulgação no mês de setembro de 

cada ano. Os dados são divulgados por estado, Distrito Federal, grande região (Sul, 

Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste), região geoeconômica (Centro-Sul e Norte-

Nordeste) e para o Brasil. Os dados analisados aqui correspondem ao 11º 

levantamento da safra 2011-2012 de grãos e do segundo levantamento da cultura 

de cana-de-açúcar referente à safra 2011/12 e 2012/13. O levantamento da safra de 

grãos é realizado mensalmente, enquanto que o da cana-de-açúcar é executado 

trimestralmente, com divulgação no mês de abril, agosto e dezembro. 

 

Objetivos 

O objetivo deste projeto é acompanhar e analisar os indicadores econômicos dos 

principais produtos relativos à agropecuária goiana, disponibilizando informações 

detalhadas quanto às previsões de safra, no que tange ao comportamento da 

produção, da produtividade, da área plantada e da área colhida no estado de Goiás, 

no Centro-Oeste e no Brasil a fim de subsidiar e auxiliar os agentes econômicos, os 

empresários agrícolas, os acadêmicos e os profissionais do setor do agronegócio 

com tais análises. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada consiste, primeiramente, no levantamento sistemático das 

informações já existentes acerca do setor agropecuário, especialmente da CONAB, 

do MAPA e do IBGE. Além disso, outras entidades fornecem dados secundários 

como a Federação da Agricultura do Estado de Goiás (FAEG) e da Secretaria de 

Gestão e Planejamento de Goiás (SEGPLAN). Posteriormente, faz-se uma 

readequação das tabelas com a compilação de números-índices no tratamento e 

análise dos dados. Por fim, faz-se a divulgação de relatórios analíticos mensais 

entre o quinto e o décimo dia sobre a conjuntura agropecuária do Estado de Goiás 

nos quais constará da análise qualitativa e quantitativa dos dados sobre a previsão 

de safra atual em relação à safra anterior, quanto à área colhida (em ha), a produção 

agrícola (em toneladas), os produtos de maiores elevações ou perdas, além de 

analisar os principais produtos como a soja, o milho (1ª e 2ª safras) e a cana-de-

açúcar no estado de Goiás, Centro-Oeste e no Brasil. Os resultados mensais do 
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trabalho são disponibilizados em forma de boletins para todos os públicos no sítio do 

curso de graduação em Ciências Econômicas da Faculdade de Administração, 

Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE) - http://www.face.ufg.br/eco/.  

 

Resultados/Discussão 

A análise dos índices da agricultura mostra que no total há uma elevação da área 

plantada de 1,9% (em termos absolutos, 0,96 milhões de hectares) em relação à 

safra anterior, prevendo 50,80 milhões de hectares para a safra 2011/2012.  

Segundo a CONAB, há uma previsão de queda da área plantada de grãos para a 

maioria absoluta dos nove produtos num total de quinze. Destaque para a mamona 

(-40,9%), o feijão (-18,1%) e o arroz (-13%) que consolidam as maiores quedas em 

termos relativos. Entretanto, as maiores elevações apresentadas são do amendoim 

(14,3%), girassol (11,6%) e milho (9,4%). Quanto às variações absolutas, arroz (-

365.600 hectares) e feijão (-720.600 hectares) continuam apresentando as maiores 

quedas, sendo que o milho e a soja apresentam os maiores aumentos, sugerindo 

assim uma tendência de substituição das culturas de alimentos pelas commodities. 

Houve aumento correspondente na produção da safra passada que era de 162,80 

milhões e até o momento está prevista em 165,92 milhões, representando portanto, 

uma variação positiva de 1,9%. 

Observa-se também que há previsão de redução da produção para os principais 

produtos das safras Brasileiras. A soja (-8,93 milhões de toneladas), o arroz (-2 

milhões de toneladas) e o feijão (-826,3 mil toneladas) mostram as maiores quedas 

em quantidades absolutas. Embora o milho (15,37 milhões de toneladas) possua o 

maior aumento de produção em relação à safra passada. 

Assim, com um aumento de 1,9% tanto para a produção como para a área plantada, 

a produção de grãos no Brasil apresenta um ganho tímido na produtividade: cerca 

de 0,1%. 

Em se tratando da área plantada de soja, o comportamento é de elevação em todos 

os estados da região Centro-Oeste, sendo que Goiás (1,5%) só possui uma previsão 

de aumento percentual maior que o Distrito Federal (0,2%). Em termos absolutos, o 

estado de Mato Grosso é ainda o estado que possui maior área plantada de soja e a 

previsão é que finde a safra 2011-2012 com 8,6% de crescimento em relação a safra 

anterior. Estes fatores levam a região Centro-Oeste (6%) a apresentar crescimento 

previsto maior que a média apresentada sob estas mesmas condições para o Brasil 
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(3,4%). Quanto à produção, vemos que a situação é pouco menos favorável para a 

região, ainda sim com previsão de aumento de 2,7% frente a uma previsão de queda 

para o Brasil de -11,9%. Assim como na área plantada, a maior parte da produção 

de soja no Centro-Oeste cabe ao estado do Mato Grosso, com 21,79 milhões de 

toneladas, 62,5% da produção total da região Centro-Oeste. Apesar da área 

plantada e da produção variar positivamente, esta aumentou menos. Portanto, 

observa-se  uma redução na produtividade de todos os estados da região Centro-

Oeste, que, mesmo com queda prevista de -3,1%, encontra-se acima do resultado 

do Brasil que atualmente está previsto em -14,8%.  

No Brasil, a cultura de milho é a que apresenta a maior produção, devido às 

condições climáticas e ao desenvolvimento de novas tecnologias. No ano são 

realizadas  duas safras, a primeira, cujo milho produzido é chamado de milho 1ª 

safra, que foi a primeira a ser desenvolvida e atualmente encontra-se com previsão 

de queda na produção e o milho 2ª safra ou safrinha. A área plantada de milho (1ª 

safra) na região Centro-Oeste tem previsão de aumento para todos os estados da 

região, que vai de 20,4% no Distrito Federal a 64,5% no Mato Grosso, o que leva a 

um aumento expressivo na área plantada na região, 41,6%, frente a uma queda de -

1,5% observada no Brasil. Enquanto que no Brasil há previsão de queda de 

produção de -2,1%, para a região Centro-Oeste, a previsão é de um aumento de 

47,1%, levando a uma previsão de 3,8% de aumento de produtividade para a região, 

frente à queda de -0,6% para o Brasil. Portanto, a situação para a cultura do milho 

(1ª safra) na região Centro-Oeste, além de positiva situa-se acima da média 

nacional. Tratando-se do milho (2ª safra), o cenário para a região Centro-Oeste é 

ainda mais favorável e continua crescendo no decorrer dos levantamentos 

referentes à safra 2011-2012, juntamente com o Brasil como um todo. A área 

plantada na região tem previsão de aumento de 35,3% enquanto que a produção 

tem previsão de um aumento de 84,1%. Assim, tanto para o Centro-Oeste, quanto 

para o Brasil, a produtividade tem previsão de aumento significativo, para o primeiro, 

36% e para o segundo 39,7%. 

Para a cana-de-açúcar, tanto a região Centro-Oeste, como a cana-de-açúcar 

possuem previsão de aumento nas três variáveis observadas. Em se tratando de 

área plantada, o destaque é de Mato Grosso do Sul que apresenta previsão de 

aumento de 15,27%, nesse aspecto, a região Centro-Oeste (11%) apresentou 

resultado superior ao observado no Brasil como um todo (2,1%). É visto também 
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crescimento da produção, com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com crescimento 

de aproximadamente 11,5% cada um. Nesse aspecto a região Centro-Oeste (16,1%) 

também supera o Brasil (6,5%). No que tange a produtividade, ambos, região e país, 

apresentaram crescimento, sendo que a região Centro-Oeste (4,64%) possui 

previsão de situar-se acima da média do Brasil (4,3%). O estado de Goiás também 

se encontra com índices positivos, sendo que a produtividade que possui previsão 

de 4,64% de aumento é decorrente de aumento de 11% na área plantada e 16,1% 

na produção. 

 

Conclusões 

Em termos gerais, resquícios das más condições climáticas do início da safra ainda 

deixam previsões de queda. Todavia, como pode-se observar, nos últimos 

levantamentos tem havido recuperação das culturas que tendem a elevar a 

produção, apesar da redução da área plantada, a qual já estava com previsão de 

aumento devido ao receio da continuação das más condições climáticas. Até mesmo 

culturas que foram afetadas por preços baixos nas safras anteriores, como foi o caso 

do feijão e do arroz, estão aumentando a previsão para a produção e área total da 

safra corrente, apesar de quedas ainda em relação à safra anterior. A baixa dos 

estoques internacionais e a quebra de várias safras na América do Sul estão 

também contribuindo para a expansão das culturas de grãos no Brasil.  

Em termos gerais, houve uma queda no nível de atividade da plantação de grãos, 

visto na queda geral da área plantada e da produção, sendo estas quedas 

ocasionadas pelas perspectivas de quedas individuais da maioria dos grãos em 

análise que fazem parte do levantamento da safra 2011-2012 da CONAB.  
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LABORATÓRIO CLINICO  
DE MUSICOTERAPIA DA UFG: A CLÍNICA-ESCOLA CONTRIBUINDO 

PARA A FORMAÇÃO DO MUSICOTERAPEUTA 
 

   GALVÃO, Marcus Vinícius Alves1  
NASCIMENTO, Sandra Rocha do2 

FLEURY, Eliamar Apa de Barros3 
 

Palavras-chave: Estágios; Musicoterapia; Clínica-escola. 

JUSTIFICATIVA 

Os Estágios Curriculares Obrigatórios do Curso de 

Musicoterapia/EMAC-UFG ocorrem através da atuação dos acadêmicos em 

diversos cenários de prática como instituições públicas, privadas, serviços da 

saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde,  todas conveniadas com  

esta IES. Nestes estágios obrigatórios os acadêmicos experimentam 

realidades próximas as encontradas no exercício profissional, o que favorece 

a vivencia teoria-prática exercitando os conteúdos teóricos adquiridos no 

curso e relacionando-os ao exercício clínico (PPC-MT, 2009). Compondo um 

destes cenários de prática clínica, o Laboratório Clínico de Musicoterapia 

(LCMT) da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG configura-se como um 

campo de riquíssima formação à atuação. 

 A Musicoterapia é uma terapêutica que pode beneficar pessoas 

acometidas por diferentes modalidades de doença e indivíduos normativos 

que estejam com sua qualidade de vida comprometida. Por ser uma terapia 

auto-expressiva que permite adequar as intervenções de acordo com a fase 

do desenvolvimento humano do cliente, facilitando a expressão de seus 

conteúdos internos conscientes ou inconscientes através da música (RUUD, 

1990) e a reorganização pela intervenção do musicoterapeuta (BRUSCIA, 

2000), o tratamento musicoterapêutico pode alcançar resultados positivos 
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para uma ampla gama de necessidades humanas (PORCHET-MUNRO, 

1988).  

As respostas positivas alcançadas através desta terapêutica não estão 

associadas exclusivamente ao emprego da música, sendo necessário 

também o aporte teórico-vivencial do musicoterapeuta na condução do 

processo, na eleição das estratégias a serem utilizadas, bem como, em sua 

atitude clínico-musical diante do paciente (BRANDALISE, 2001). 

 As práticas de estágios realizadas no LCMT proporcionam, ao 

acadêmico de Musicoterapia, a aquisição de competências necessárias ao 

exercício clínico, uma vez que oferece um espaço estruturado e organizado 

aos graduandos de Musicoterapia para o desempenho das atividades 

vinculadas aos Estágios Obrigatórios. É oportuno lembrar que o LCMT trata-

se de um espaço físico utilizado também pelos Pós-graduandos vinculados 

ao Programa de Pós-Graduação em Música no desenvolvimento de 

pesquisas em Musicoterapia. Como campo de estágio o  LCMT proporciona 

atendimentos à comunidade interna e externa da UFG através da 

Musicoterapia com vistas a favorecer melhor qualidade de vida. 

 
OBJETIVOS 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar a contribuição do LCMT 

como lócus privilegiado para aquisição de competências necessárias ao 

futuro exercício profissional em Musicoterapia.  

 

METODOLOGIA 

 O LCMT, criado em 1995/96, é uma clínica-escola que atende 

pessoas da comunidade, através de processos musicoterapêuticos, sendo 

utilizado também nas  atividades de extensão e pesquisa. Possui suas 

instalações no prédio da EMAC/UFG, no CAMPUS I - Praça Universitária, 

sendo constituído por: três salas de atendimento, das quais duas destas 

possui dimensões amplas para atendimento em grupos; uma sala de 

observação, uma secretaria com dois computadores para registros de dados, 

arquivos dos prontuários e telefone; uma sala de estudos; sala de espera 

com bebedouro e dois banheiros.   
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O LCMT é um espaço clínico preparado para acolher pessoas para 

tratamento de doenças variadas, deficiências e indivíduos normativos. Os 

encaminhamentos ao LCMT advém de instituições de saúde, escolas da rede 

regular de ensino e pessoas vindas por demanda espontânea. Na 

organização interna e para efeitos de vinculação às professoras supervisoras, 

conforme as áreas de atuação de cada docente,  estabeleceu-se as 

seguintes áreas de atendimentos:  Saúde Mental (infantil e adulto), Educação 

Especial, Reabilitação Motora, Educação, Social e Hospitalar (com 

intervenções em instituições hospitalares). 

No terceiro período do curso, antecedendo os estágios obrigatórios 

propriamente dito, os estudantes participam de observações clínicas, i.é., 

observação participante de atendimentos realizados por estagiários em nível 

mais avançado. Durante a prática do estágio obrigatório, a partir do 5º 

período do curso, o acadêmico desenvolve diversas ações, tais como: 

agendamento de entrevista inicial musicoterapêutica; acolhimento de clientes 

e/ou responsáveis com escuta às demandas apresentadas; distribuição de 

pacientes por áreas de atuação vinculadas à linha de pesquisa das 

professoras supervisoras do campo; atendimentos musicoterapêuticos 

semanais; supervisões clinicas periódicas; reuniões de equipe; observações 

de prática clínica; devolutivas a pais ou responsáveis pelos pacientes; 

estruturação de estudos de casos; apresentação de estudos de casos em 

seminários de estágio; divulgação do serviço do LCMT em espaços de saúde 

e educação; registros de dados dos pacientes, entre outras ações. 

 

RESULTADOS  

 A partir do levantamento das ações realizadas pelos estagiários no 

LCMT, verificamos que no ano de 2011 foram realizados 56 acolhimentos,  

337 atendimentos e 140 supervisões clínicas, dentre outras atividades, 

chamando atenção especial aos contatos realizados com instituições de 

saúde, educação e clinicas especializadas para divulgação dos serviços do 

LCMT e encaminhamentos de possíveis clientes.  

 A partir dos dados registrados no LCMT verificamos que diversas 

ações são necessárias ao desempenho da prática clinica do 
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musicoterapeuta. Brandalise (2001) apresenta vários fatores necessários à 

atuação do musicoterapeuta: a Responsabilidade Clínica, está vinculada ao 

interesse do musicoterapeuta pelo ser humano, exigindo compromisso e 

responsabilidade ética pelos sujeitos que atenderá; a Construção Musical, 

que deve fazer parte da formação acadêmica, levando o estudante a 

familiarizar-se com a linguagem musical com vistas ao bom desempenho 

clínico. Segundo o autor, a Intuição Clínica, está diretamente vinculada à 

sensibilidade, à disponibilidade, à exploração e à maturidade clínica, 

diferenciando-se do que é comumente compreendido na cultura ocidental 

como uma forma de “advinhação”. Para o autor, a Intenção Clínica, associa-

se ao know how do musicoterapeuta, portanto, é algo que os estagiários 

somente vão desenvolver ao longo do desempenho clínico e do exercício 

profissional pós academia. A Liberdade Criativa leva à Espontaneidade 

Clínica, ou seja, é a criatividade na prática clínica, junto ao paciente, que 

conduzirá o estagiário à aquisição da Espontaneidade Clínica.  Em relação à 

Espontaneidade Clínica, Brandalise (op cit) refere que esta é compreendida 

pela teoria de Nordoff-Robbins como “o musical pessoal” (apud 

BRANDALISE, 2001), ou seja, a liberação das experiências sonoro-musicais 

vividas pelo musicoterapeuta, associadas à inspiração e à maturidade clínica 

e colocadas a serviço do outro, no momento da atuação.  

 O conhecimento acerca das diferentes atividades possíveis de serem 

desempenhadas pelos egressos do curso de Musicoterapia que encontram-

se vinculadas às práticas de estágio, e que de certa forma ampliam o 

exercício clinico propriamente dito, são descritas detalhadamente na MATRIZ 

DACUM (2010). Este documento aponta, dentre outras atividades de 

competência do musicoterapia, que ele deve ser capaz de Comunicar-se, 

incluindo-se nesta categoria a elaboração de relatórios, os registros de 

procedimentos em prontuários, a emissão de pareceres, a  participação em  

discussão de caso com outros profissionais, e os registros estatísticos de 

atendimentos. Também é citado neste documento, as Competências 

Pessoais, do musicoterapeuta, tais como: demonstrar sensibilidade sensorial, 

atenção difusa e focada, demonstrar capacidade de organização e de escuta, 

iniciativa, capacidade de decisão e de liderança.   

 A partir do exposto, verificamos que o LCMT apresenta-se como um 
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campo de estágio que contribuiu significativamente à aquisição de 

competências diversas, necessárias ao exercício clinico musicoterapêutico, 

pelo fato de se constituir em um espaço que requer a integração/organização 

destas diferentes habilidades a serem desenvolvidas. Salientamos que os 

resultados oriundos dessas práticas no LCMT convergem-se para produções 

científicas, alimentado um banco de dados e gerando documentação que 

constituem-se em produtos utilizados em atividades de ensino. 

   

CONCLUSÕES 

 O LCMT, sendo uma clínica-escola, proporciona aos estagiários do 

curso perceberem e desenvolverem as diversas dimensões de sua 

Musicalidade Clínica (BRANDALISE, 2001), através dos atendimentos 

realizados com uma clientela diversificada, exercitarem as competências 

descritas na MATRIZ DACUM (2010) além de aprenderem a desempenhar 

um papel social fundamental na comunidade goianiense ao atenderem a uma 

clientela de baixa renda. 
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A  MUSICOTERAPIA  CUIDANDO DA SAÚDE VOCAL DO EDUCADOR:  
UMA AÇÃO PREVENTIVA DE PROMOÇÃO A SAÚDE.  

 
MEDEIROS, Marcus Vinicius de Sousa¹; 

PAULA, Karylla Amandla de Assis²;  
NASCIMENTO, Sandra Rocha do³. 

 
Palavras-chave: Musicoterapia, Promoção da saúde, Saúde vocal do educador. 
 
Justificativa 

Ao longo do primeiro semestre de 2012, o projeto de extensão A mediação da 

Musicoterapia na Trans-Formação da comunidade escolar rumo a Ecoformação 

(EMAC-162) proporcionou intervenções breves de promoção a saúde dentro das 

escolas regulares, destinadas aos educadores. 

Na área da Educação, diversos projetos e propostas são organizados 

objetivando mudanças na realidade escolar, proporcionando a ampliação da 

aprendizagem, principalmente nas séries iniciais e na formação continuada de 

educadores. No entanto, dentro dos espaços escolares, muitas propostas de 

resolutividade encontram-se sustentadas na lógica da racionalidade, buscando por 

explicativas que favoreçam ações gerais, planejadas para qualquer situação de conflito 

sem considerar as especificidades de cada circunstância. Faz-se necessário pensar 

diferente o espaço da escola. Silva (2011, p.105) afirma que  
além de um local de ensino, a escola é também um local de agência da saúde, 
que busca um atendimento integral do homem, no seu desenvolvimento físico, 
intelectual, emocional e espiritual. Porém, nossas instituições públicas de 
educação encontram-se num estado cada vez mais difícil, tanto no que condiz à 
própria função que a educação deveria exercer em nossa sociedade, quanto à 
falta de incentivos públicos que pudessem favorecer meios dignos para a 
execução da prática educacional. Com as dificuldades encontradas, cada vez 
maiores, para a viabilização do saber, não só a saúde dos educandos encontra-
se em risco, como a própria saúde do educador nessas condições.  
 

“Resumo revisado pela coordenadora do Projeto de extensão: A mediação da Musicoterapia na Trans-
Formação da comunidade escolar rumo a Ecoformação - EMAC-162, coordenado pela Profª Drª Sandra Rocha 
do Nascimento”. Financiado pelo PROBEC 2012-PROEC/UFG. 
1Discente do Curso de Musicoterapia, bolsista PROBEC-2012. mv.medeiros@live.com 
2Discente do Curso de Musicoterapia, bolsista do MEC/SESU/PROEX-2011. karyllaamandla@yahoo.com.br 
3Docente do curso de Musicoterapia. Musicoterapeuta, Coordenadora do projeto de extensão EMAC-162. 
srochakanda@gmail.com  
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Compreendemos que se faz urgente encontrar soluções de cunho humanístico 

para essa problemática. Propomos a inserção da Musicoterapia no contexto escolar, 

como possibilidade de ações qualitativas de resolutividade de conflitos intra e inter-

relacionais.  

Bruscia (2000, p. 22) define o trabalho em Musicoterapia como um “processo 

sistemático de intervenção em que o terapeuta ajuda o cliente a promover a saúde 

utilizando experiências musicais e as relações que se desenvolvem através delas como 

forças dinâmicas de mudança”. Sendo assim, o processo musicoterapêutico deve ter 

como objetivo final algum tipo de mudança no individuo, alguma transformação (SILVA, 

2011). 

Considerando que as diversas dimensões do ser humano –biológica, cognitiva, 

social, cultural, psíquica e emocional- influenciam na compreensão sobre a saúde, 

propomos a Musicoterapia, trazendo aos educadores novas perspectivas do que é 

manter-se saudável. 

 

Objetivos 
O presente resumo trata do relato de experiência de algumas ações 

musicoterapêuticas efetivadas no projeto de extensão EMAC-162, direcionadas aos 

educadores com vistas a vivenciar formas criativas de expressão e de resolutividade 

das angústias relacionadas aos problemas encontrados no ambiente escolar e 

refletirem sobre a importância de pensar sobre sua saúde vocal.  

 
Metodologia  

Como uma das demandas observadas dentro do contexto escolar, através de 

levantamento pela Metodologia da Problematização e observações participantes, 

verificamos algumas dificuldades manifestadas pelos educadores ao se relacionarem 

entre si e sobre a atitude de cuidado com a saúde vocal, no decurso do cotidiano de 

suas atividades educativas.  

O momento da formação continuada junto aos docentes é uma proposta 

oferecida pela Prof. Drª Sandra Rocha juntamente com os graduandos em 

Musicoterapia integrantes do projeto de extensão. Configura-se como um espaço-
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tempo em que os docentes vivenciam experiências musicais musicoterapêuticas numa 

perspectiva de intervenção breve e preventiva psicossocial (PELLIZZARI e 

RODRIGUEZ, 2005).  

São proporcionados três encontros com os educadores, durante três semanas 

consecutivas no momento do recreio (15 minutos), dentro da escola, em que se utilizam 

técnicas de relaxamento corporal e de auto-percepção, com recursos de músicas 

gravadas ou tocadas em instrumento musical (teclado), associadas à disponibilização 

de folders para conscientização da saúde vocal e demais aspectos inter-relacionais. 

 No primeiro contato efetiva-se o contrato terapêutico (D’ACRI, 2009) onde se 

estabelece, juntamente com os participantes, a forma como se dará os encontros além 

de esclarecer aspectos éticos. O momento das intervenções divide-se, basicamente, 

em quatro ações: fala sobre cuidados da saúde e exercícios; percepção corporal; 

experiência musical, relacionada ao canto, improvisação musical (BRUSCIA, 2000), 

técnicas de relaxamento e manuseio de instrumentos musicais coletivamente, em que 

podem ser associadas informações adicionais sobre auto-percepção e cuidado com a 

saúde; e por ultimo o momento de feedback dos participantes. 

 
Resultados 

Ao focarmos na saúde vocal, pôde-se perceber a necessidade e as duvidas que 

os educadores possuem com relação a manutenção e prevenção da voz, conseguindo 

assim evidenciar a importância que o tema adquire para os mesmos, despertando o 

interesse pela saúde vocal. Os folders proporcionados foram manuseados com muita 

atenção pelos educadores ampliando a conscientização sobre a saúde vocal. 

Durante a aprendizagem das técnicas de relaxamento para percepção corporal, 

os educadores iniciaram uma possibilidade de observação do próprio corpo, como se 

encontravam no momento da intervenção e levando-os a uma maior percepção das 

tensões causadas pela rotina do dia a dia, refletidas no corpo. As ações 

musicoterapêuticas proporcionaram a aprendizagem de métodos de relaxamento 

corporal e dicas de respiração correta, embora pouco executadas pelos docentes.  

Ao trabalhar a aproximação do grupo, verificamos que no inicio ocorria um 

distanciamento e pouca adesão dos docentes nas ações. No continuum das ações, 
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verificamos um aprimoramento das relações no que se diz respeito ao contato, visto 

que se aproximaram e se tornaram mais permissivos no que diz respeito a expressão e 

exposição no meio grupal, proporcionando a integração entre si e a diluição de 

possíveis resistências grupais.  

Na improvisação, foram detectadas algumas dificuldades no que diz respeito à 

exposição das próprias dificuldades junto ao grupo, através da presença de um 

silenciar. Os docentes tiveram muitas dificuldades em criar frases e sugerir palavras 

que expressassem o seu cotidiano e trazer conteúdos e/ou elementos que falassem 

dos seus desejos, insatisfações, resoluções para as problemáticas vivenciadas etc. Em 

suas falas eram presentes as seguintes expressões durante o canto: “nossa que 

música difícil!”, “hoje está difícil”, “na semana passada a música era mais fácil” (sic). 

Apesar da mediação das musicoterapeutas, o grupo ainda se mostrava em dificuldades 

para aderir com espontaneidade às ações musicoterapêuticas. 

 Quanto a expressão dos conflitos internos, percebemos que ao longo dos 

encontros os educadores começaram a se abrir e expressar conteúdos pessoais. Aos 

poucos as docentes começaram a expressar suas dificuldades com relação as 

atividades pedagógicas a cumprir no decorrer do dia com as crianças e por se sentirem 

limitados na utilização de novos recursos.  

 Nos feedbacks (MOSCOVICI, 2001), vários educadores relataram observar um 

alivio do estresse ao voltarem para as salas de aula, percebendo-se mais alegres. 

Referiram-se ao momento vivido como “um tempo para a gente relaxar” (sic).  

Percebemos que as intervenções musicoterapêuticas oferecidas aos 

educadores, proporcionaram um momento para a ampliação do olhar para a saúde 

vocal, alem de trazer uma aproximação entre os membros do grupo, uma ampliação da 

auto-percepção frente ao cotidiano escolar e expressão de conflitos internos vividos 

junto aos alunos.  

As ações musicoterapêuticas efetivadas se aproximam da perspectiva da 

Musicoterapia Preventiva Psicossocial (PELLIZZARI e RODRIGUEZ, 2005), que tem 

como objetivo “desenvolver uma observação das situações de conflito, seja com 

crianças ou adultos. Sua eficácia está em detectar estados de vulnerabilidade e 

fortalecer mecanismos de proteção” (PELLIZZARI apud. SILVA, 2011).  
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Conclusões 
 A experiência confirmou a importância de se pensar na saúde do educador, uma 

vez que, em um nível auxiliar (BRUSCIA, 2000), a Musicoterapia proporciona o 

relaxamento corporal, a redução de estresse e a melhora do rendimento em atividades. 

 Numa perspectiva preventiva psicossocial em Musicoterapia, não olhamos 

apenas para fatores físicos, mas sim para a totalidade da pessoa, em que corpo e 

mente e interação social são aspectos indivisíveis e que fazem parte da vida de 

qualquer ser humano, em qualquer ambiente. 

 Proporcionar aos educadores um espaço-tempo qualificado de promoção de 

saúde, mediado pela Musicoterapia, é atuar na perspectiva da prevenção de estados de 

adoecimento, favorecendo o fortalecimento dos núcleos saudáveis das pessoas, 

adquirindo capacidades que reverberarão em suas ações cotidianas e em seus 

contextos de vivência.  
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TOP ENGLISH: LANGUAGE IMPROVEMENT AND INTERACTION 
 

LAGO, Maressa; LAGO, Neuda Alves doi 

 
Justificativa/Base teórica  
 

O processo de aprendizagem de uma LE passa por momentos de 

estabilidade e outros de turbulência. Mudanças em qualquer um de seus meios de 

ensino poderão influenciar os outros meios. Após a turbulência se origina uma nova 

ordem, e esse é um ótimo período de aprendizagem. Por conta de a língua ser um 

processo em constante movimento, o produto final do processo de aprendizagem 

não é finalizado, de acordo com a Teoria do Caos, evocada por Paiva (2005), pois 

deve-se continuamente aprimorar a língua. 

Aprender uma língua é uma busca universal em todo o mundo. Se você está 

aprendendo uma nova língua ou adicionando uma quarta, é bom conhecer as suas 

opções de aprendizagem. Sua primeira opção é a internet, ela está se tornando 

rapidamente o melhor lugar para aprender uma língua. Sua segunda opção é 

aprender uma língua confortavelmente em sua televisão (Peterson, 2008). O autor 

ainda cita outras maneiras de se aprender uma nova língua, como por exemplo: via 

CD, por meio de livros, blogs, letras de músicas, e etc. 

O conteúdo de um curso de línguas consiste em linguagem, ideias, 

habilidades, estratégias e tarefas que atendam os objetivos do curso. A unidade de 

progresso de um curso representa o progresso durante o curso, o que significa 

aumentar as características gramaticais da língua durante o curso (Nation, 2004). O 

material que será usado no curso precisa ser apresentado de forma que ajudará na 

aprendizagem.  

Nesse sentido, o Top English é uma iniciativa de extensão que procura 

aprimorar o ensino de LE, especificamente a língua inglesa, aprimorando as 

habilidades lingüísticas e falando sobre importantes assuntos que não são muito 

discutidos em cursos, dando oportunidade não somente para os membros da UFG, 

dando também para toda a comunidade de Jataí e região. 

 
          Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código CAJ-209: nome da 

coordenadora Neuda Alves do Lago. 
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Objetivos 
 

            O objetivo geral do Top English foi conhecer a opinião dos participantes 

acerca dos minicursos ministrados.  

             Os objetivos específicos foram oferecer ao público interessado minicursos 

de inglês gratuitos, coletando informações importantes e relevantes para a 

compreensão do fenômeno extensão do curso de Letras. Assim, podemos oferecer 

aos graduandos do curso, oportunidade para vislumbras suas (futuras) atuações 

enquanto profissionais da área da educação. 

 

Metodologia 
 

O Top English é um projeto de extensão do curso de Letras/Inglês na UFG de 

Jataí. O ensino é centrado no aluno, buscando o desenvolvimento de habilidades 

necessárias para a comunicação em inglês. 

O projeto é ministrado por professores do curso de Letras/Inglês e 

professores convidados. Estes apresentam módulos independentes com diferentes 

níveis: elementar, intermediário e avançado. Para a obtenção de dados deste estudo 

é feito um questionário com perguntas abertas e fechadas para os que participaram 

dos minicursos. Esse questionário é composto por 7 questões, em que 5 são 

fechadas e 2 são abertas. 

O público alvo desse projeto são as pessoas da comunidade de Jataí e 

cidades circunvizinhas que desejam começar ou já começaram um estudo em LI, 

além de alunos, funcionários e professores da UFG. 

 

Resultados / Discussão 
 

Para melhor compreensão dos resultados, avaliei separadamente as 

respostas fechadas e as respostas abertas. 

 

Análise quantitativa 
 

          Os participantes da pesquisa afirmam gostar das atividades que fizeram 

durante os módulos, demonstrando uma relação de afetividade com o projeto.  Isso 
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é importante, pois grande parte do sucesso de aprendizagem de LE é ligado à 

afetividade que o aprendiz tem com a língua alvo, conforme defendido no campo da 

Lingüística Aplicada . Serrani (1997) afirma que existe uma grande dificuldade em 

definir esse conceito, mas que a afetividade é essencial aos estudos da Lingüística 

Aplicada nos dias de hoje.  

          Os participantes afirmaram que o nível dos minicursos ministrados foi na 

medida certa. Segundo Vygostsky (1978,1979), os aprendizes relacionam as 

atividades feitas e o seu próprio desenvolvimento durante o curso pela  afetividade 

que eles possuem pela língua que estudam. Necessita-se ressaltar que os 

participantes do Top English possuíam 3 níveis de módulos: elementar (para os 

iniciantes); intermediário e avançado. 

          Os participantes se interessaram pelas atividades e pelas realizações das 

tarefas, já que todos consideraram as atividades no mínimo interessantes. Talvez 

por esse motivo que 90% dos participantes consideraram os assuntos que obtiveram 

nos tópicos selecionados relevantes. 

 Todos esses resultados até agora explicam a última pergunta, pois todos os 

participantes afirmaram que recomendariam o Top English para alguém que pedisse 

informação sobre esse projeto. 

  

Análise qualitativa 
 

           Nesta subseção, apresentamos as opiniões positivas e negativas dos 

participantes acerca dos minicursos do projeto Top English. Alguns dos aspectos 

positivos elencados pelos alunos foram: Vários exercícios; A boa pronúncia do 

professor; A interação entre aluno/professor; A possibilidade de rever conteúdos que 

já foram estudados; O uso de muitos recursos da mídia; A possibilidade de 

aprimoramento de suas próprias habilidades 

     Obtivemos alguns pontos negativos, apontados por participantes, apesar de 

ser menor a porcentagem, como: Problemas com os recursos da mídia que foram 

utilizados; A realização de apenas um encontro mensal com duração de 3 horas. 

De forma geral, apesar dos poucos pontos negativos apontados, é possível 

inferir que na opinião dos participantes da pesquisa, o Top English é um projeto que 

ajuda no aprimoramento dos alunos de língua estrangeira, especificamente a língua 

inglesa. 
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5. Considerações Finais 
 

Com base na discussão feita, consideramos que o Top English é uma boa 

alternativa para quem procura se aprimorar em LE. Com várias atividades e 

recursos, esse projeto oferece um ensino de qualidade e visa cada vez mais 

qualificar as habilidades de seus participantes em LI e aprimorar o ensino. 

Por falta de encontros científicos voltados para o processo de 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira em nossa região, deve-se reafirmar que 

se necessita de cada vez mais criar novas iniciativas desse projeto para a 

universidade, para assim expandir um ensino qualificado para a comunidade. 

Fica claro que nesse mundo globalizado, necessitamos de profissionais 

capazes, com um bom currículo. E para isso deve-se aprimorar continuamente a 

língua estrangeira. De acordo com Basso e Rocha (2008), a necessidade de um 

estudo contínuo do aprendiz de língua estrangeira faz com que ele busque todos os 

meios para que isso suceda. Esse processo, às vezes, nem sempre está disponível 

para todos, então encontra-se certa dificuldade.  

Por isso a UFG oferece gratuitamente, para toda a comunidade, minicursos 

que visam o ensino contínuo da língua inglesa como LE, não importando de qual 

grupo social a pessoa pertence. Além disso, conclui-se que os objetivos pretendidos 

por esse projeto foram todos alcançados, visto que o Top English é uma ótima 

oportunidade de aprimoramento pessoal para os aprendizes e uma grande 

oportunidade para os futuros professores de língua inglesa conhecerem de perto o 

ambiente de uma sala de aula, e assim serem profissionais da educação melhor 

preparados. 
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INTRODUÇÃO 
 Shantala é uma massagem originária do sul da Índia e é transmitida oralmente 

de geração em geração. Foi descoberta por Frédérick Leboyer, que em uma de suas 

viagens ao sul da Índia (Calcutá), observou, em uma pequena aldeia, uma mãe 

massageando seu bebê. Com movimentos suaves, delicados e carinhosos, ele ficou 

encantado com a força dessa técnica e batizou a sequência de movimentos com o 

mesmo nome da mãe que fazia a massagem: Shantala (BERTOLDI & CURVACHO, 

2008). 

 Obstetra francês defensor do parto humanizado, Frédérick Leboyer, foi o grande 

divulgador da técnica que gera benefícios mútuos para a mãe e para o bebê.  Para o 

bebê, a Shantala traz diversos benefícios, principalmente para os sistemas digestivo, 

respiratório, imunológico e musculoesquelético. Além disso, fortalece o vínculo da mãe 

com o bebê, fazendo-o sentir-se amado, acolhido e protegido (MOREIRA, DUARTE, 

CARVALHO, 2011). 

A Shantala, enquanto toque terapêutico proporciona a estimulação cutânea e o 

desenvolvimento psicomotor da criança. A massagem estimula a pele, que, por sua 

vez, produz enzimas necessárias à síntese proteica.  Ocorre também a produção de 

substâncias que ativam a diferenciação de linfócitos T, responsáveis pela imunidade 

celular, diminui os níveis das catecolaminas (epinefrina, norepinefrina e cortisol) e ativa 

a produção de endorfinas, neurotransmissores responsáveis pelas sensações de 

alegria e de bem estar (COSTA, URZEDA, SANTOS et al., 2010). 

 
Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código 158: Prof. Antônio Rubens 
Alvarenga. 
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 Essa estimulação promove o relaxamento do bebê, favorecendo o sono e a 

amamentação e reduzindo as cólicas e os desconfortos da dentição. A Shantala 

também ajuda o bebê ansioso, que é hipersensível aos estímulos externos, o bebê 

irritável, que pode exibir sinais neurológicos anormais, hiperatividade e reflexos 

primitivos persistentes e os bebês com distúrbios como dor de ouvido, infecção do trato 

urinário ou refluxo gástrico (DOMENICO, 1998). 

A técnica é feita em ambiente aquecido, com a criança despida e em jejum. 

Devem ser usados óleos naturais. A pessoa que realiza a massagem deve estar no 

chão, com pernas esticadas, costas eretas e ombros relaxados. O contato é essencial. 

Inicia-se com o bebê em supino. Com os polegares, fazem-se movimentos de 

deslizamento da testa para as orelhas, do nariz para as orelhas, da boca para as 

orelhas e da testa até o queixo. No tronco superior, fazem-se movimentos de cima para 

baixo e em diagonal. Os membros superiores e inferiores são massageados de 

proximal para distal, com a mão que está massageando o bebê formando um bracelete 

em volta do membro. No tronco inferior, privilegiam-se movimentos em sentido horário. 

Coloca-se a criança em prono (decúbito dorsal), transversalmente sobre as pernas da 

pessoa que for massageá-la, de modo que a cabeça do bebê se ache a esquerda da 

pessoa, para massagear as costas. Realizam-se movimentos de cima para baixo e em 

diagonal nas costas e nas nádegas, deslizando até os membros inferiores. A 

massagem é encerrada com três mobilizações: cruzar e descruzar os dois braços do 

bebê sobre o peito; cruzar o membro superior com o membro inferior contralateral, de 

modo que o pé do bebê toque o ombro contralateral e a mão toque a nádega 

contralateral e cruzar as pernas sobre o abdome do bebê (CRUZ, 2005). 
 

OBJETIVO 
Relatar ação desenvolvida pela LAP no Encontro das Ligas Acadêmicas (ELA) 

do ano de 2012. A liga abordou o tema: “Cuidados com recém-nascido e Shantala”. 

 
METODOLOGIA 

Esse estudo consiste em um relato de experiência vivenciado pelos participantes 

da Liga de Pediatria das Universidades Federal e Estadual de Goiás no XI ELA. O XI 
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Encontro das Ligas Acadêmicas (ELA) da Faculdade de Medicina realizou-se dia 02 de 

setembro de 2012, na Praça Cívica Pedro Ludovico Teixeira em Goiânia-GO. O 

encontro foi aberto a toda a população goianiense, sendo divulgado por meio de 

cartazes, panfletos, propagandas em rádios e emissoras de televisão. 

No ano de 2012, a LAP atuou no ELA de forma conjunta com a Liga de 

Obstetrícia e teve como tema “cuidados com recém-nascido e Shantala”. A amostra foi 

composta por gestantes, mães, cuidadores ou responsáveis de crianças de colo que 

procuraram por orientações no stand da Liga. O atendimento foi realizado por 

acadêmicos integrantes da LAP, dos cursos de Medicina, Nutrição, Odontologia, 

Fisioterapia e Musicoterapia. A capacitação dos acadêmicos ocorreu através de aulas 

práticas e reuniões dialogadas sobre o tema de Shantala e orientações sobre banho, 

cuidados com o coto umbilical e amamentação.  

O atendimento à comunidade deu-se por meio de stands, em que as gestantes, 

primeiro, passavam pelo atendimento obstétrico, sendo posteriormente encaminhadas 

para receberem as orientações da massagem. Também foram atendidas mães, 

responsáveis e cuidadores que visitaram o stand.  

As orientações consistiram em explicações breves sobre a função da Shantala, 

seguidas de demonstração da técnica completa em bonecas. As mães e ou 

responsáveis foram convidados e encorajados a praticarem a massagem ao mesmo 

tempo em que o acadêmico realizava a demonstração. Ao final, foram retiradas dúvidas 

quanto aos cuidados básicos e da saúde do bebê e houve distribuição de panfletos com 

explicações breves contendo os passos necessários para a realização da massagem 

na criança.  

 

RESULTADOS/ DISCUSSÃO 
A maioria absoluta de mães e cuidadores demonstraram interesse em aprender 

a técnica da Shantala, com participação ativa durante as simulações de massagem e 

com demonstração de avaliações positivas ao fim da atividade. O encontro foi uma 

oportunidade de aprendizado e trocas entre os acadêmicos e a comunidade, 

possibilitando a vivência e aplicação da teoria acadêmica. 
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O nascimento de uma criança é um fato novo e que gera grande ansiedade em 

mães de todas as idades. O profissional pediatra, assim como todos os profissionais da 

área de saúde ligados ao público materno infantil, deve ser habilitado para sanar as 

dúvidas maternas e proporcionar meios de se diminuir o desconforto do bebê e da mãe. 

A Shantala entra nesse contexto como um fortalecedor do vínculo mãe-filho e como 

tranquilizador da criança. 

 
CONCLUSÃO 

 O XI Encontro das Ligas Acadêmicas (ELA), realizado no dia 02 de setembro de 

2012, promovido pela Universidade Federal de Goiás e demais universidades 

associadas em Goiânia, representou para Liga Acadêmica de Pediatria um imenso 

campo de aprendizagem. A possibilidade do contato entre acadêmicos e sociedade 

possibilitou a vivência e a efetividade das atividades teóricas aprendidas por seus 

membros. 

Nesse encontro, a Shantala protagonizou o papel de elo entre acadêmicos e 

sociedade, e juntos com o único objetivo de integração e crescimento foi possível 

aprendizagem e troca mútua de experiências entre esses. Por meio da demonstração 

em bonecos e ilustração com cartazes, essa técnica de massagem, tão difundida em 

meios de comunicação, pode ser ensinada ao público presente. 

A técnica que fortalece o vínculo mãe-bebê, fazendo-o sentir-se amado, acolhido 

e protegido (MOREIRA, DUARTE, CARVALHO, 2011), nomeada Shantala, é de fácil 

aprendizagem e, além dos muitos benefícios já citados que essa traz consigo, 

proporcionou a LAP mais uma oportunidade de divulgação de suas atividades. Assim, o 

objetivo de levar conhecimento à população presente foi cumprido com êxito. 
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Título: GRUPO IPU – Núcleo de estudos corpo, jogo e criação cênica 

 

Autora1: MACHADO, Maria Ângela De Ambrosis Pinheiro – EMAC 

mariaangelaambrosis@gmail.com 

 

Palavras chave: jogo, intercâmbio artístico, criação cênica, educação somática 

 

GRUPO IPU – origem, fundamentos e objetivos. 

 

O GRUPO IPU foi criado em 2009 visando reunir pesquisadores das diversas 

artes corporais – teatro, dança,circo e performance – cujo eixo de pesquisa e criação 

cênica fosse o corpo e suas teatralidades. O projeto é amplamente aberto à 

participação da comunidade universitária bem como aos grupos artísticos e público 

em geral de Goiânia. Como grupo de estudos interdisciplinar pretendemos 

estabelecer diálogos com as diversas modalidades artísticas bem como outras áreas 

de conhecimento humano que venham a contribuir no desenvolvimento dos 

trabalhos deste grupo de estudo. 

Este projeto tem sua origem em duas demandas pertinentes à cidade de 

Goiânia, mas ampla em sua perspectiva estadual e até nacional: 1)A primeira 

demanda diz respeito a necessidade apresentada pelos estudantes de artes cênicas 

que encontram na linguagem corporal seu viés artístico e, portanto, buscam 

aprofundar este caminho de pesquisa de sua formação artística. Neste mesmo 

sentido, observa-se a necessidade de uma formação continuada para ex alunos das 

artes cênicas e outros artistas cênicos inseridos tanto na produção cultural de 

Goiânia como na rede de ensino municipal, estadual e particular que buscam meios 

para instrumentalizar-se em seus campos de atuação. 2) a segunda demanda 

observada, respeita, sobretudo, aos grupos de teatro, dança e circo de Goiânia e do 

Estado de Goiás que buscam, por um lado, para um espaço de discussão e 

intercâmbio de suas produções culturais e por outro, subsídios artísticos e técnicos 

para desenvolverem sua prática artística. Este projeto vem ao encontro destas 

                                                           
1 Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código 149, Profa. Dra. Maria 
Ângela De Ambrosis Pinheiro Machado, coordenadora do projeto Grupo IPU- Núcleo de Estudos 
interdisciplinares corpo, jogo e criação cênica. 
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demandas buscando reunir esteS profissionais e estudantes em formação em 

diversas oportunidades onde seus anseios possam encontrar fluência.  

Para os artistas busca-se um espaço de discussão e compreensão da 

pesquisa de linguagem cênica e para os artistas/professores um espaço de 

reciclagem contínua de seus materiais didáticos e para um público em geral um 

espaço de exploração de suas potencialidades criativas e comunicativas.  

Este projeto se fundamenta em estudos do corpo, pautados, sobretudo, nas 

Ciências Cognitivas (George Lakoff, Mark Johnson, Antonio Damasio e Andy Clark) 

cuja perspectiva compreende o corpo a partir de sua relação com o ambiente. Seja 

em atividades cotidianas seja em atividades artísticas (e outras, pex, esporte etc.), o 

corpo está sempre se ajustando às demandas do momento. A um só tempo, 

mudanças geram movimento e o movimento do corpo gera mudanças na ordem do 

pensamento. Este grupo de cientista mostra que a origem do pensamento se dá com 

base no sistema sensório-motor. É ele o responsável pela alimentação dos 

fenômenos mais comumente conhecidos por processos mentais: pensamento, 

imaginação, raciocínio. Nesse sentido, existe uma possível explicação da potência 

de transformação que o movimentar-se acarreta. Movimentar amplia a percepção e 

gera a possibilidade de transformação dos hábitos perceptivos e estes, por diversas 

vezes, modificam os processos cognitivos de formulação do pensamento, da 

imaginação, de construção do raciocínio. 

Estes estudos teóricos atuais auxiliam a compreender a prática criativa, 

expressiva e comunicativa do corpo, especificamente, para este núcleo de estudos 

focamos na criação, expressão e comunicação artísticas das artes cênicas. Assim, 

além destes subsídios teóricos das Ciências Cognitivas, os trabalhos do GRUPO 

IPU estão fundamentados também na pesquisa prática.  

Esta pesquisa se constitui pela intersecção de três fundamentos práticos 

pertinentes às artes cênicas: 1)o aprofundamento de técnicas de Educação 

Somática (principalmente a base desenvolvida por Bonnie Cohen no Body Mind 

Centering) que favorece a reflexão e o desenvolvimento da chamada presença 

cênica, bem como a exploração de movimentos e da expressividade de cada corpo, 

por meio de técnicas de improvisação e pesquisa específicas; 2) Os estudos e 

práticas de jogos teatrais, danças populares, jogos e brincadeiras tradicionais, 

improvisações teatrais cujo exercício contribui para a conscientização da linguagem 

e seus usos. Estes dois primeiros fundamentos oferecem subsídios para que jogo e 

Capa Índice 15264



presença cênica, base de atuação do ator, sejam exercitados tendo o corpo como 

eixo de construção cênica. E o terceiro fundamento é a Linguagem do Palhaço 

(clown), onde o estudo desta linguagem permite orientar as criações de cenas e 

espetáculos a que o grupo se propõe. Com estas perspectivas de estudos, a 

metodologia utilizada se constitui de experimentações teório-práticas desenvolvidas 

em encontros semanais entre os integrantes. 

Os objetivos do GRUPO IPU são promover o encontro e intercâmbio entre 

pesquisadores das artes corporais; desenvolver estudos teóricos e práticos relativos 

à questão do corpo e do jogo nas cênicas na contemporaneidade; realizar 

experimentos de processos criativos cênicos; criar e produzir intervenções e 

espetáculos cênicos; e, fomentar pesquisa, debate e apreciação estética de 

linguagens cênicas: palhaço, dança, teatro e performance. 

Finalmente, nestes três anos de existência, o GRUPO IPU vem alcançando 

os objetivos propostos. Em 2009, concentramos o trabalho nas pesquisas de 

movimento e na criação de um ambiente de investigação e criação artística entre os 

integrantes. Neste ano, participaram do grupo 5 integrantes, entre pesquisadores, 

professores e estudantes.  

Em 2010, o GRUPO IPU desenvolveu um DVD didático para a disciplina de 

Artes do Corpo III do Curso de Licenciatura em teatro, EAD/UAB da UFG. Remontou 

o espetáculo "Um dia, uma banana...", de Maria Ângela De Ambrosis que 

participou do Projeto Proart da Prefeitura Municipal de São Paulo. Criou o 

espetáculo “Rosquinhas: Mitos e Verdades”, de Graziella Aires, foi apresentado 

no Conpeex, como evento artístico, no III FUGA e no Projeto de Extensão Pezinho 

de Jatobá. Participou da organização do 1º Na ponta do nariz, em parceria do Grupo 

Bastet, Goiânia GO. 

Em 2011, o grupo desenvolveu produções e apresentações artísticas. O 

espetáculo "Um dia,uma banana..." que participou dos seguintes eventos: 

Galhofada 2011 e duas pizzadas no Centro Cultural Gepeto, FUGA Festival de 

teatro Universitário da UFG, no Seminário Nacional das Licenciaturas, Núcleo Livre 

de Formação de Público da EMAC (duas apresentações) e Seminário "Quem conta 

um conto aumenta um ponto" (FEF e EMAC). Neste último seminário, o Grupo 

participou de sua organização e realizou sessões de contação de história, uma vez 

que o GRUPO IPU é integrante do projeto de pesquisa “Era uma vez, uma história 

contada outra vez”, projeto cadastrado na PRPPG-UFG. O grupo participou do 
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Projeto de Extensão Conexão Samambaia. Foi criado o espetáculo "Amarelo" com 

apresentação no FUGA 2011. Na Calourada 2011, foi reapresentado o espetáculo 

de clown "Rosquinha: Mitos e Verdades". 
Em 2012, mantem-se em cartaz o espetáculo “Um dia, uma banana...” com 

apresentações em escolas e eventos. Participamos da organização do 2º Na ponta 

do nariz, em parceria do Grupo Bastet, Goiânia GO. Damos continuidade aos 

encontros semanais focando nos estudos dos Padrões Neurológicos e Celulares 

Básicos, baseado nos estudos do Body Mind Centering de Bonnie Cohen em 

diálogos com os estudos de Laban desenvolvidos po Bartenief, trazendo novas 

investigações para dar continuidade à criação do espetáculo “Amarelo”. Neste ano 

ainda, junto ao Projeto de Pesquisa ”Era uma vez, uma história contada outra vez”, 

desenvolvemos encontros semanais para estudo e criação de contação de história, 

realizamos sessões de contação de história em escolas e eventos. 

Em seu conjunto, o GRUPO IPU tem alcançado os objetivos propostos 

focando em estudos teórico-práticos a cerca da relação entre corpo, jogo e criação 

cênica a partir dos quais propõe-se a criar intervenções cênicas (performances, 

espetáculos teatrais), fundamentar e instrumentalizar processos criativos cênicos, 

fomentar discussões teóricas de temáticas relacionadas aos estudos realizados. O 

grupo tem participado de eventos acadêmicos artísticos e culturais com 

apresentações de palhaço. 

ESPETÁCULOS DO GRUPO IPU 

“Um dia, uma bnana...” 

A palhaça Dra Angelina encontra-se rodeada por livros os quais deve manter 

em ordem. Durante as arrumações, a palhaça encontra livros das mais diversas 

histórias e os lê das mais diversas formas, até encontrar o livro “um dia, uma 

banana...”. As inusitadas relações com os livros provocam a comicidade do palhaço 

e poesia cênica do espetáculo. Este trabalho teve origem em 2005 como parte 

integrante da tese de doutoramento de Maria Ângela De Ambrosis. De lá para cá, as 

inúmeras apresentações realizadas somadas à constante pesquisa a cerca da 

construção do corpo do palhaço foram transformando o espetáculo à configuração 

que hoje se apresenta. 
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“Amarelo” 

Este espetáculo é resultado do processo de pesquisa que o IPU – Núcleo de 

estudos interdisciplinares Corpo, Jogo e Criação Cênica vem investigando acerca do 

tradicional jogo da amarelinha. Trata-se de um jogo coreográfico/teatral e tem como 

suporte a estrutura improvisacional substanciada pelos movimentos e relações 

cênicas da amarelinha, o que torna o espetáculo um grande jogo entre corpos, 

formas geométricas, linhas e pontos, pedra, céu, terra, inferno entre tantos outros 

elementos/movimentos da amarelinha. 

“Rosquinhas: mitos e verdades” 

Palestra interativa realizada pela palhaça Redonda (Grazielle Aires) auxiliada 

por sua aluna bolsista PIVIC, palhaça Dra. Angelina (Maria Ângela De Ambrosis). A 

palhaça Redonda expõe os resultados de sua pesquisa sobre rosquinhas e é 

auxiliada por sua assistente que oferece ao público café com rosquinhas. O jogo do 

palhaço se estabalece entre a palestrante e sua assistente bem como integra os 

participantes à cena. Este espetáculo é fruto do Núcleo Livre corpo e jogo do 

palhaço e posteriormente desenvolvido no GRUPO IPU. 
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LEITURA, EDIÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS 
DO SUDOESTE GOIANO1

PIRES, Maria Gabriela Gomesi

OLIVEIRA-SILVA, Maiune deii

PAULA, Maria Helena deiii

Palavras-chave: Manuscritos catalanos; filologia portuguesa, Museu Cornélio 

Ramos 

Justificativa/fundamentação teórica 
O notório despreparo institucional com a conservação dos documentos 

manuscritos tem despertado um aumento da preocupação na preservação 

desse tipo de material. Para isso, vários estudiosos têm recorrido aos estudos 

filológicos evidenciando a importância de pesquisas que vêm sendo 

empreendidas nesse campo.  

Nesse trabalho, exporemos a edição e a catalogação filológica de um 

manuscrito datado de 1924, o qual faz parte de um acervo digital criado a partir 

de um projeto intitulado “Digitalização, leitura, transcrição e catalogação de 

documentos manuscritos do Museu Municipal Cornélio Ramos”, coordenado 

pela professora Maria Helena de Paula e financiado pela Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade Federal de Goiás. 

Esse projeto tem como principal intuito resgatar os patrimônios 

materiais, permitindo, dessa maneira, preservar os dados históricos e culturais 

da cidade de Catalão. Para isso recorremos, aos estudos da ciência filológica 

que, segundo Spina (1995, p. 75), “concentra-se no texto, para explicá-lo, 

restituí-lo à sua genuinidade e prepará-lo para ser publicado”.

Esse tipo de trabalho também permite que sejam realizados futuros 

estudos de aspectos histórico, linguístico etc., como diz Cardoso (2009, p. 25): 

Acreditamos que estudos dessa natureza venham contribuir para o 
fortalecimento da linha filológica em nossa universidade e pode, 
ainda, servir de fonte de pesquisa para pesquisadores de diversas 
áreas do saber que tratam do assunto [...]. 

                                                           
1 Resumo revisado pela coordenadora da Ação de Extensão e Cultura, código CAC-330, Profª Dra. Maria 
Helena de Paula.  
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Objetivo 
O objetivo desse trabalho é apresentar a edição fac-símile, a edição 

semidiplomática justificada, a edição modernizada justificada e a catalogação 

tipológica de um manuscrito que compõe parte do corpus do projeto 

supracitado. 

Metodologia 
Os procedimentos utilizados, tanto realização desse trabalho quanto na 

realização do projeto, se sucederam nas seguintes etapas: a) acesso aos 

documentos manuscritos arquivados digitalmente no Laboratório de Estudos do 

Léxico, Sociolinguística e Filologia (LALEFIL) do departamento de Letras da 

UFG/CAC e sua posterior leitura; b) edições semidiplomática e modernizada, 

em disposição justificada, seguindo as regras publicadas em Megale e Toledo 

Neto (2005);c) catalogação tipológica seguindo as regras redigidas por Bellotto 

(2002). 

Resultados e discussão 
O documento utilizado nesse trabalho trata-se de um termo de 

audiência, constante do segundo recto de um livro de termos de registros 

redigidos no ano de 1924. Abaixo, segue a imagem fac-similar, as edições e 

classificação do recto que tenciona mostrar a leitura completa ou o mais 

próxima do que seria o ideal para um bom entendimento do manuscrito. 

  
Figura 1- Fac-símile em formato reduzido do fólio 2, recto. Fonte: arquivo digital do LALEFIL (2010).
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Edição Semidiplomática Justificada 

|| 1r || Termo de audiencia do dia oito de | Setembro de mil novecentos e vinte e 

quatro. | [espaço] Administraçaõ do Major Cerqueira Netto. | Aberto o 

expediente a hora regimen- | tal, compareceu o Major Mario de Cir- | queira 

Netto, 1º Vice-Intendente e assu- | miu o exercicio do cargo de Intenden- | te 

Municipal  deste municipio, em | virtude do fallecimento do effectivo, | Tenente 

Salomaõ de Paiva Resende, occor- | rido hontem.  [espaço] Em seguida 

determi- | nou que se officiasse às principaes | autoridades locaes e ao 

Excelentíssimo Senhor | Coronel Presidente do Estado este | acto e que 

consignasse  na presen- | te acta um voto de  pesar pelo pre- | maturo 

fallecimento do seu anteces- | sor. [espaço] Determinou mais que em | signal 

de profundo pesar, fossem | os trabalhos desta repartiçaõ encer- | rados por 

oito dias e que fosse | extraida copia da presente e en- | viada com officio á 

viuva do | ex tincto.   E nada mais havendo | a tratar-se foi encerrado o expe- | 

diente do qual se lavrou esta | acta que vae assignada depois | da lida e 

achada conforme. |Eu, Emilio Paranhos, secretario | a escrevi. | Mario de 

Cerqueira Netto 

   

Edição Modernizada Justificada 

|| 1r || Termo de audiência do dia oito de | Setembro de mil novecentos e vinte e 

quatro. | [espaço] Administração do Major Cerqueira Netto. | Aberto o 

expediente à hora regimen- | tal, compareceu o Major Mario de Cir- | queira 

Netto, 1º Vice-Intendente e assu- | miu o exercício do cargo de Intenden- | te 

Municipal  deste município, em | virtude do falecimento do efetivo, | Tenente 

Salomão de Paiva Resende, ocor- | rido ontem. [espaço] Em seguida, determi- | 

nou que se oficiasse às principais | autoridades locais e ao Excelentíssimo 

Senhor | Coronel Presidente do Estado este | ato e que consignasse  na 

presen- | te ata um voto de  pesar pelo pre- | maturo falecimento do seu 

anteces- | sor. [espaço] Determinou mais, que em | sinal de profundo pesar, 

fossem | os trabalhos desta repartição encer- | rados por oito dias e que fosse | 

extraída cópia da presente e en- | viada com oficio à viúva do | extinto. E nada 

mais havendo | a tratar-se foi encerrado o expe- | diente do qual se lavrou esta 
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| ata que vai assinada depois | de lida e achada conforme. | Eu, Emílio 

Paranhos, secretário | a escrevi. | Mário de Cerqueira Netto 

O presente fólio trata de um relato de acontecimento de trabalho diário 

da Intendência Municipal. Nele, informa-se a posse do vice-intendente Mário 

Cerqueira Netto, em decorrência da morte de Salomão de Paiva Resende,  que 

decreta oito dias de parada nas atividades da Intendência em deferência à 

morte de seu antecessor.  

Esse fólio faz parte de um livro de 69 fólios que tem como objetivo 

registrar os termos de audiência da Intendência de Catalão.  

A classificação tipológica desse fólio, segundo as considerações de 

Bellotto (2002), se enquadra na espécie termo, pois, de acordo com a autora, 

possui registro manuscrito em livro próprio; termo de abertura no título do fólio 

datas tópicas e cronológicas; assinaturas dos presentes. 

Conclusões 
Esse trabalho, bem como o projeto, teve o intuito de apresentar como os 

métodos filológicos são importantes para o resgate de conteúdos de 

documentos antigos permitindo, desse modo, preservar e guardar a história e a 

cultura de Catalão.  

Apesar de ser um projeto realizado, em grande parte, dentro da 

universidade ele também beneficia a comunidade externa, pois conserva a 

história dos anos iniciais de governantes e intendentes da cidade, ou seja: 

O trabalho feito com documentos antigos da região em que vivemos 
contribui para o fortalecimento dos laços culturais do nosso povo, não 
deixando que a memória coletiva desapareça, mas que se perpetue 
ao longo das futuras gerações, pois quando conhecemos a história do 
povo onde estamos inseridos, estamos conhecendo a nós mesmos 
(CARDOSO, p. 44-45). 
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BELLOTO, Heloísa Liberalli. Como fazer análise diplomática e análise 
tipológica de documento de arquivo. vol. 8. São Paulo: Arquivo do estado de 
São Paulo, Imprensa Oficial, 2002. 

Capa Índice 15271



CARDOSO, Claudinei Vaz. Estudo filológico e linguístico em manuscritos sobre 
escravidão na cidade de Catalaõ. 2009. 182 f. Monografia (Especialização em 
Letras – Leitura e Ensino) – Curso de Letras da Universidade Federal de Goiás, 
Campus de Catalão, 2009. 

MEGALE, Heitor; TOLEDO NETO, Sílvio de Almeida. Por minha letra e sinal:
Documentos do ouro do século XVII. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2005. 

SPINA, Segismundo. Introdução à edótica. São Paulo: Cultrix/ Edusp, 1977. 

Termo de audiência do dia 8 de setembro de 1924. Fólio dois, recto. Acervo do 
Museu Municipal Cornélio Ramos: Catalão-GO, 1924. 

Fonte financiadora 
Para a realização dessa pesquisa tivemos o apoio financeiro da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), que forneceu uma bolsa (PROBEC) 

destinada à aluna Maiune de Oliveira Silva e uma bolsa voluntária (PROVEC) 

destinada à aluna Maria Gabriela Gomes Pires. 
 

                                                           
i Graduanda em Letras-Português/UFG-CAC – maria.ggp10@gmail.com
ii Graduanda em Letras-Português/UFG-CAC – maiune20@gmail.com
iii Docente do Departamento de Letras UFG/CAC/Coordenadora do Projeto – mhpcat@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DE HOMOPARASITOSES CONFIRMADAS POR VISUALIZAÇÃO 
EM ESFREGAÇO SANGUÍNEO CORADAS POR PANÓTICO NO LABORATÓRIO 

DE PATOLOGIA CLÍNICA DO HV-EVZ/UFG 
 COSTA, Marleth Nunes da1; GABRIEL, Gabriela Hadler1; ABREU, Thatiane de 

Castro2 ; SILVA, Ashbel Schneider2 ; NEVES, Wesley Francisco3.   
Palavras-chave: avaliação; esfregaço sanguíneo; hemoparasitose; lâmina. 
 
Justificativa – Base Teórica: As hemoparasitoses são enfermidades de grande 

importância na Medicina Veterinária, portanto, é uma das suspeitas iniciais quando 

animais são levados ao clínico veterinário e é relatado pelo proprietário sinais de 

anorexia, anemia, febre, depressão, perda de peso e a presença de ectoparasitas 

como o carrapato (NELSON & COUTO, 1998). Sendo assim, é indicada a pesquisa 

de hemoparasitose pelo esfregaço sanguíneo. 
     Por ser um método subjetivo e de baixa sensibilidade, no esfregaço sanguíneo 

dificilmente se encontra o agente etiológico, uma vez que o resultado depende da 

experiência do técnico, da análise microscópica extensa, além de outros fatores 

relacionados, como o grau de parasitemia na qual o número de células infectadas 

pode ser variável, período em que se obteve a coleta do sangue e a resposta 

imunológica do animal (HARRUS et al., 2005). 

     A pesquisa de hemoparasitos pode ser facilitada quando a coleta de sangue se 

dá em capilar de ponta de orelha e ponta de cauda, onde há uma maior 

probabilidade de se encontrar o parasito. Os agentes etiológicos mais comumente 

encontrados são Babesia spp., Ehrlichia spp., e Mycoplasma spp. (TABOADA & 

LOBETTI, 2006). 

     A babesiose tem como agente etiológico o protozoário do gênero Babesia spp., 

de distribuição cosmopolita. Pode ser transmitida pelo carrapato Rhipicephalus 

sanguíneus ou também por transfusão sanguínea. Os trofozoítos Intraeritrocitários 

são apresentação clínica pode resultar nas fases hiperaguda, aguda, subclínica ou 

crônica (TABOADA & LOBETTI, 2006). A manifestação hiperaguda é pouco comum, 

mas pode ser grave para o animal e é caracterizada por choque hipotensivo, hipóxia, 

estase vascular, taquicardia, taquipneia e debilidade. Os cães com essa forma da 

doença morrem (NELSON & COUTO, 1998; TABOADA & LOBETTI, 2006). 
____________________________ 
Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura Código SIEC: EVZ-10 – Coordenador T.A. 

Wesley Francisco Neves.  1.  Acadêmicas do curso de Medicina Veterinária da UFG.  2. Residentes do Hospital 

Veterinário da EVZ/UFG. 3. Coordenador do Projeto de Extensão. Email: marlethnunes@hotmail.com  
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A fase aguda é a mais comum, os primeiros sinais clínicos são febre, letargia, 

mucosas pálidas, petéquias e hepatoesplenomegalia, podendo apresentar também 

anorexia, vômito, hematúria e icterícia (TABOADA & LOBETTI, 2006). 

      A fase crônica da doença é caracterizada por febre intermitente, linfoadenopatia e 

perda de peso (TABOADA & LOBETTI, 2006). Outras complicações frequentes são 

pancreatite, insuficiência renal aguda e coagulação intravascular disseminada. 

 A intensidade da enfermidade depende da cepa envolvida e do estado imune do 

hospedeiro; essa pode se manter no corpo no estado latente e ainda ter infecções 

concomitantes com a Ehrlichia spp. (NELSON & COUTO, 1998). 

     A erlichiose é causada por Ricketsias do gênero Ehrlichia spp, que são parasitas 

intracelulares de leucócitos e podem ser transmitidas pelo carrapato Rhipicephalus 

sanguíneus ou ainda por transfusão sanguínea em cães e gatos. A doença 

manifesta-se nas fases, aguda, subclínica e crônica. Durante a fase aguda o 

parasita localiza-se nos macrófagos do sistema reticuloendotelial do baço, fígado e 

linfonodos onde se replica por divisão binária e dissemina-se para outros órgãos. 

Microscopicamente as células mononucleares infectadas se marginalizam nos vasos 

pequenos e migram dentro dos tecidos endoteliais causando vasculites e petéquias. 

Essas últimas são visualizadas devidas trombocitopenia por consumo. Nessa fase, 

tem-se uma anemia regenerativa, que na fase crônica é induzida pela supressão 

medular e se torna arregenerativa (HARRUS et al., 2005). 

     A identificação das mórulas no esfregaço sanguíneo corado pelo Giemsa é 

demorada e não tem resultado satisfatório; elas entram nos monócitos e macrófagos 

por fagocitose. Quando a célula infectada rompe-se, as mórulas se fragmentam em 

corpos elementares e o ciclo infeccioso se repete (RIKIHISA, 1991). Para facilitar o 

diagnóstico pode ser feito a coleta do sangue de capilares periféricos e analisar a 

papa de leucócitos (ROSEZ, K.V et al., 2001). 

     Mycoplasma haemocanis, causador da micoplasmose canina e pertencente ao 

grupo das Ricketsias, é um parasito intraeritrocitário que causa distorções na forma 

das hemácias formando cadeias através da superfície da célula, pontos, anéis ou 

bastões. A maioria dos cães não desenvolve a forma clínica devido à baixa 

parasitemia e os que a apresentam geralmente desenvolvem anemia. Na fase 

aguda, observa-se no hemograma reticulocitose, policromasia, anisocitose e 

corpúsculo de Howell-jolly.  Para o esfregaço sanguíneo é necessário atenção na 

análise, pois os parasitas são poucos e facilmente confundidos com artefatos, 

corpúsculos e pontilhados basofílicos em coloração panótica. Na micoplasmose 
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felina, causada por Mycoplasma haemofelis, o problema maior é a parasitemia 

cíclica, por isso os esfregaços devem ser feitos em pelo menos 10 dias 

consecutivos, além da necessidade de uma rápida análise, pois o agente é 

rapidamente removido dos eritrócitos pelo EDTA (ácido tetra acético etilenodiamino) 

(HOSKINS, 1991). 

     A anaplasmose trombocítica canina, causada por uma Rickettssia da família 

Anaplasmataceae do gênero Anaplasma spp, é transmitida pelo carrapato 

Rhipicephalus sanguíneus. A Anaplasma platys infecta as plaquetas do cão 

causando um quadro clínico denominado de trombocitopenia infecciosa cíclica 

canina (HARRUS et al., 2005). 

     O agente é visualizado como inclusões basofílicas no interior de plaquetas em 

esfregaços corados com Giemsa ou Panótico (INOKUMA et al., 2000). Alguns dias 

após a infecção, o número de plaquetas diminui bruscamente e o agente 

desaparece da circulação. A contagem plaquetária retorna aos valores de referência 

em aproximadamente quatro dias (HARRUS et al., 2005; INOKUMA et al., 2000).     

O número de eritrócitos e leucócitos sofre uma discreta redução não caracterizando 

anemia e/ou leucopenia ( HARVEY et al., 2006). As plaquetas parasitadas diminuem 

durante a infecção crônica, resultando em rara parasitemia no esfregaço sanguíneo 

(TRAPP et al., 2006). 

Objetivos: Como existem dificuldades em diagnosticar a presença de 

hemoparasitos, o presente trabalho tem como objetivo quantificar os resultados 

confirmados no esfregaço sanguíneo com visualização dos mesmos na lâmina com 

coloração panótica, uma vez que na grande maioria se tem como suspeita inicial 

hemoparasitose. Devido a isso, a grande parte dos médicos veterinários tratam seus 

pacientes mesmo sem confirmação previa do parasito na lâmina, o que pode resultar 

em graves consequências, como seleção biológica por uso indiscriminado de 

fármacos, insuficiência hepática e/ou renal, aumento do custo do tratamento e 

desistência da sua continuidade por parte do proprietário. 

     Para evitar tais ocorrências, são necessárias algumas precauções como optar 

por uma colheita adequada usando, por exemplo, sangue de capilar periférico, 

solicitar repetição do exame, realizar diagnóstico diferencial, verificar a proporção 

adequada de anticoagulante e sangue, evitando com isso, formação de coágulos, 

que pela agregação plaquetária pode ocasionar um falso-positivo pela 

trombocitopenia. 

Metodologia: Foi realizado levantamento no Hospital Veterinário da Universidade 
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Federal de Goiás (HV/UFG) de todos os exames referentes aos meses de janeiro a 

julho de 2012, no qual constavam, como indicação clínica, suspeita de 

hemoparasitose. Obteve-se então, o percentual de confirmações da presença do 

parasita em esfregaço sanguíneo e a percentagem de não visualização dos 

mesmos. 

Resultados e discussão: No período de sete meses, 323 exames tiveram 

indicação clínica de hemoparasitose, porém, confirmados em lâmina no esfregaço 

sanguíneo apenas 46. 

     A baixa confirmação no esfregaço sanguíneo provavelmente se deve a pouca 

parasitemia dos agentes etiológicos, a resposta imunológica do paciente em 

controlar a enfermidade, a escolha inadequada do vaso sanguíneo, sendo preferível 

de capilares periféricos, ou também, é possível que a amostra seja negativa. Dessa 

forma, é necessário realização de diagnóstico diferencial e avaliação clínica 

rigorosa.  

     Conforme as Figuras 1 e 2, os resultados encontrados corrobora com trabalho 

realizado por Vasconcelos et al. (2003) da Universidade de Brasília, no qual 

demonstra-se a baixa positividade pelo método de esfregaço sanguíneo por ser um 

método pouco sensível. Em contrapartida, seu trabalho mostrou prevalência de 

ehrlichiose (21/56) e o resultado deste trabalho revelou ser maior de babesiose 

(19/46). Entretanto, os dois trabalhos apontam o agente etiológico, Anaplasma 

platys, como a segunda maior prevalência dos casos confirmados. 

 

Figuras 1 e 2 - Levantamento dos casos de suspeita de hemoparasitose no 

Laboratório de Patologia Clínica do HV/UFG e achados confirmatórios em esfregaço 

sanguíneo corados com panótico. 

     
  Figura 1: Gráfico do número de casos.                   Figura 2: Percentual de casos.    
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Conclusões: A avaliação de esfregaço sanguíneo com suspeita de hemoparasitose 

somente é conclusiva quando encontrado o parasito em lâmina. Para facilitar a 

confirmação, outros exames podem ser usados com maior sensibilidade como, por 

exemplo, a técnica de imunofluorescência indireta (IFI), teste de ELISA ou o PCR. 

Porém, a pouca acessibilidade aliado ao valor do exame e a baixa disponibilidade do 

proprietário em pagar pelo mesmo, torna-os inacessíveis. Sendo assim, a utilização 

do esfregaço sanguíneo continua sendo o exame de eleição para hemoparasitose. 

     Os dados obtidos na anamnese, histórico de contato com o vetor, a compreensão 

da patogenia, imunologia e a análise dos exames complementares são essenciais 

para um diagnóstico rápido e preciso. Contudo, caso não seja confirmado a 

presença do hemoparasita no esfregaço sanguíneo, o médico veterinário deve 

proceder com a repetição dos exames para confirmação e diagnóstico diferencial 

além de analisar criteriosamente os sinais e a presença do ectoparasita. Somente 

assim, ele deverá conduzir um tratamento terapêutico e obterá sucesso no mesmo. 
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O AÇÚCAR COMERCIAL PODE SER UTILIZADO PARA TRATAR FERIDAS?1 
 

ALVES, Matheus Henrique Souza2; MENDONÇA, Isabella Bueno2; MONTEIRO, 

Ezilaine Albino2; NOGARA, Ângela Lima Pereira3. 

 
Palavras-Chave: açúcar, ferimentos e lesões, bandagens. 

 

Justificativa/Base Teórica  
Sabe-se que toda prática profissional deve ser respaldada por uma base 

teórica e conceitual sólida visando garantir a segurança das ações, de maneira que 

profissionais necessitam buscar atualização contínua. Todavia, muitas vezes nem 

sempre o processo de atualização segue o mesmo ritmo e ordem de aparecimento 

de questões complexas que surgem no cotidiano profissional. 

Uma maneira de buscar respostas à questões específicas da prática 

profissional é a realização de estudos de revisão da literatura; mas realizar estudos 

desta natureza não é uma tarefa simples, devido a quantidade de estudos 

produzidos e disponibilizados diariamente em periódicos diversos (PEREIRA, 2006), 

e necessidade de conhecimento e habilidades específicas em metodologia científica. 

Na enfermagem a dura rotina de trabalho dos enfermeiros assistenciais, que 

geralmente acumulam dupla jornada de trabalho, faz com que o fator tempo se torne 

um dificultador a mais na busca pela prática baseada em evidências. 

No sentido de contribuir com a prática de enfermagem em Jataí surgiu o 

projeto de extensão “Contribuindo para a Prática de Enfermagem Baseada em 

Evidências”. Este visou oferecer respostas à questões complexas do cotidiano dos 

enfermeiros assistenciais que atuam em Jataí, Goiás. De maneira geral, as 

atividades do projeto envolveram a realização de estudos de revisão da literatura 

para responder à questionamentos específicos realizados por enfermeiros que 

atuam em Jataí. Dentre os questionamentos que surgiram ao longo do projeto, um 

ponto de discussão foi a questão do uso ou não do açúcar no tratamento de feridas. 

                                                 
1 Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura “Contribuindo para a Prática de 
Enfermagem Baseada em Evidências”, código CAJ-486: Profª Ângela Lima Pereira Nogara. 
2 Alunos do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás Campus Jataí (UFG CAJ). E-mail: 
matheusenfe@hotmail.com , bebella_bueno@hotmail.com  
3 Docente do Curso de Enfermagem da UFG CAJ. E-mail: angelimap@gmail.com 
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Embora o açúcar comercial seja usualmente utilizado na culinária, a literatura 

especializada descreve que desde a antiguidade este produto já era utilizado no 

tratamento de feridas, especificamente as infectadas (CANDIDO, 2001). 

Sobre este assunto, o grupo de trabalho recebeu três solicitações, sendo 

duas questões amplas, ou seja, se o açúcar pode ou não ser utilizado no tratamento 

de feridas; e um questionamento sobre a indicação ou não do uso do açúcar para 

tratar uma úlcera de pressão infectada. A dúvida dos enfermeiros estava 

relacionada, principalmente, com a crença de que o curativo realizado com açúcar 

deveria ser trocado a cada 2 horas, não sendo viável tanto para o processo de 

restauração tecidual, quanto pela questão do custo financeiro e de mão de obra 

profissional. O conflito se deu a partir da prescrição de outro profissional para utilizar 

o açúcar no tratamento de feridas específicas em seu local de trabalho. 

Para os três questionamentos, o grupo realizou estudo de revisão da literatura 

visando apresentar resultados de estudos que auxiliassem os enfermeiros na 

tomada de decisão clínica. Em nenhum dos casos, houve a pretensão de apresentar 

uma resposta conclusiva. 

 

Objetivo 
 Descrever os achados sobre o uso do açúcar como produto de escolha para 

tratar feridas, com base em estudo de revisão narrativa da literatura. 

 

Metodologia 
 Trata-se de estudo de revisão narrativa da literatura, no qual foram incluídos 

livros especializados no tratamento de feridas disponíveis em biblioteca local e 

bibliotecas particulares de pessoa física; ainda, artigos científicos com texto 

completo, disponíveis em bases de dados on-line, a saber: Scielo e BVS (Biblioteca 

Virtual de Saúde). 

 

Resultados e Discussões 
 O procedimento básico dos curativos adotado nos estudos identificados foi 

a limpeza da ferida, normalmente com solução fisiológica, preenchimento do leito da 

ferida com açúcar até a borda, cobertura com gaze estéril e fixação com fita adesiva 

(esparadrapo ou micropore). O tempo de intervalo entre as trocas dos curativos 

variou de 6 a 24 h, de  maneira que a crença de que o curativo com açúcar deve ser 
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trocado a cada 2 horas não é uma verdade absoluta, devendo esta ser realizada de 

acordo com a necessidade de cada caso; assim, o enfermeiro deve ter capacidade e 

habilidades de julgamento clínico especializado para decidir o tempo de troca dos 

curativos. 

 Os tipos de feridas para os quais o açúcar foi indicado são apresentados 

abaixo na descrição sintética de cada estudo. 

 Alves e Deana (2009), descreveram o uso do açúcar refinado como 

produto de escolha no tratamento de úlcera de pressão sacral, de aproximadamente 

5 centímetros de diâmetro, infectada por Pseudomonas sp, em um homem de 79 

anos, emagrecido. As trocas do curativo foram realizadas a cada 6 horas, durante 

três dias. Foi evidenciado pelos autores, o cuidado na mudança de decúbito. No 

terceiro dia de curativo foi coletado material para exame de cultura, com resultado 

negativo para Pseudomonas sp. Embora se trate da descrição de somente um caso, 

os resultados evidenciam a eficácia do uso do açúcar refinado no tratamento de 

feridas infectadas. 

 Haddad, Bruschi e Martins (2000) trataram 25 pacientes com deiscência 

cirúrgica com açúcar cristal trocas de curativos inicialmente 3 vezes ao dia, depois a 

cada 12 horas e, finalmente, a cada 24 horas, conforme evoluía o processo de 

cicatrização das feridas. A cicatrização completa das feridas ocorreu em média em 

53 dias de tratamento. 

 Santos e Neves (1995), utilizaram o açúcar mascavo para tratar tipos 

diferentes de feridas (7 úlceras de decúbito, 1 deiscência de sutura, 2 feridas 

cirúrgicas, 8 úlceras de perna, 2 feridas produzidas por material cortante), com 

trocas a cada 12 horas. Entre 36 e 72 horas, foi observado formação de tecido de 

granulação; e três feridas acompanhadas até o final do tratamento foram 

cicatrizadas totalmente. 

 Dawson (1996) descreveu o uso do açúcar cristal para tratar ferida 

cirúrgica infectada de 6 pacientes, com trocas diárias. Observado formação de 

tecido de granulação em média em 5 dias. 

 Tostes e Leite (1994) descreveram um caso no qual o açúcar cristalizado 

foi utilizado em uma ferida infectada produzida por arma de fogo, com trocas a cada 

12 horas. Em 24 dias houve evidencias de melhora do quadro infeccioso. 
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Conclusões 
Os estudos apresentaram efeitos positivos do açúcar (cristal, refinado, e 

mascavo) no tratamento de diferentes tipos de lesões, com tempo de troca variado 

de acordo com as características de cada ferida. 

A decisão pelo uso ou não do açúcar para tratar feridas, deve levar em 

consideração não somente suas características macroscópicas da ferida, mas 

também a gama de produtos disponíveis na realidade de trabalho do enfermeiro, seu 

conhecimento e habilidades no tratamento de feridas e, sempre que possível, as 

preferências do paciente. 

Possivelmente a realização de um estudo de revisão da literatura mais amplo 

poderia identificar outros estudos para subsidiar a discussão sobre o uso do açúcar 

como produto de escolha para tratar feridas. 
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Palavras chave: Epidemiologia, Prevalência, Osteoporose, envelhecimento. 

 

Justificativa/ Base Teórica 

Recentemente, a osteoporose tem sido reconhecida como um dos grandes 

problemas de saúde pública do mundo, em razão de sua alta morbi-mortalidade 

relacionada às fraturas. No Brasil, estima-se que 10 milhões de pessoas tenham 

osteoporose e 2,4 milhões sofram fraturas anualmente e, destes, 200 mil morrem em 

decorrência delas.  A osteoporose é caracterizada pela diminuição da massa óssea 

e uma destruição microarquitetural do osso, que ocorrem em razão de um 

desbalanço entre as atividades de reabsorção e reconstrução do tecido ósseo, onde 

a atividade osteoclástica (reabsortiva) supera a osteoblástica (síntese), levando, 

finalmente, à diminuição da massa óssea, que caracteriza a doença. Sabe-se que o 

pico de massa óssea é atingido por volta dos 35 anos em homens e mulheres e que 

a perda dela é inerente ao processo de envelhecimento, entretanto, na osteoporose, 

a massa óssea cai abaixo dos níveis de fratura, principalmente em ossos como os 

da coluna, do quadril, antebraço, ombro, pé e o fêmur. Isso faz dos idosos um grupo 

de risco para a osteoporose, em especial as mulheres, devido às alterações 

hormonais oriundas da menopausa, que eliminam o efeito protetor do estrógeno, 

acelerando a descalcificação dos ossos, aumentando a porosidade dos mesmos. 

Além da idade avançada (mais de 45 anos) e do sexo feminino, ajudam a compor o 

grupo de risco a raça branca e asiática (negros têm maior pico de massa óssea, 

estando menos propensos à osteoporose) e os filhos de pais portadores de 

osteoporose (caráter hereditário). 
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Para se prevenir a redução de massa óssea, deve-se chegar a um equilíbrio 

entre ingestão e absorção de cálcio e suas perdas. Todavia, alguns hábitos 

adotados contribuem para o fim desse equilíbrio, predispondo a osteoporose. Dentre 

eles estão: o consumo regular de álcool e o tabagismo (que aceleram a menopausa 

em mulheres), a alta ingestão de cafeína de qualquer fonte (café, coca-cola, chá, 

etc.), que acelera a perda de cálcio pela urina, e alimentação pobre em cálcio e 

vitamina D. No entanto, o hábito que mais contribui para a instalação da osteoporose 

é o sedentarismo. A ausência completa de exercícios físicos leva à perda maior e 

mais importante de cálcio e osso, uma vez que a atividade física promove o 

fortalecimento muscular, aumento da massa óssea ou mesmo a redução de sua 

perda, levando o indivíduo a tolerar melhor seu esforço e ter mais equilíbrio, 

diminuindo o risco de quedas e fraturas (frequentes na osteoporose). 

Os métodos de diagnóstico por medidas de massa óssea são os mais 

utilizados para se detectar a osteoporose. Dentre esses se realiza a 

Ultrassonometria Óssea (USO), que pode ser realizada no calcâneo, patela ou 

dedos das mãos e fornece uma avaliação indireta do risco de fratura no fêmur e/ou 

coluna; e a Densitometria de dupla emissão com fontes de raios X (DEXA), que 

permite avaliação direta da coluna, região proximal do fêmur e terço distal do rádio, 

áreas mais frequentemente acometidas pela osteoporose. 

 

Objetivos 
Prevenção e diagnóstico precoce de osteopenia e osteoporose em mulheres 

com idade superior a 45 anos. Em casos positivos instalar a terapêutica apropriada.  

Informar às mulheres de idade avançada (superior a 45 anos) sobre sua 

predisposição a desenvolverem a doença, e como preveni-la, passando-lhes dicas 

de uma dieta apropriada, voltada para a suplementação do cálcio e restrição de 

alimentos desencadeantes de sua depleção, como a cafeína. Orientá-las para a 

prática regular de atividade física, visto que o sedentarismo é o principal fator que 

leva a osteoporose. 

Colher e analisar os dados epidemiológicos da região de Trindade – GO, de 

modo que, posteriormente, políticas preventivas mais eficientes e específicas contra 

a osteoporose sejam elaboradas e ratificadas. 

 
Metodologia 
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A equipe de triagem foi composta por uma enfermeira, responsável pelo 

exame de ultrassonometria do calcâneo; um técnico em exames radiológicos, 

incumbido de realizar a densitometria óssea nas pacientes; um médico para 

supervisionar a campanha contra a osteoporose, emitir os laudos da densitometria e 

prestar atendimento às pacientes com osteopenia ou osteoporose e um voluntário 

para anotar os dados dos atendimentos e auxiliar os demais profissionais. 

A triagem foi feita em pacientes do sexo feminino com idade superior a 45 

anos no Hospital de Trindade, sendo a ultrassonometria do calcâneo o exame 

ultilizado. Os resultados positivos para osteopenia ou osteoporose foram 

encaminhados para o exame mais minucioso e preciso de densitometria óssea. 

Após a realização do exame os pacientes tiveram uma consulta agendada com um 

especialista. 

Na consulta, aos pacientes que tiveram a osteoporose confirmada foi prescrito 

cálcio, vitamina D e o medicamento Raloxifeno. Àqueles cujo diagnóstico foi apenas 

osteopenia, prescreveu-se apenas o tratamento com cálcio e vitamina D.  

Já os pacientes que apresentaram-se sem osteopenia ou osteoporose à 

ultrassonometria foram apenas orientados quanto à doença e a sua prevenção, 

sendo então liberados sem o agendamento de consulta. 

Folhetos informativos a respeito da osteoporose e dos cuidados que devem 

ser tomados para evita-la ou atenuar o agravamento da mesma foram entregues a 

todos os pacientes que participaram da campanha. 

Após o fim da campanha, foi feito o apuramento dos dados: quantas mulheres 

foram atendidas, e destas, quantas foram diagnosticadas com osteopenia ou 

osteoporose ou apresentaram a taxa de ultrassonometria normal. A partir da 

descrição dos dados estes foram devidamente analisados. 

 

Resultados e Discussão 

Fizeram parte do estudo 200 pacientes do sexo feminino com idade superior a 

45 anos e que já passaram pela menopausa. Eles foram atendidos no Hospital de 

Trindade, em Trindade-GO, em campanha de osteoporose. Todos fizeram a 

ultrassonometria de calcâneo, sendo que destes 200 pacientes, 150 tiveram o 

exame normal e 50 tiveram os exames com alterações compatíveis com osteopenia 

ou osteoporose e por isso foram triadas para fazer o exame de densitometria óssea. 

Das 50 mulheres que fizeram a densitometria óssea, 20 tiveram o diagnóstico 
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confirmado de osteoporose e 30 foram identificadas apenas com osteopenia. Foram 

agendadas consultas para todas as pacientes que fizeram a densitometria, com 

posterior acompanhamento médico e tratamento. 

Neste estudo com 200 pacientes, 75% tiveram a osteometria de calcâneo 

normal e foram apenas orientadas sobre como evitar a perda óssea através de 

alimentação adequada, prática regular de atividade física e mudança de hábitos de 

vida. Porém 25% tiveram a osteometria alterada e foram triadas para densitometria 

óssea para melhor especificidade diagnóstica. Das pacientes que fizeram a 

densitometria óssea, 40% tiveram o diagnóstico confirmado de osteoporose e 60% 

tiveram o diagnóstico de osteopenia. Todas as mulheres que apresentaram 

osteopenia ou osteoporose foram encaminhadas para acompanhamento médico e 

tratamento a depender da necessidade de cada caso. 

Sabe-se que o sexo feminino e a menopausa são os fatores de risco para a 

osteoporose, o que se confirmou neste estudo, onde os achados de osteoporose se 

encontravam mais presentes nas faixas-etárias maiores. Outros fatores de risco 

como tabagismo, sedentarismo e alimentação pobre em cálcio não foram analisados 

neste estudo. 

A incidência de osteoporose nesse grupo de 200 pacientes foi de 10 %, o que 

pode ser considerado um alerta para a população, haja vista que são altos os riscos 

que a osteoporose traz para fraturas. Tais fraturas muitas vezes são incapacitantes 

e prejudicam muito a qualidade de vida destes pacientes, sobretudo nas idosas. 

Este trabalho além de proporcionar o diagnóstico das pacientes com osteoporose, 

também foi útil no sentido de identificar a osteopenia, que seria um estágio inicial, 

pré-osteoporose, e, portanto, mais facilmente revertida, seja através de orientação 

das pacientes quanto a mudança de hábitos de vida, seja com suplementação de 

cálcio ou medicação.  

 

Conclusões 
A incidência de osteoporose neste grupo de risco se mostrou relativamente 

pequena (10%) quando comparada com outros estudos realizados. Contudo 

devemos levar em conta que os critérios de enquadramento à osteoporose se 

distinguem bastante e que não há estudos recentes na literatura focando este grupo 

de risco.  
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Campanhas com o intuito de identificar mulheres epidemiologicamente em 

risco de desenvolverem osteoporose são de suma importância para reduzir agravos 

da doença e reduzir gastos da saúde. Uma identificação precoce de estados de 

osteopenia e osteoporose possibilitaria uma intervenção numa fase mais efetiva, 

quando a doença não provocou seus maiores danos, como as fraturas, e teria uma 

resposta terapêutica melhor que aquela observada quando a fratura já está 

instalada. 

Quando a atenção primária de saúde não consegue ser efetiva ou quando há 

inevitabilidade da doença em alguns casos, a atenção secundária de saúde se 

mostra fundamental com o diagnóstico rápido da doença. Dessa maneira, é possível 

evitar a progressão da osteopenia para osteoporose, ou mesmo um agravo da 

osteoporose. Portanto, avaliamos como importantíssimas ações como a relatada.  
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SÍNDROME DOLOROSA MIOFASCIAL LOMBAR: ESTUDO ANATÔMICO 1 
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Palavras-chave: músculos do dorso, lombalgia 

 

BASE TEÓRICA 
A Síndrome Dolorosa Miofascial (SDM) é uma das principais causas de 

lombalgias. Consiste em um quadro de dor músculo-tendínea não inflamatória e 

regional associada à presença de ponto gatilho (HEYMANN, 2007). 

Essa síndrome acomete músculos, fáscias e tecido conectivo, sendo a região 

cervical, a cintura escapular e a lombar os principais alvos (YENG et al., 2003). A 

dor e a incapacidade geradas por esta síndrome podem ser bastante significativas, 

afetando até 85% da população em geral (FLECKENSTEIN, 2010). Sua prevalência 

de idade encontra-se entre 31 e 50 anos, atingindo ambos os sexos (HEYMANN, 

2007).  

A lombalgia é definida como todas as condições de dor, com ou sem rigidez 

do tronco, localizadas na região inferior do dorso, em uma área situada entre o 

último arco costal e a prega glútea. A SDM está relacionada a contraturas dolorosas 

involuntárias dos músculos grande dorsal, oblíquo externo e interno do abdome, 

serrátil posterior inferior, eretores da espinha (iliocostal, longuíssimo e espinhal), ali 

contidos, e normalmente devido a problemas ergonômicos e vícios posturais 

(CRISTANE; TORELLI, 2012). 

O diagnóstico geralmente é feito a partir da história clínica e do exame físico. 

Porém, segundo Bigongiari et al. (2008) a eletromiografia de superfície é capaz de 

auxiliar na identificação dos pontos de gatilho (PG), bem como determinar o grau de 

irritabilidade do mesmo, sendo um método importante de auxilio diagnóstico.  

                                                           
1  Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura código ICB-89: Profa. Dra. 

Tatiana de Sousa Fiuza
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A SDM pode ser ocasionada por trauma (acidentes), por sobrecarga em 

determinadas regiões (erguer peso, alterações posturais, atletas de final de semana) 

ou por estresses emocionais (MINSON; MENTZ-RONSANO, 2010). 

O quadro clínico depende basicamente da localização do PG e de sua zona 

de dor referida, sendo a dorsolombalgia uma das principais manifestações. 

Frequentemente observa-se associado ao quadro de dor, limitação dos movimentos 

decorrente da contratura muscular e da rigidez da região acometida. Algumas vezes 

o paciente é obrigado a adotar posições viciosas para evitar o aumento da dor 

ocasionado pela tentativa de alongar a musculatura retraída. O paciente queixa-se 

algumas vezes de dormência, formigamento e vertigem, sintomas inespecíficos que 

dificultam o diagnóstico de SDM (HEYMANN, 2007). 

 

OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho foi dissecar um dorso, na região lombar, de 

um cadáver e correlacionar com síndrome dolorosa miofascial lombar.  

 

METODOLOGIA 
Foi utilizado na dissecação um cadáver do sexo masculino fixado em solução 

de formol a 10% e conservado em glicerina. O cadáver pertencente ao acervo do 

Laboratório de Anatomia Humana do Departamento de Morfologia (DMORF), do 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB), da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

destinada ao “Curso de Dissecação Anatômica do DMORF”.  

O instrumental utilizado foi um cabo para bisturi n°4 com lâmina n°23 e pinça 

anatômica de 14 cm. Inicialmente realizou-se uma incisão longitudinal ao nível da 

primeira vértebra lombar até a crista ilíaca e outras duas transversais, uma ao nível 

da primeira vértebra lombar e outra ao nível da crista ilíaca (GARDNER, 1988). A 

partir dessa incisão começou-se a separar a epiderme e a derme da tela 

subcutânea, no sentido lateral para medial. 

Com a pele dissecada, iniciou-se a separação da tela subcutânea da fáscia 

muscular e posteriormente, retirou-se a fina camada de fáscia profunda, 

evidenciando os músculos da região.  

Realizou-se ainda uma incisão padrão sobre o grande dorsal, rebatendo-o  

permitindo visualizar os músculos iliocostal, longuíssimo e espinhal.  

.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Por meio da dissecação, observa-se, a pele, a tela subcutânea, a fáscia 

muscular, parte do músculo grande dorsal, a fáscia toracolombar, o músculo oblíquo 

externo do abdome e os músculos iliocostal, longuíssimo e espinhal. A pele mostrou-

se com a espessura normal quando comparada as demais regiões do dorso, bem 

como as demais camadas dissecadas.  

O m. grande dorsal é um músculo triangular, situado superficialmente. Esse 

músculo tem sua origem nos processos espinhosos das vértebras torácicas de T-7 a 

T-12, indiretamente dos processos espinhosos das vértebras lombares e sacrais 

através de suas fixações à lâmina posterior da aponeurose toracolombar e da crista 

ilíaca. Tem sua inserção no assoalho do sulco intertubercular. Na peça dissecada 

observa-se também parte do m. obliquo externo do abdome, que tem sua origem na 

face externa da 5ª a 7ª costela, interdigitalizando-se com o m. serrátil anterior. O m. 

oblíquo externo do abdome insere-se no lábio externo da crista ilíaca, ligamento 

inguinal, tubérculo púbico, crista púbica, linha alba e toma parte da construção da 

lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdome (GARDNER et al., 1988). 

Observa-se ainda a aponeurose toracolombar, uma lâmina de fáscia extensa que se 

divide em lâminas anterior e posterior, envolvendo os músculos dorsais profundos, 

sendo espessa e resistente na região lombar (MOORE; DALLEY, 2001).  

O músculo iliocostal, parte lateral do músculo eretor da espinha, é dividido em 

três partes, sendo uma lombar, uma torácica e uma cervical, que tem sua origem 

nos processos espinhosos das vértebras lombares, na face dorsal do sacro, no terço 

posterior da crista ilíaca e na aponeurose toracolombar. Esse músculo se insere nos 

ângulos das costelas, sendo a parte lombar da 12ª a 5ª costelas, a parte torácica da 

7ª a 1ª costelas, e a parte cervical se insere no tubérculo posterior do processo 

transverso da 6ª a 3ª vértebra cervical. No presente trabalho dissecou-se a porção 

lombar desse músculo. O músculo longuíssimo, porção intermediária do eretor da 

espinha, tem sua origem comum ao iliocostal, sua porção medial insere-se no 

processo mamilar da 5ª vértebra lombar, no processo acessório da 4ª a 1ª vértebra 

lombar e nos processos transversos das vértebras torácicas, já sua porção lateral 

insere-se no processo costal da 4ª a 1ª vértebra lombar, na lâmina profunda da 

aponeurose torcacolombar e 12ª a 2ª costela medial ao ângulo das costelas. O 

músculo espinhal, porção medial do eretor da espinha, também origem nos 

processos espinhosos das 2ª e 1ª vértebras lombares e 12ª a 10ª torácicas, e sua 
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inserção nos processos espinhosos das 9ª a 2ª vértebra torácica (MOORE; DALLEY, 

2011).  

Os músculos visualizados na peça, assim como a aponeurose toracolombar 

são comumente acometidos pela citada síndrome, trazendo uma forte queixa clínica 

de lombalgia. A dissecação acompanhada dos livros permitiu a melhor visualização 

das relações anatômicas entre fáscia e músculos, tornando mais didático e 

compreensível o acometimento clínico da SDM.  

A contratura do PG não pode ser visualizada macroscopicamente, sendo 

necessários métodos clínicos como manobras no exame físico e EMG para detectá-

la. 

CONCLUSÕES  
 A dissecação do dorso permitiu a visualização dos tecidos moles acometidos 

pela SDM, bem como suas relações anatômicas. Proporcionou ainda melhor 

conhecimento de uma anatomia de superfície e visualização da parte dissecada 

contida no corpo como um todo, não apenas como uma peça, o que é necessário e 

indispensável na prática clínica.  

 Houve ainda aquisição de habilidades manuais e maior familiaridade com 

instrumentos também utilizados na prática cirúrgica, como também aquisição de 

conhecimento científico extra.  

 Conclui-se também que o conhecimento anatômico é de grande importância 

na prática clínica no diagnóstico da síndrome dolorosa miofascial lombar. O 

desconhecimento da anatomia dessa região e de suas associações pode implicar 

em graves erros diagnósticos e tratamentos errôneos e ineficazes.  
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GRUPO EDUCACIONAL PREVINA-SE: INTERVENÇÕES EDUCATIVAS DE 
ENFERMAGEM NA SALA DE ESPERA DO PROGRAMA DE MASTOLOGIA* 
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Palavra Chave: Educação em Saúde. Câncer de Mama. Extensão Universitária. 

 

Introdução 

O câncer de mama é considerado como o segundo tipo de câncer mais 

comum no mundo, entre as mulheres (GUERRA, MOURA, MENDONÇA, 2005). No 

Brasil, o câncer de mama também ocupa o segundo lugar em incidência, sendo 

ultrapassada apenas pela neoplasia de pele do tipo não melanoma. As taxas de 

mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque 

a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados, pois quando diagnosticado 

e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom (INCA, 2012).  

 Diante este panorama, com a finalidade de colaborar em ações de prevenção 

e detecção precoce do câncer de mama para redução da mortalidade em Goiânia, a 

Liga da Mama (LM) do Programa de Mastologia do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás (PM/HC/UFG), tem realizado atividades educativas 

junto à comunidade durante o desenvolvimento do projeto de extensão “Grupo 

Educacional Previna-se”. 

 Por meio desse projeto as acadêmicas de enfermagem da Liga da Mama, 

desde 2004, desenvolvem intervenções educativas direcionadas à promoção da 

saúde da mulher na sala de espera do PM/HC. A Liga da Mama é composta por 

acadêmicos de medicina, enfermagem e psicologia que atuam sob a supervisão de 

docentes vinculados ao PM. As intervenções educativas objetivam estimular as 
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usuárias do serviço a adotarem comportamentos de promoção e de prevenção de 

agravos à saúde; favorecer a troca de experiências entre elas; estimular a aceitação 

e adesão ao tratamento entre as portadoras de câncer de mama e favorecer o 

envolvimento da comunidade (usuárias, família, Associação de Portadores de 

Câncer de Mama – APCAM) no serviço; assim como, favorecer o desenvolvimento 

de habilidades educativas entre os acadêmicos e a equipe multiprofissional 

envolvida no atendimento.  

 A sala de espera é utilizada como espaço interativo entre acadêmicas de 

Enfermagem que participam da Liga da Mama e usuárias do Programa de 

Mastologia com a finalidade de aproveitarem o tempo ocioso entre as consultas para 

um momento de educação em saúde. O território da sala de espera é o lugar onde 

os clientes aguardam o atendimento dos profissionais de saúde. Deste modo, as 

pessoas conversam, trocam experiências entre si, observam, emocionam-se e 

expressam-se, ou seja, as pluralidades emergem através do processo interativo, que 

ocorre por meio da linguagem (TEIXEIRA, VELOSO, 2006). 

 Para a educação em saúde é necessária uma abordagem reflexiva que 

considere a compreensão do sujeito no seu contexto social, de acordo com suas 

crenças, valores e saberes, para que lhe seja favorecida a autonomia do cuidado 

com sua saúde (BRANCO, 2005). Assim, as estratégias de educação em saúde 

precisam estimular a adoção de medidas de prevenção primária que contribuem 

para a redução da incidência de câncer de mama e de prevenção secundária que 

propiciam a detecção precoce da doença, com consequente melhoria de seu 

prognóstico (THULER, 2003). 

 Diante do impacto psicológico e social do câncer de mama e os mitos e as 

representações sociais geradas a partir dele, as ações de educação em saúde 

podem constituir uma importante estratégia social para desmistificação da doença e 

motivação à adoção de práticas de prevenção e de detecção precoce (BRANCO, 

2005). 
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 Objetivo 

 Relatar a experiência das acadêmicas de enfermagem da Liga da Mama, em 

intervenções educativas na sala de espera do Programa de Mastologia do Hospital 

das Clinicas da Universidade Federal de Goiás (PM/HC/UFG). 

 Metodologia 

  As intervenções educativas do projeto “Grupo Educacional Previna-se” são 

realizadas por acadêmicas de enfermagem da LM na ocasião de espera das 

usuárias para consulta com a equipe multidisciplinar do Programa de Mastologia. As 

participantes são usuárias do serviço, referenciadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde para avaliação diagnóstica, tratamento, acompanhamento e aconselhamento 

sobre câncer de mama.  

 As intervenções educativas são realizadas antes do inicio do atendimento, 

entre as 12:30 e 13:30 horas, das 2ª 4ª e 5ª feiras, no período de Maio á Novembro 

de 2011. O planejamento das palestras e oficinas é realizado previamente, a partir 

dos temas definidos pelas usuárias do serviço, que também avaliaram cada 

atividade após sua finalização quanto a relevância, a compreensão e a satisfação 

em relação às informações oferecidas. As acadêmicas receberam orientação 

docente e supervisão de enfermeiras do serviço. Durante as atividades, busca-se 

incentivar e conscientizar as usuárias do serviço quanto aos hábitos saudáveis para 

melhoria da qualidade de vida e sobre a importância da prevenção e detecção 

precoce do câncer de mama.  

 Resultados e discussão 

 Os temas abordados foram Climatério e Menopausa, Auto exame das 

mamas, Osteoporose, Alimentação Saudável, HPV, Infecção do trato urinário, 

Colesterol, Exercício Físico e Saúde, Doenças Transmissíveis, Métodos 

contraceptivos, Diabetes Mellitus, Hipertensão e Direitos Sexuais e Reprodutivos. 

Um total de 289 mulheres participaram das atividades. As mulheres mostraram-se 
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bem participativas, levantaram questionamentos durantes os temas abordados, 

compartilham experiências e conhecimentos sobre os conteúdos.  

 No final de cada palestra as atividades educativas foram avaliadas pelas 

participantes por meio de uma ficha com os respectivos questionamentos e 

resultados: 1) Como você avalia a atividade educativa realizada? Ruim:1,3%; 

Bom:23,18%; Muito bom:40,83%; Excelente:33,56%; Não Manifestaram;0,69%; 2) 

Como você avalia a forma de apresentação? Ruim:0%; Aceitável: 5,88%; 

Bom:24,22%; Muito bom: 39,79%; Excelente:28,37%; Não Manifestaram:1,73% 3) 

Qual a importância desse assunto para seu dia-dia? Nenhuma:1,03%; Pouca: 

4,49%; Muita: 88,92%; Não Manifestou: 5,53%; 4) A duração da atividade foi? 

Curta: 14,18%; Apropriada: 79,93%; Longa: 2,07%; Não Manifestou: 3,46%; 5) 

Quantas informações novas você encontrou? Nenhuma:4,15%; Pouco:14,53%; 

Bastante:75,77%; Não manifestou:2,76%; 6) Essa atividade contribuiu para que 

você pense em alguma mudança no dia-dia? Sim:92,73%; Não:5,19%; Não 

Manifestou:2,07%; 7) Qual foi a parte mais interessante da atividade? Aprender 

novos conhecimentos: 58,13%; Tudo foi importante: 24,22%; Nenhuma importância: 

0,34%; Não Manifestaram:17,30%; 8) O que você não gostou? Gostou de tudo: 

51,55%; Não gostou:1,03%; Acharam curta:3,80%; Não Manifestaram:43,59%) 9) O 

que você sugere para melhorar? Ter mais palestras:18,33%; Ter material 

ilustrativo:6,92%; Ter maior conhecimento sobre o tema:6,92%; Não sugeriu 

nada:40,13%; Não Manifestaram:27,68%. 

 As atividades desenvolvidas foram avaliadas pelas participantes como 

relevantes por oferecerem informações que as motivaram a assumir cuidados de 

prevenção com a saúde. Foram garantidas informações de fácil compreensão e de 

interesse para a mulher.  

 Para as acadêmicas, as ações desenvolvidas neste projeto promoveram 
ganhos para a formação resultantes da: (1) interação ensino-serviço-comunidade 
nas atividades de extensão; (2) troca de experiências com a comunidade; (3) 
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desenvolvimento de habilidades para falar em público, trabalhar em equipe 
multiprofissional e em realizar ações de promoção da saúde junto à comunidade.  

Conclusão 

Este projeto de parceria entre ensino-serviço possibilitou desenvolvimento de 
estratégias direcionadas às necessidades das usuárias do PM e tem contribuído 
para a formação profissional direcionada ao atendimento integral e humanizado.  

As usuárias do serviço em geral relatam a importância do programa para elas 
e como contribui positivamente para a melhoria do cuidado com sua saúde. Relatam 
também que enquanto esperam pelo atendimento médico ouvindo as palestras, se 
sentem mais confortáveis, menos ansiosas e bem acolhidas. 
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AVALIAÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DE ESTUDANTES DO 
5o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: ESTUDO DE CASO EM ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE JATAÍ-GO* 
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Paula Assis; FERREIRA, Bruno Silva; SOARES, Thelma Shirlen 

 
Palavras-chave: Meio ambiente; educação ambiental; recursos naturais. 

 
Justificativa 

Ao longo da história, a evolução humana trouxe consigo a exploração 

irracional em larga escala dos recursos naturais. Após esse período de exploração, 

o homem despertou a atenção para problemas que atingem toda aldeia global 

indistintamente, [...], percebendo que havia a necessidade de preservação do meio 

ambiente não só para garantir recursos futuros, mas também para assegurar a vida 

mais saudável no planeta (WITTCKIND, 2006). 

De acordo com o IBAMA (1998), “a educação ambiental pode ser considerada 

importante ferramenta na conquista de um ambiente mais equilibrado 

ecologicamente”. 

Segundo Streck e Zitkoski (2008) citados por Machado (2010) “Frente aos 

problemas ambientais da atualidade é premente a necessidade de estimular a 

consciência crítica ambiental em diferentes segmentos da sociedade”. 

Dentre os grupos nos quais se acredita que exista grande permeabilidade em 

termos de estímulo aos processos de conscientização estão os estudantes do 

ensino fundamental, especialmente aqueles de escolas públicas, uma vez que é 

notória a carência de atividades extracurriculares (AUGUSTO, 2009). 

Neste contexto, atividades de educação ambiental via extensão universitária, 

podem ser consideradas, de acordo com Biondi e Alves (2011), uma via de mão 

dupla com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na 

sociedade a oportunidade da elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. 

A educação ambiental participará da educação para os valores da 

sustentabilidade, estimulando a participação da comunidade nesse processo, 

promovendo uma mudança na consciência da coletividade, despertando o aluno 

para o significado da cidadania (AQUINO, 2010). 

                                                 
* Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura (CAJ-603): Profª Thelma 
Shirlen Soares. 
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O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção ambiental de alunos do 5o ano 
do ensino fundamental de escolas publicas do município de Jataí após a realização 
das atividades de educação ambiental, comparando se houve ou não mudanças nas 
suas ideias, pensamentos e atitudes a respeito dessa temática. 
Metodologia 

O estudo foi realizado com alunos do 5o ano do ensino fundamental com 
duas escolas participantes do projeto de extensão “Aprender com o meio ambiente: 
educação ambiental com estudantes de escolas municipais públicas de Jataí-GO” 
desenvolvido pelo curso de Engenharia Florestal do Câmpus Jataí da Universidade 
Federal de Goiás. As escolas participantes foram a “Escola Municipal Luziano Dias 
de Freitas” e a “Escola Municipal Professor João Justino de Oliveira”, ambas 
localizadas na área urbana do município de Jataí-GO. 

Quinzenalmente, em cada escola, foram desenvolvidas atividades temáticas 
sobre educação ambiental, a fim de vivenciar as realidades e peculiaridade locais.  

Semanalmente houve reuniões com os membros da equipe onde foi 
estabelecido um roteiro temático trabalhado nas escolas. Os temas trabalhados 
foram: a) poluição: poluição do solo; poluição da água, poluição por esgotos 
domésticos; poluição por esgotos industriais; poluição do ar; poluição acústica; 
poluição visual; poluição radioativa; b) chuvas ácidas; c) efeito estufa; 
d) desmatamento; e) desertificação; f) reciclagem; g) biomas brasileiros e 
h) biodiversidade. 

As atividades desenvolvidas foram a promoção de palestras e debates à 
respeito de temas relacionados ao meio ambiente e sendo realizadas outras 
atividades como: jogos, caça-palavras, leituras recreativas e informativas, desenhos 
sobre a temática, pesquisa de diferentes formas de destruição da natureza, 
exposição de atividades desenvolvida pelos alunos, construção de painéis e 
maquetes com informações sobre o meio ambiente. 

A fim de avaliar o grau de percepção ambiental dos estudantes acerca das 
questões ambientais, foram aplicados questionários no primeiro e no último dia das 
atividades. 

No primeiro questionário, foram feitas perguntas com o intuito de avaliar o 
grau de conhecimento dos estudantes sobre educação ambiental. As respostas 
desta primeira avaliação servirão, também, para balizar as ações futuras. 

Já o segundo questionário teve por intuito de avaliar se a realização das 
atividades trouxe algum conhecimento e acréscimo de valores e responsabilidade 
aos alunos. 
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Resultados e Discussão 
Analisando os resultados obtidos no questionário de percepção inicial no que 

se refere à preocupação em relação ao tempo gasto no banho (Figura 1), verificou-
se que mais de 40% dos estudantes admitiram tomar banho entre 5 e 10 minutos. 
Outro fato otimista é que mais de 60% dos alunos tomam banhos quentes apenas 
quando as condições climáticas não são favoráveis (Figura 2). Em relação ao 
consumo de energia e água aproximadamente 50% dos alunos desligam o chuveiro 
ao ensaboar (Figura 3) e aproximadamente 58% dos alunos apagam as luzes ao 
sair dos cômodos (Figura 4). Todos esses fatos registrados aparentemente mostram 
uma preocupação mais no sentido econômico do que ambiental, visto que são 
alunos de escola pública e a grande maioria é de família de baixa renda. 

  
Figura 1: Distribuição dos alunos em relação ao tempo de 
banho. 

Figura 2: Distribuição dos alunos em relação aos banhos em 
diferentes condições climáticas. 

  
Figura 3: Distribuição dos alunos em relação à frequência 
que desligam o chuveiro ao se ensaboar. 

Figura 4: Distribuição dos alunos em relação à frequência que 
desligam as luzes ao sair dos cômodos. 

Em relação à temática do lixo, aproximadamente 37% dos alunos separam o 
mesmo de acordo com os materiais. Em contrapartida 35% nunca se importou em 
separar o lixo (Figura 5), demonstrando que esse tema deve ser mais explorado e 
discutido nas atividades de educação ambiental. 
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Em relação à quantidade de lixo produzida e sua composição (Figura 6), os 
dados são muito homogêneos, havendo uma tendência maior a produção de lixo 
orgânico e a reciclagem dos materiais sólidos, porém há pouco informação em 
relação a essa temática, pois aproximadamente 25% não sabe a quantidade e qual 
o destino final do lixo produzido em casa. 

  
Figura 5: Distribuição dos alunos em relação à separação 
dos lixos de acordo com os materiais em suas residências.  

Figura 6: Distribuição dos alunos em relação à quantidade 
de lixo produzido.  

Analisando os resultados referentes ao questionário aplicado no término das 
atividades, verificou-se que mais de 80% dos alunos consideram a educação 
ambiental recebida nas escolas ótima e boa (Figura 7), mostrando o quão importante 
foi e é a educação ambiental nas escolas. 

Aproximadamente 75% dos alunos consideram-se muito preocupados e 

preocupados em relação à temática ambiental (Figura 8), dados esses que 

comprovam que a educação ambiental mostra a esses jovens o quão importante é 

ser consciente, dando a eles perspectivas para um futuro melhor. 

  
Figura 7: Distribuição dos alunos em relação à educação 
ambiental recebida em sua escola. 

Figura 8: Distribuição dos alunos em relação a sua 
preocupação com meio ambiente. 

Aproximadamente 50% dos alunos não souberam responder se a educação 

ambiental vai melhorar futuramente (Figura 9), mostrando que há uma certa 

incerteza do futuro para esses jovens, porem aproximadamente 38% se consideram 

otimistas. 
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Em relação aos temas que consideram importante para estudo na educação 

ambiental, aproximadamente 35% consideraram a qualidade da água o assunto 

mais importante (Figura 10), fato esse que pode estar relacionado à proximidade 

desses alunos com esse problema.  

  
Figura 9: Distribuição dos alunos em relação à posição dos 
mesmos sobre a temática da educação ambiental. 

Figura 10: Distribuição dos alunos em relação a qual 
questão ambiental é mais importante para eles.  

Conclusão 
Os alunos avaliados superaram as expectativas iniciais do projeto de 

extensão, visto que a maioria se considera preocupado com as questões ambientais. 

Porém, muito ainda deve ser feito no sentido de aperfeiçoar as técnicas e 

conhecimentos dos alunos participantes do projeto e também no sentido de 

aumentar o interesse e a preocupação dos alunos em relação ao meio ambiente, 

não os tornando apenas conscientes, mas também críticos e atuantes nessa 

temática tão importante. 
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FANTOCHES E SAÚDE: PROMOVENDO O BEM - ESTAR DO IDOSO 
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Souza; SILVA4, Bianca Fernandes e; CARVALHO5, Vanessa Fernandes; 
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Rezende de; SILVA9, Eurípedes Carlos Antônio da; BARROS10, Patrícia de Sá. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde, Idoso, Fantoches. 

 

JUSTIFICATIVA/ BASE TEÓRICA 

O envelhecimento é retratado como um processo natural que envolve todas 

as fases da vida humana. De acordo com alguns autores, a partir dos cinquenta e 

cinco anos, o corpo manifesta sinais e dificuldades para cumprir inúmeras tarefas do 

dia-a-dia, como por exemplo: dirigir, caminhar, pegar ônibus. Julga-se que estas 

podem afastar o idoso de uma vida social ativa (CASTIGLIA; PIRES; BOCCARDI, 

2006). 

O processo de envelhecimento exige uma atenção integral por parte dos 

profissionais de saúde, no entanto, as ações desenvolvidas pelo enfermeiro, cuidar e 

promover a educação em saúde, tornam-se um grande desafio (MARTINS et al., 

2007). Visto que a saúde e a educação configuram-se como um campo de práticas e 

saberes que envolvem vários aspectos, bem como diferentes níveis de 

compreensão e intervenção junto aos sujeitos (MORENO et al., 2005). Neste 

contexto, pode-se afirmar que atividades lúdicas educativas são excelentes 

estratégias de ensino, as quais podem ser usadas para promover a saúde das 

pessoas idosas. 

 De acordo com Rampaso et al. (2011), o teatro, como atividade lúdica, pode 

ser utilizado como técnica de ensino, devendo ser estimulado tanto nas ações de 

educação quanto nas de saúde, já que é capaz de envolver o público, representar 

ideias e estimular a mudança de comportamento/postura das pessoas. 

O teatro quando desenvolvido com base cientifica e de maneira criativa pode 

intensificar e estimular a troca de saberes tanto do grupo que está no palco 
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apresentando quanto do público, favorecendo o aumento do conhecimento e a 

construção de relações entre ambos e com o ambiente (SOARES; SILVA; SILVA, 

2011). 

Diante deste contexto, é válido mencionar que antes de planejar a tecnologia 

de ensino que será utilizada, neste caso, o teatro, é necessário conhecer as 

necessidades do público-alvo e determinar o objetivo principal da ação a ser 

desenvolvida pelo grupo. Sendo assim, práticas culturais e educativas podem ser 

utilizadas como intervenções para um melhor aprendizado, em especial entre os 

idosos, destacando-se que tais práticas colaboram para a ampliação de vínculos e 

para o conhecimento de diferentes manifestações culturais (NAZIMA, et al., 2008). 

Levando em consideração as informações supracitadas e acreditando que é 

possível promover aos idosos um momento de interação e bem-estar, as 

acadêmicas do curso de Enfermagem que participam do Projeto de Extensão 

“Fantoches e Saúde” da Universidade Federal de Goiás/Campus Jataí, em parceria 

com a Secretaria Municipal de Saúde de Jataí, foram convidadas a elaborar uma 

peça de teatro voltada a este público-alvo, contemplando a promoção da saúde de 

forma alegre e lúdica. 

 

OBJETIVOS 
 

Relatar a experiência da interação das acadêmicas de enfermagem com os 

idosos, a fim de promover um momento de bem-estar. 

 
METODOLOGIA 
 

O grupo “Fantoches e Saúde” em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde foi convidado a realizar uma apresentação no Lar do Idoso Recanto Feliz 

João França durante a festa junina da instituição. O Lar é localizado no município de 

Jataí – GO e existe desde o ano de 2007, lá residem 30 idosos e é mantido com 

auxílios oriundos do município, mas principalmente com ajuda filantrópica da 

comunidade. A festa foi promovida pelos acadêmicos do curso de Fisioterapia com 

participação dos cursos de Enfermagem e Educação Física da Universidade Federal 

de Goiás – campus Jataí. 
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Quando o convite nos foi feito, abraçamos o desafio com muita ansiedade e 

expectativas, pois nunca havíamos escrito uma peça para um evento específico. A 

peça de fantoches foi escrita mediante a proposta de participação, a qual abordou a 

temática sobre a história da festa junina. 

O cenário da apresentação dos fantoches envolveu uma decoração bem 

colorida, com comidas típicas e a menção dos Santos festejados, através de um 

diálogo entre personagens, sendo uma avó, sua vizinha, e suas netas, as quais 

trocaram experiências, lembranças e emoções. A elaboração da peça foi baseada 

na pesquisa de artigos que remetem as historias sobre as festas juninas. A mesma 

teve duração de vinte minutos. 

 

RESULTADO E DISCUSSÕES 
 

No momento da encenação todos estavam muito ansiosos pelos resultados e 

como não vemos o público durante a apresentação, sentimos somente a emoção 

que conseguimos transmitir e o resultado satisfatório, quando fomos louvadamente 

aplaudidas e agradecidas pelos idosos que lá residem, bem como seus respectivos 

familiares e gestores da instituição.  

Após a apresentação, foi notória a expressão de bem estar que envolvia a 

todos e percebemos através de relatos dos próprios idosos o quanto significou 

aquele momento. Ficamos confraternizando com os moradores e participantes, 

sendo a oportunidade ideal para trocarmos experiências com os idosos e 

percebermos o quão importante é esse tipo de contato e quanto afetou 

positivamente a vida de cada um. 

Outra relevante constatação é de que não só peças com temas tidos como 

específicos são capazes de promover a saúde, pois ao final da apresentação todos 

os envolvidos estavam tomados por sensações saudosas e felizes, revivendo 

sentimentos e lembranças, além de ter havido uma grande interação social entre 

diferentes gerações. 

 
CONCLUSÃO 
 

A experiência que vivenciamos nos possibilitou vislumbrar uma nova 

concepção de educação em saúde, pois utilizamos como estratégia pedagógica, o 
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teatro, e conseguimos, a partir disso, que os idosos tivessem uma tarde tranquila de 

lazer. Além de que, foi possível criar um espaço de convivência e troca de saberes 

entre nós e o público-alvo, o que pode implicar na melhora do bem estar físico e 

mental. 

 No contexto da Enfermagem, o relato descrito poderá servir de incentivo aos 

enfermeiros para que estes comecem a empregar novas estratégias no processo de 

educação em saúde na comunidade idosa, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem e autocuidado. 

Almeja-se que novos trabalhos sejam desenvolvidos e divulgados no âmbito 

lúdico, contemplando o aperfeiçoamento dos profissionais e, explorando novas 

práticas criativas de educação em saúde, principalmente na atenção a idosos, que 

muitas vezes permanecem sozinhos em asilos sem a oportunidade de expressarem 

seus anseios e alegrias. 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
CASTIGLIA, R.C.; PIRES, M.M.; BOCCARDI, D. Interação social do idoso frente a 
um programa de formação pessoal.  Revista Brasileira de Ciências do 
Envelhecimento Humano. p. 38-50, 2006. Disponível em: 
http://www.upf.br/seer/index.php/rbceh/article/view/58. Acesso em: 21/09/2012. 
 
MARTINS, J.J. et al. Necessidades de educação em saúde dos cuidadores de 
pessoas idosas no domicílio. Texto Contexto Enfermagem. v.16, n.2, p. 254-262, 
2007. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/tce/v16n2/a07v16n2.pdf. Acesso em: 
21/09/2012.  
 
MORENO, L.R.; et al. Jornal Vivo: relato de uma experiência de ensino-
aprendizagem na área da saúde. Interface: Comunicão, Saúde, Educacão., v.9, 
n.16, p.195-204, 2005. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n16/v9n16a21.pdf. Acesso em: 21/09/2012. 
 
NAZIMA, T.J.; et. al. Orientação em saúde por meio do teatro: relato de experiência. 
Revista Gaúcha de Enfermagem. v.29, n.1, p. 147-151, 2008. Disponível em: 
http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/5313/3014. 
Acesso em: 21/09/2012. 
 
RAMPASO, D.A.L.; et. al. Teatro de fantoche como estratégia de ensino: relato da 
vivência. Revista Brasileira de Enfermagem. v.64, n.4, p. 783-785, 2011. 

Capa Índice 15305



Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S003471672011000400024&script=sci_abstract
&tlng=pt. Acesso em: 21/09/2012. 
 
SOARES, S.M.; SILVA, L.B.; SILVA, P.A.B. O teatro em foco: estratégia lúdica para 
o trabalho educativo na saúde da família. Escola Anna Nery (impr.). v.15, n.4, 
p.818-824, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-
81452011000400022&script=sci_arttext. Acesso em: 21/09/2012. 

 

 
1 Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG) Campus Jataí, 

bolsista PROBEC. e-mail: maydias1990@hotmail.com  
2 Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG) Campus Jataí, 

bolsista PROVEC. e-mail: carolinalinhares9@hotmail.com  
3 Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG) Campus Jataí, 

bolsista PROVEC. e-mail: lívia_maria01@hotmail.com 
4 Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG) Campus Jataí, 

bolsista PROVEC e PROBEC. e-mail: biafpereira@hotmail.com 

5 Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG) Campus Jataí, 

bolsista PROVEC e estagiária no Serviço de Psicologia Aplicada. e-mail: vanessa_fcjtai@hotmail.com  
6 Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG) Campus Jataí, 

bolsista PROVEC e estagiária no Laboratório de Microbiologia. e-mail: monykbraga@hotmail.com  
7 Mestre, Professora do Curso de Enfermagem UFG/CAJ, Tutora do Grupo PET-Enfermagem. e-mail: 

cristianejose@yahoo.com.br 
8  Mestre, Professora do Curso de Fisioterapia UFG/CAJ. e-mail: alrezendes@bol.com.br 
9 Técnico do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental – Secretaria Municipal de Saúde de 

Jataí. e-mail: a270958@yahoo.com.br 
10  Doutora, Professora do Curso de Fisioterapia UFG/CAJ. Email: patriciadesabarros@gmail.com 

 

FONTE FINANCIADORA: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (bolsas PROBEC e 

PROVEC). 

Capa Índice 15306



INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM FATORES DE RISCO PARA DIABETES 
MELLITUS TIPO II NO ENCONTRO DAS LIGAS ACADÊMICAS-2011

CAMPOS NETO, Moacir Batista de¹; MENEZES, Amanda Dominience²; 

ROSA, Elaine Rodrigues²; HELBINGEN, Mariely Fernanda da Silva²; ALVARENGA,

Michelly Mendonça²; OLIVEIRA, Pricila Martins²; PAULA, Sílvia Lêda França Moura 

de³. 1

Palavras-chave: diabetes mellitus, campanha comunitária, triagem, glicemia 

capilar.

BASE TEÓRICA:
O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônico-metabólica grave, cuja 

prevalência vem aumentando rapidamente em todo o mundo. Além dos custos

financeiros, também acarreta um prejuízo social, já que é responsável pelo aumento 

da mortalidade precoce e por muitas incapacitações (DODE, 2007).

Nos países em desenvolvimento, há uma tendência de aumento na 

freqüência de Diabetes Mellitus tipo II (DM2) em todas as faixas etárias, 

especialmente nas mais jovens, cujo impacto negativo sobre a qualidade de vida e a 

carga da doença aos sistemas de saúde é imensurável. O controle metabólico de 

indivíduos com a doença em evolução consiste em um dos maiores desafios dos 

serviços de saúde pública americanos e do Brasil. Por isso, o desenvolvimento de

programas eficazes e viáveis aos serviços públicos de saúde para a prevenção 

primária de DM2 em população de risco é necessário tanto para o controle de sua

incidência como também para a prevenção secundária de suas complicações 

metabólicas.

Evidências epidemiológicas provenientes de estudos prospectivos sugerem 

um efeito protetor para o DM2 por intermédio da adoção de um estilo de vida 

saudável (SARTORELLI, 2006).

                                                           
1
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Aproximadamente a metade dos diabéticos não sabem de sua condição e 

existe um período de latência assintomático significativo, que varia de quatro a 12 

anos. Durante esse período, teoricamente, poderiam ser aplicadas intervenções 

específicas buscando redução das complicações e mortalidade associadas ao DM 

(GEORG, 2005).

De posse dessas informações, a Liga Acadêmica de Diabetes (LAD), projeto de 

extensão da Universidade Federal de Goiás (UFG), se dispôs a realizar essas 

intervenções na tentativa de conter o avanço da DM2, durante o Encontro das Ligas 

Acadêmicas (ELA), em 2011. Este que se trata de um evento organizado todos os 

anos pela Faculdade de Medicina na UFG, sendo que há 11 anos o ELA tem levado 

à população informações básicas de promoção de saúde e exames para 

rastreamento de doenças mais prevalentes.

OBJETIVOS:

Analisar o perfil de uma amostra populacional pontual, em uma campanha 

comunitária realizada por acadêmicos da Universidade Federal de Goiás, a partir 

dos dados coletados. Reconhecer os benefícios e as limitações da principal 

atividade de extensão da Liga Acadêmica de Diabetes, a campanha de triagem ao 

DM2.

METODOLOGIA:

Durante o ELA 2011, realizado nas dependências de um clube da cidade de

Goiânia-GO, os membros da Liga de Diabetes, compostos por acadêmicos de 

Medicina, Nutrição, Enfermagem, Educação Física e Odontologia, divididos em três 

turnos, durante todo o dia, aplicaram um questionário personalizado, abordando 

desde dados pessoais e familiares até hábitos de vida e sintomatologia sugestiva de 

diabetes.

Realizou-se também, de forma multidisciplinar, teste de glicemia capilar e

aferição de dados antropométricos (peso, altura e circunferência abdominal). 

Concomitantemente, foram utilizadas cartilhas educativas sobre DM2 e esclarecidas 

dúvidas e mitos sobre a doença, principalmente quanto aos fatores envolvidos no 

seu desencadeamento.
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O tabelamento e análise dos dados foram feitos pelo programa Microsoft 

Excel 2007.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Foram atendidas 229 pessoas, das quais aproximadamente 45% eram

sedentárias, 48% apresentavam Índice de Massa Corporal (IMC) acima do 

recomendado, 27% com glicemia acima do recomendado, 17% com Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e 10% com dislipidemia. 

Como a campanha foi realizada em um clube, esperava-se, por exemplo,

porcentagens menores no que diz respeito ao sedentarismo. Entretanto, o que se 

nota é um valor alarmante, resultado de um estilo de vida caracterizado pela falta de 

atividade física suficiente e que pode melhorar a saúde do indivíduo.

Outro perfil que pode ser traçado para a amostra atendida, a partir dos 

resultados obtidos, é o provável nível social dos seus componentes. Deve-se 

ressaltar que diversos determinantes decorrentes da pobreza compõem a etiologia 

da DM2, tal como os ambientes obesogênicos, nos quais prevalece uma 

alimentação com alta densidade energética, devido ao baixo custo. Neumann et al.,

em estudo sobre padrões alimentares no município de São Paulo, registram que o 

consumo de frutas e verduras está restrito à população de áreas geográficas de 

maiores níveis socioeconômico e de escolaridade (LEITÃO, 2011).

Este trabalho também confirma a importância de fatores genéticos na 

etiologia da DM2. Verificou-se que os antecedentes familiares para hipertensão, 

diabetes mellitus e doença cardíaca associaram-se significativamente com a 

Síndrome Metabólica.

CONCLUSÕES:

A triagem descrita se mostrou de importante relevância, no que tange à 

detecção de pacientes subdiagnosticados com a síndrome metabólica, e ao 

esclarecimento de eventuais dúvidas da população leiga.

Muitos membros da liga também se sentiram beneficiados, por terem a 

oportunidade de colocar em prática o que aprendem em sala de aula, de trabalhar 

em equipe multidisciplinar, e de aprimorar a relação acadêmico-paciente, ao mesmo 

tempo em que ouviam a população atendida, contribuindo para amenizar os efeitos 
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psicológicos negativos que o DM2 traz aos seus portadores. Como se sabe, o DM 

está associado a um aumento de sintomas depressivos e de depressão clínica. A 

influência desta associação abrange desde o impacto direto no controle metabólico 

até aspectos adaptativos, educacionais e sócio-econômicos (MOREIRA, 2003).

Epidemiologicamente, o número de diagnósticos, entretanto, não foi alto o 

suficiente para compensar os gastos com a campanha comparados aos custos das 

complicações da doença ao Estado. Embora grande parte da população tenha pelo 

menos um fator de risco para o desenvolvimento de DM2, restringir a faixa etária da 

amostra atendida já diminuiria bastante os gastos e não exigiria tamanha busca por 

patrocínios dos materiais utilizados. Alguns estudos têm relatado que o rastreamento 

poderia ser mais custoefetivo em subgrupos de indivíduos com maior prevalência de 

diabetes não diagnosticado e alto risco para complicações cardiovasculares

(GEORG, 2005).

Outro problema detectado foi a impossibilidade de se encaminhar o paciente 

descompensado a uma unidade pública de saúde. Isso porque em campanhas de 

mobilização anteriores, esse encaminhamento foi adotado, e o sistema acabou 

sobrecarregado com pacientes que não se encaixavam no perfil para admissão 

(DODE, 2007). Para as próximas campanhas, já se conseguiu, ao menos, vale-

exames mais específicos e precisos a serem distribuídos gratuitamente a essa 

classe de pacientes. Deve ser considerada a inserção dos indivíduos rastreados e 

diagnosticados com DM no sistema de saúde, bem como a capacidade do SUS de 

comportar o grande número de novos casos diagnosticados e prover 

acompanhamento adequado (GEORG, 2005).

Outra limitação da campanha comunitária é a impossibilidade de fornecer um 

diagnóstico preciso sobre a condição do paciente com o simples teste de glicemia 

capilar. Os resultados ficam ainda mais difíceis de analisar porque nem todos os 

pacientes realizaram o teste em jejum.

Essas limitações, no entanto, se restringem a um dos objetivos da campanha, 

que é diagnosticar o paciente desinformado. A principal atividade continua sendo de 

alta eficácia, e justifica-se com a intervenção no estilo de vida – dando-se ênfase na 

alimentação saudável e prática de atividades físicas – para a redução do risco para 

o diabetes mellitus tipo 2, sendo tais medidas, segundo Sartorelli et al (2006), 

significativamente mais eficazes que a própria intervenção medicamentosa.
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AÇÕES EM PROL DA PREVENÇÃO DA DIABETES MELLITUS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 

 

ASSIS1, Natália Oliveira de; SOUZA2, Renata Cyrino; PEREIRA3, Lara Thaiane 

Souza; BORGES4, Cristiane José; SOUZA5, Marise Ramos de. 

 

PALAVRAS CHAVE: Promoção, Diabetes Mellitus, Saúde. 

 

 

JUSTIFICATIVA/ BASE TEÓRICA: 
 

 Atualmente o Diabetes Mellitus configura-se como uma epidemia mundial, 

representando desta forma um grande desafio para os sistemas de saúde de todo o 

mundo, tendo em vista os inúmeros fatores responsáveis pelo aumento da 

incidência e prevalência desta patologia, dentre estes podemos citar: 

envelhecimento da população, a urbanização crescente e adoção de estilos de vida 

pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade (BRASIL, 

2006). 

 Segundo o Ministério da Saúde, (2010) por ser uma das cinco doenças que 

mais matam no Brasil e por levar a pessoa acometida por essa morbidade a grandes 

conseqüências que causam um grande gasto a saúde pública, como por exemplo: 

cegueira irreversível, problemas renais crônicos, cirurgias de amputações, entre 

outros. Com base nestas, os profissionais da saúde necessitam trabalhar com a 

população questões referentes à promoção da saúde e prevenção de complicações. 

 No ano de 1990 com a Lei 8.080, podemos dizer que um dos seus objetivos 

era promover ações de proteção e recuperação da saúde das pessoas, por meio da 

realização de atividades preventivas e da prestação assistencial a população. Com a 

criação da Política Nacional de Promoção da Saúde ela veio para mostrar mais 

ainda a importância de se promover saúde e uma qualidade de vida com o propósito 

de reduzir a vulnerabilidade e riscos á saúde. 
 Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (CAJ- 671 ):  Profa Ms 

Marise Ramos de Souza” 
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Podemos dizer que não tem como existir promoção da saúde se não houver 

uma educação em saúde. Diante deste contexto os alunos da UFG – Jataí (GO) 

realizou a IV FEIRA DA SAÚDE onde visavam orientar a população sobre esta 

doença e seus agravos. 
  

 

OBJETIVO 
 
 Relatar a experiência de realizar ações educativas voltadas para prevenção 

da Diabetes Mellitus. . 

 

METODOLOGIA 
 

 No dia 23 de outubro de 2011 foi realizada a IV Feira de Saúde: Enfermagem 

em Ação. Este aconteceu na Feira Municipal de Jataí, das 08:00 h ás 12:00 h e foi 

organizado pelos alunos do 2º período do curso de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás, Campus Jataí. O evento em questão foi solicitado como requisito 

para a conclusão da disciplina promoção da saúde. 

 Os alunos tiveram apoio da prefeitura municipal que disponibilizou o espaço 

físico, contamos com a ajuda do Centro Municipal de Saúde que nos emprestou os 

aparelhos, bem como, de outras instituições que doaram lancetas, fitas para teste de 

glicemia descartex. Tivemos também auxilio da UFG/ Campus Jataí que nos 

emprestou cadeiras e mesas, assim como, transporte para carregar o que fosse 

necessário. A divulgação foi realizada por meio de panfletos, os quais foram 

distribuídos pelos alunos, e pelas emissoras de Televisão e rádio, as quais 

convidavam a população para comparecer ao local do evento. 

Os trinta alunos participantes foram divididos em grupo e cada um 

responsável por um stand. No stand onde orientávamos a população sobre Diabetes 

foi realizado um excelente trabalho com orientações sobre diabetes, tipos, forma de 

tratamento e prevenção, foi medida a taxa de glicose, além disso, foi distribuído um 

folder explicativo, no qual retratava sobre os alimentos saudáveis e os que devem 

ser evitados devidos os riscos para a saúde, tanto da pessoa diabética quanto para 
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as que não são. Para estas últimas às orientações serviam de alerta para que a 

pessoa começasse a tomar medidas preventivas.  

As pessoas que apresentavam um resultado glicêmico muito acima do normal 

recebia uma orientação especial dada pelos professores e quando necessário era 

encaminhado para o serviço de urgência/emergência do Centro Médico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A IV Feira da Saúde: Enfermagem em Ação alcançou os objetivos propostos. 

No stand sobre diabetes mellitus, que tinham como foco principal a promoção da 

saúde e a prevenção da patologia em questão, os alunos conseguiram passar para 

população aquilo que tinham como meta.  

Foram atendidas 308 pessoas que realizaram o teste de glicemia, como foi 

avisado com antecedência nos meios de comunicação tivemos um grande público 

no dia do evento. 

 Dentre as pessoas investigadas apenas 3,2% já eram diabéticas e tinham 

consciência da doença, no entanto ao medir a taxa de glicose os níveis estavam 

elevados. Estas pessoas alegaram não realizar adequadamente a dieta alimentar.    

  Observou – se alguns indivíduos com níveis de glicemia elevada, porém não 

tinham conhecimento ou diagnóstico de diabetes, sendo recomendado a eles a 

procurar uma Unidade de Saúde para que pudessem consultar um especialista e 

realizar mais exames. 

  

CONCLUSÃO 

 

 Este projeto de extensão, o qual vem sendo realizados há quatro anos, é de 

grande importância, pois permiti aproximar o aluno com a população, levando – nos 

a entender e nos preocupar com os problemas da sociedade, levando então os 

alunos a terem um crescimento profissional. 

 Foi um momento muito proveitoso, no qual colocamos em prática o que 

havíamos aprendido em relação à promoção da saúde e sobre Diabetes Mellitus. Na 

oportunidade observamos à importância que se tem em realizar atividades 

educativas com a população, pois como podemos perceber que os indivíduos sabem 
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ainda tem muita carência de informações sobre promoção da saúde e prevenção de 

doenças. 
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FREQUÊNCIA DE ALTERAÇÕES PROSTÁTICAS EM CÃES SUBMETIDOS  AO 

EXAME ULTRASSONOGRÁFICO NO HV-EVZ-UFG

BRAGATO, Nathália1;  OLIVEIRA, Patrícia Nunes de1; PAULA, Nathália Aparecida 

de1;  COSTA,  Ana  Paula  Araújo2;  SILVA,  Luiz  Henrique  da³;  ARAÚJO, Aaline 

Anarelli de4; NUNES, Hozana Ribeiro4; BORGES, Naida Cristina5.

Palavras-chave: Diagnóstico por imagem, ultrassom, doenças prostáticas.

JUSTIFICATIVA

A  ultrassonografia  é  um  método  de  diagnóstico  complementar  muito 

importante na medicina veterinária, pois possibilita um diagnóstico mais preciso e 

ajuda  na  definição  do  prognóstico  de  várias  afecções  (NYLAND  &  MATTOON, 

2005). Diversas anormalidades do sistema reprodutor de cães e gatos podem ser 

diagnosticadas com o auxílio do exame ultrassonográfico, tais anormalidades são 

bastante comuns em cães, principalmente em cães não castrados com mais de seis 

anos de idade (SMITH, 2008). Dentre as alterações ultrassonográficas do sistema 

reprodutor masculino mais comuns, tanto em cães como no homem, as alterações 

prostáticas são as mais frequentes (DAVIDSON & BAKER, 2009).

A próstata é a única glândula acessória identificada nos cães machos e vários 

fatores podem influenciar seu o tamanho, como: idade, raça do animal e peso. Essa 

glândula é andrógeno dependente,  sendo que a castração do animal  resulta em 

atrofia. Na ultrassonografia a próstata é visualizada na cavidade pélvica na região da 

sínfise púbica, podendo se estender até a parede abdominal ventral, estando ventral  

ao reto e circundando o colo da bexiga e a porção inicial da uretra (CARVALHO, 

2004).  A  imagem  ultrassonográfica  revela  um  parênquima  com  ecogenicidade 

homogênea,  geralmente  hipoecogênica  com  relação  aos  tecidos  adjacentes,  a 

região hilar é hiperecogênica com relação ao parênquima e seu formato deve ser 

simétrico e com bordos lisos (RUEL et al, 1998; NYLAND & MATTON, 2005).

Várias  são  as  enfermidades  relacionadas  à  próstata,  as  principais  são 

hiperplasia prostática benigna, prostatite bacteriana, cistos paraprostáticos e as neo-

Resumo  revisado  pelo  Coordenador  da  Ação  de  Extensão  e  Cultura  código  (EV-68):  nome  do 

coordenador (Prof. Naida Cristina Borges).
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plasias  (CARVALHO,  2004).  No  entanto,  muitas  vezes  as  características 

ultrassonográficas dessas enfermidades são bastante semelhantes e a presença de 

uma alteração ultrassonográfica,  na maioria  dos casos,  indica a necessidade de 

outros exames como citologia ou exame do lavado prostático (MUSSEL et al., 2010).

OBJETIVO

Este  trabalho  tem como  objetivo  apresentar  as  frequências  de  alterações 

ultrassonográficas da próstata de cães atendidos pelo Serviço de Diagnóstico por 

Imagem  do  Hospital  Veterinário  da  Escola  de  Veterinária  e  Zootecnia  da 

Universidade Federal de Goiás (HV-UFG), durante o período de Setembro de 2011 a 

Agosto de 2012.

METODOLOGIA

Os  exames  ultrassonográficos  dos  cães  atendidos  durante  o  período  de 

setembro de 2011 a agosto de 2012 pelo Serviço de Diagnóstico por Imagem  do 

HV-EVZ-UFG foram revisados e selecionou-se os exames dos cães machos que 

apresentaram  alteração  prostática.  As  alterações  vistas  foram  classificadas  de 

acordo com as definições de CARVALHO (2004) e NYLAND & MATTOON (2005) 

sendo,  aumento  da  próstata,  presença  de  cistos,  parênquima  de  aspecto 

heterogêneo sem cistos e cisto paraprostático. As frequências de tais características 

foram calculadas e suas possíveis causas foram discutidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de  Setembro de 2011 a Agosto de 2012, foram atendidos 

pelo Serviço de ultrassonografia do HV-EVZ-UFG um total de 704 cães, sendo que 

destes 189 eram machos, representando 26,85% do total de cães atendidos. Dos 

cães atendidos foram vistas alterações prostáticas em 37 (19,58%) animais. Sendo 

que  desses,  11  (5,82%)  foram  submetidos  a  ultrassonografia  com  suspeita  de 
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alguma  afecção  prostática,  e  confirmou-se  alterações  compatíveis  com  doenças 

prostáticas em 10 cães.  Demonstrando a importância da ultrassonografia  para a 

confirmação  de  doenças  prostáticas  conforme  afirma  CARVALHO  (2004),  pois 

praticamente todos os animais com suspeita  de doença prostática apresentaram 

alterações ultrassonográficas condizentes com prostatopatia.

Os outros 26 (13,76%) animais não apresentaram sinais clínicos de doença 

prostática e foram submetidos a ultrassonografia  por outros motivos,  dentre eles 

suspeita de metástase abdominal (11 cães), hérnia ou massa perineal (nove cães), 

infecção  urinária  (quatro  cães)  e  check  up (dois  cães).  O  fato  de  não  ter-se 

percebido  sintomatologia  clinica  compatível  com  doença   prostática  não  indica 

ausência  de  lesão,  neste  sentido,  MUSSEL et  al.  (2010)  afirmam que  os  sinais 

clínicos das doenças da próstata são semelhantes e podem evoluir sem nenhum 

sinal clínico evidente, ou pode ser confundido com os sinais de afecções urinárias ou 

digestivas.  A  ultrassonografia  também  pode  ser  utilizada  como  uma  forma  de 

triagem  pois  permitiu  a  identificação  de  alterações  prostáticas  antes  do  animal 

começar  a  apresentar  sinais  ou  em casos onde os  sinais  são confundidos com 

sintomas de outros órgãos (NYLAND & MATTOON, 2005).

Aumento da próstata foi visibilizado em 19 (51,35%) cães, cistos prostáticos 

estavam presentes em 20 (54,05%) cães, próstata com parênquima heterogêneo foi 

visibilizada  em  14  (37,84%)  cães  e  cisto  paraprostático  foi  visibilizado  em  um 

(2,70%) animal. Alguns cães apresentaram mais de uma alteração prostática, com 

aumento  da  próstata  associada  a  presença  de  cistos  em dois  (5,41%)  cães,  a 

parênquima heterogêneo em quatro (10,81%), a cisto paraprostático em um (2,70%) 

cão, e, concomitantes, o aumento da próstata com cisto e parênquima heterogêneo 

em um (2,70%) cão. Segundo SMITH, (2008), tais alterações podem ser vistas em 

casos  de  inflamação,  hiperplasia  ou  neoplasia,  geralmente  ocorre  aumento  da 

próstata  e  seu  aspecto  homogêneo  é  perdido,  podendo  ser  encontradas  áreas 

anecoicas focais ou multifocais em casos de cistos, áreas hipoecoicas em casos de 

abscessos e áreas bastante heterogêneas em casos de neoplasias.

Dos  cães  que  apresentaram  alteração  prostática,  11  (29,73%)  eram 

portadores de neoplasias,  sendo submetidos a ultrassonografia  com suspeita  de 

metástase  abdominal.  Destes, quatro  (10,81%)  possuíam  neoplasia  ligada  ao 

sistema reprodutor pois apresentavam nódulos nos testículos (três cães) e na bolsa 

escrotal  (um cão),  e  um possuía  uma massa perineal.  Nesses casos a próstata 
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estava aumentada com parênquima heterogêneo (nove casos) e com presença de 

cistos (dois casos). Segundo LEROY & NORTHRUP (2009) tais achados associados 

a presença de tumores justificam uma exploração da próstata através de citologia 

pois podem indicar a presença de metástase ou neoplasia prostática. Nestes casos 

a ultrassonografia  também se torna útil  por  permitir  a  realização de citologia  ou 

biópsia guiada, possibilitando um exame menos invasivo e evitar a punção de áreas 

de necrose ou císticas, como citam NYLAND & MATTOON (2005).

Concomitantes com as alterações prostáticas verificou-se em sete (29,73%) 

cães  sinais  ultrassonográficos  de  infecção  urinária,  tais  como  espessamento  da 

parede vesical  e  sedimento  indicando cistite  (cinco casos)  e  presença de cistos 

renais  e  alteração  de  ecogenicidade  renal  (dois  casos).  As  alterações 

ultrassonográficas  da  próstata  nestes  sete  casos  foram:  próstata  de  aspecto 

heterogêneo (quatro casos),  cistos prostáticos (dois  casos)  e aumento prostático 

associado a parênquima heterogêneo e cisto prostático (um caso). Nos casos em 

que os cistos prostáticos estavam presentes, estes possuíam aspecto mais denso, 

com a presença de sedimentos e ou conteúdo hipoecoico em seu interior, sugerindo 

a  presença  de  abscesso.  Segundo  DAVIDSON  &  BAKER  (2009),  tais  achados 

podem direcionar  a  suspeita  para  uma  prostatite,  justificando  o  tratamento  com 

antibiótico e acompanhamento do animal através da ultrassonografia para observar 

se há regressão das lesões prostáticas. De acordo com NELSON & COUTO (2009) 

a  maioria  dos  casos  de  infecção  prostática  cursam  com  comprometimento  do 

sistema urinário devido a relação anatômica entre eles. 

Os outros cães com alterações prostáticas não apresentavam sinais clínicos, 

nem  histórico  ou  sinais  ultrassonográficos  de  neoplasias  nem  infecção.  A 

características ultrassonográficas visibilizadas foram aumento prostático e presença 

de pequenos cistos de aspecto anecoico e bem delimitados. Segundo SMITH (2008) 

tais características são compatíveis com uma hiperplasia prostática benigna, porém 

a citologia é importante para um diagnóstico mais preciso, pois as outras doenças 

descritas também podem causar tais alterações prostáticas (MUSSEL et al., 2010). 

Apesar de não permitir um diagnóstico definitivo de qual doença prostática, achados 

ultrassonográficos dos outros órgãos abdominais associados ao histórico e sinais 

clínicos  permitem  o  direcionamento  para  uma  doença  específica  (CARVALHO, 

2004).
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CONCLUSÕES

O serviço de ultrassonografia prestado pelo Setor de Diagnóstico por Imagem 

mostrou-se fundamental para o auxílio no diagnóstico, confirmação e exclusão, nas 

afecções prostáticas de cães.
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3 Aluno de doutorado em Ciência Animal EVZ/UFG - luyzhenryque@hotmail.com.
4 Alunas de graduação em Medicina Veterinária EVZ/UFG
hozana.ribeiro.9@facebook.com; aalineanarelli@hotmail.com.

5 Professora – Coordenadora do Serviço de Diagnóstico por Imagem HV/EV/UFG
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE E A PREVENÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
 
PEREIRA1, Nathany Souza; ASSIS2, Natália Oliveira de; CYRINO3, Renata Souza; 

PEREIRA4, Lara Thaiane Souza; BORGES5, Cristiane José; SOUZA6, Marise 

Ramos de. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem, Hipertensão Arterial, Saúde, Educação. 

 
JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 
 
          Uma preocupação no mundo são as doenças crônicas devido a sua morbi-

mortalidade, gastos do sistema público de saúde e as dificuldades familiares que 

surgem com o tratamento (GUEDES, 2011), e a hipertensão arterial é uma delas, 

caracterizada por níveis tensionais elevados e sustentados (>140/90 mmHg nos 

adultos). Ocasionando risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais que 

representam a primeira causa de morbidade e mortalidade em nosso meio, devido a 

alterações principalmente em órgãos-alvo como coração, encéfalo, rins e vasos 

sanguíneos, além de alterações metabólicas (PIERIN, 2010). 

           Dentre os fatores que contribuem para o surgimento da hipertensão arterial, 

existem os fatores de risco constitucionais idade, sexo, raça/cor e história familiar -, 

e também os fatores de risco ambientais sedentarismo, sobrepeso/obesidade, 

consumo de alimentos insalubres (excesso de sal, gordura animal, preferência por 

carboidratos simples e complexos, ingestão diária acima de 100ml de café ou de 

bebidas que contém cafeína, uso abusivo de álcool, estresse não gerenciado e 

tabagismo (SANTOS, 2011). 

           Diante este contexto, os acadêmicos do segundo período do curso de 

graduação em Enfermagem CAJ/UFG, matriculados na disciplina Promoção da 

Saúde, desenvolveram a presente atividade de extensão, visando orientar os 

frequentadores da Feira Municipal de Jataí sobre os cuidados necessários com a 

Hipertensão Arterial. 

 

 
 “Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (671): Profa Ms Marise 
Ramos de Souza 
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OBJETIVO 
 

Relatar a experiência de orientar a comunidade Jataiense sobre os cuidados 

necessários com a Hipertensão Arterial. 

 

METODOLOGIA 
 
          A IV Feira de Saúde - Enfermagem em Ação é um evento de periodicidade 

anual, promovido pelos acadêmicos do curso de graduação em enfermagem 

CAJ/UFG e docentes do curso de enfermagem. A proposta teve como população 

alvo as pessoas que frequentam a Feira Municipal de Jataí – Go, aos domingos. 

         Os acadêmicos foram divididos em seis grupos, sendo estes: Doenças 

Infecciosas; Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde do Homem; Hipertensão 

Arterial e Diabetes, sendo que cada grupo ficou responsável por realizar as 

orientações às pessoas sobre um dos temas mencionados anteriormente. Os grupos 

de alunos foram supervisionados diretamente por um professor. 

         O intuito dos acadêmicos foi de esclarecer o público alvo sobre a Hipertensão 

Arterial, fazendo com que o mesmo compreenda sua patologia e suas 

características. Para subsidiar as orientações foram expostos materiais informativos 

como folders que eram entregues as pessoas que se aproximavam do local. Durante 

todo o evento aferimos a pressão arterial das pessoas que interessavam. Foram 

confeccionados um cartão-controle, que possuíam informações com os dados: 

nome, idade, se a pessoa era hipertensa: sim ou não e o valor da pressão arterial 

aferida naquele momento, ressaltando que esse cartão poderia ser utilizado em 

outros momentos quando necessário na aferição da pressão, servindo de controle. 

      

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
           A atividade de extensão foi realizada no dia 23/10/11, por alunos do segundo 

período do curso de enfermagem e docentes do curso de enfermagem CAJ/UFG.       

          A atividade foi de grande valia para o grupo, pois ficamos surpresos com o 

interesse das pessoas em aproximar-se e interagir conosco, principalmente com o 

cuidado que e as mesmas demonstraram com a sua saúde, querendo aferir a 

pressão arterial. 
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          Sabemos que um dos maiores problemas de saúde da população é a alta 

prevalência da hipertensão arterial, devido à falta de adesão ao tratamento, hábitos 

de vida, renda, desconhecimento da gravidade, negação ao tratamento, grau de 

instrução, apoio familiar, etc. Portanto a atividade em questão foi de orientar e 

motivar hábitos de vida saudáveis bem como adoção dos hipertensos ao tratamento 

desde a criança ao idoso. 

 
CONCLUSÃO 
 
          Com base na atividade realizada foi possível observar a importância da 

realização de eventos como esse para a população, porque a educação em saúde 

busca sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas e, portanto essa prática é 

necessária para que as mesmas sejam esclarecidas e orientadas. 

          Nós como futuros enfermeiros devemos priorizar ações básicas que visa 

modificar o estilo de vida do paciente, monitorizar a pressão arterial, orientar quanto 

à medicação, prevenindo a hipertensão arterial, bem como as complicações 

decorrentes desta.  
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IV SEMANA DE ENFERMAGEM: UMA OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO E 
DISCUSSÃO 

 
SOARES1, Nayana Carvalho; SILVA2, Bianca Fernandes e; CYRINO3, Renata 

Souza; PAULINO4,  Valquíria Coelho Pina.  
 

PALAVRAS - CHAVES: Enfermagem; Semana; Organização; Formação.  
 

JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 

 Acredita-se que para obtermos uma formação educativa e política de 

qualidade é necessário que a teoria se alie á prática, pois não se pode considerar a 

educação qualitativa sem se levar em conta as dimensões práticas. (PARO, 2000). A 

ocorrência de um evento e a organização do mesmo, apresenta uma oportunidade 

concreta de colocar em prática os ensinamentos teóricos de algumas disciplinas do 

curso de enfermagem e de estabelecer contato entre alunos, professores e 

profissionais, fora realizada a IV Semana de Enfermagem. 

 Conforme a visão supracitada estima-se extensa necessidade de aliarmos 

pratica e teoria, sabe-se que é essencial que se forme enfermeiros capazes de 

trabalhar em equipe, organizar eventos, propor atividades educativas, criativos e 

gestores. E para formamos esse indivíduo é preciso além de unir a pratica à teoria, 

aliar a educação formal á educação informal, gerando assim profissionais capazes 

de lidar com a realidade. 

 A educação não formal é proposta em caráter cotidiano, ocorre por meio da 

troca de experiências, geralmente em um espaço livre por ações conjuntas. Este tipo 

de educação estima a capacitação de indivíduos pautados na cidadania, propõe 

ainda a formação por meio do desenvolvimento das habilidades que o indivíduo já 

possui e o ensino de novas, geram assim indivíduos que lutem por objetivos 

coletivos e capazes de resolver problemas comuns. (GOHN,2006) 

 Deve-se ressaltar que a magnitude da educação não formal, não anula a 

importância da educação formal.  A formação dever ser capaz de trabalhar ambas  

“Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (CAJ-761): Profa Ms Valquíria Colho Pina 

Paulino” 
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de forma paralela, gerando assim profissionais competentes para o enfrentamento 

da realidade, que além de conhecimento gerais detenham também conhecimento 

técnico. Esta linha ambígua de formação profissional deve ser capaz de recusar a 

artificialidade e conservar a ética. (FRANCO, 1995) 

 Sobretudo na formação de profissionais da saúde é necessária uma 

educação pautada na descentralização, articulando práticas humanísticas, críticas e 

éticas. A capacidade de docência, criatividade e de enfrentamento crítico devem ser 

desenvolvidas, agregando o desenvolvimento do indivíduo e da instituição. A 

formação do profissional indicará como este será um formador, portanto quando se 

trata de formar profissionais da saúde é essencial a participação do Sistema Único 

de Saúde (SUS) na capacitação dos mesmos, estimulando sempre o trabalho em 

equipe e a união entre academia e SUS. (CECCIN; FEUERWERKER, 2004) 

OBJETIVOS  

 Relatar a importância e contribuição da IV Semana de Enfermagem para o 

desenvolvimento qualitativo da formação profissional em caráter participativo e 

organizativo. 

METODOLOGIA 

 A IV Semana de Enfermagem ocorreu no durante os dias 10 e 11 de maio de 

2012, na Unidade Jatobá, com o tema: “Associação Brasileira de Enfermagem: 85 

anos de compromisso social, participação social e luta.” A organização do evento 

contou com a participação do Centro Acadêmico (C.A.) Adriana Ribeiro, do grupo 

PET-ENF Campus Jataí,  de docentes, técnicos administrativos e discentes do curso 

de Enfermagem. 

 A organização do evento iniciou cerca de sessenta dias antes de seu início, a 

divulgação de responsabilidade do Grupo PET-Enf Campus Jataí, usou de meios 

como: redes sociais, email, divulgação nas salas e folders. O Cento Acadêmico em 

parceria com os docentes e técnicos administrativos do curso ficaram responsáveis 

pelas comissões de cerimonial, inscrições e infraestrutura. A comissão de tema 

ficara sobre a responsabilidade da coordenação do curso. 
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A atividade de extensão contou uma apresentação cultural em sua abertura,  

uma palestra de Práticas Integrativas, ministrada pela Enfermeira e Conselheira do 

COREN Ana Cecília Coelho Melo, e uma Mesa Redonda com tema: As políticas e 

práticas para a graduação e Pós Graduação da UFG, desta participaram 

representantes da Pro Reitoria de Graduação, Direção do Campus Jataí, Assessoria 

de Graduação, Assessoria de Pós graduação e pesquisa, Coordenação do Curso de 

Enfermagem, Tutor do PET Enfermagem e Representante do C.A. do Curso de 

Enfermagem UFG, Campus Jataí. 

No evento também ocorreram seis mini cursos onde foram abordados o 

Programa Hiperdia, pela enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde(SMS) Lucila, 

Programa de Tabagismo na Atenção Básica, pela enfermeira da SMS Ana Júlia, 

Hepatites Virais, pela enfermeira da SMS Luciene, Pesquisa e Saúde, pela Prof. 

Marlene Andrade Martins, Sistematização da Assistência de Enfermagem pela Prof. 

Suelen Gomes Malaquias e Auditoria em Saúde, pela Prof. Ludmila Grego Maia. 

Cada participante da Semana pode assistir dois mini cursos, um no período matutino 

e outro no período vespertino. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 O evento foi realizado com sucesso, a qualidade da realização do mesmo fez 

com que o empenho dos organizadores fosse maximizado, estimulando-os a realizar 

novos eventos. Houveram cerca de sessenta inscritos na atividade, no período 

matutino cerca de 50% dos inscritos se inscreveram no mini curso de Hepatites, 

26% no de Pesquisa e Saúde e 14% no de Programa de Tabagismo na Atenção 

Básica. No período vespertino 50% se inscreveram no mini curso de Sistematização 

da Assistência de Enfermagem, 45% no Hiperdia e 5% no mini curso de Auditoria 

em Saúde.  

Os inscritos demonstraram interesse e satisfação quanto a palestras e mini 

cursos propostos pelo evento, afinal estes foram oferecidos com total qualidade e 

dinamismo graças a competência dos ministrantes convidados e o total empenho da 

comissão organizadora, esta contou com a colaboração de sete alunas do curso 

como monitoras nos dias da realização do evento.   

A atividade contou com a participação de inscritos de diversos períodos, 

ocasionando assim rica troca de conhecimento entre os participantes e palestrantes, 
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de modo com que estes deixaram de ser apenas ouvintes e passaram a ser ativos 

quanto a construção do conhecimento, caracterizando assim a educação informal e 

proporcionando a estes oportunidade de aproximação com a prática, visto que  a 

maioria dos convidados do evento eram enfermeiros atuantes no SUS. 

CONCLUSÃO 

 Eventos como o descrito acima, são de grande valia, pois além de 

proporcionar a seus participantes oportunidades na construção do conhecimento em 

caráter formal, contribui no crescimento pela educação informal, pois proporciona 

integração com indivíduos de diversos nível da formação, com docentes e 

profissionais da área. 

 Vale mencionar que, sobretudo o evento contribuiu satisfatoriamente no 

crescimento dos membros da comissão organizadora e monitores, pois proporciona 

a estes além do conhecimento capacidade de resolver problemas e trabalhar em 

equipe, estimulando-os a serem proativos, criativos e a desenvolverem capacidade 

de gestão. 

O sucesso do evento é claramente evidenciado por sua tradicionalidade no 

curso, em sua quarta edição a Semana de Enfermagem foi executada com 

magnitude e excelência. Levantando o estandarte da participação, compromisso 

social e luta, cumpriu com seu objetivo contribuindo de forma clara e evidente na 

formação de seus participantes.  
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CARACTERIZAÇÃO DOS HABITOS DE VIDA, ANTROPOMETRIA E 
PERCENTUAL DE GORDURA DE INDIVÍDUOS ATENDIDOS EM UM PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 

 
ROCHA1, PATRÍCIA RODRIGUES; SOUZA1; Isabella Mesquita; MARTINS1, Nayara 

Rakel Magalhães; LIMA2, Mário Flávio; SILVA3, Maria Sebastiana 

Palavras-chave: Estilo de vida; fatores de risco; hábitos alimentares 

 

JUSTIFICATIVA 
A situação de saúde da população está relacionada ao seu modo de vida e 

com os processos que o reproduzem e transforma a vida cotidiana, que é o espaço 

onde se manifestam as articulações entre os processos biológicos e sociais(BUSS, 

2002).  

Hábitos de vida como fumar, consumo de álcool, presença de obesidade e o 

sedentarismo, estão fortemente relacionados a elevação dos níveis de pressão 

arterial, diabetes, dislipidemia, câncer, entre outras (KORNITZER; GOLDBERG, 

1993). Segundo Nobre et al. (2006), os fatores biológicos, que conferem risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas, estão diretamente relacionados com as 

opções de comportamento feitas na infância e adolescência. A maioria dos 

comportamentos de risco associados ao desenvolvimento de câncer e aterosclerose 

se iniciam nessa faixa etária, como a aquisição de hábitos como o tabagismo, 

desvios alimentares, sedentarismo, uso de álcool e outras drogas. Estes 

comportamentos propiciam o aparecimento ou agravam diferentes condições 

associadas à saúde como o estresse, hipertensão arterial, obesidade, 

hiperinsulinemia, hipercolesterolemia ehomocisteinemia (NOBRE et al., 2006). 

A promoção da saúde consiste na execução de atividades centrada nos 

componentes educativos que se relacionam aos riscos comportamentais passíveis 

de serem mudados, como por exemplo, a falta de higiene pessoal, alimentação 

inadequada, hábito de fumar e beber e o baixo nível de atividades físicas (TORRES, 

1998; CHOR, 1999; BUSS, 2002).  

1Universidade Federal de Goiás (Faculdade de Nutrição).  
2Universidade Federal de Viçosa  – UFV(Departamento de  Nutrição e Saúde),  Campus Viçosa.  
3Professora doutora (faculdade de educação física (FEF-UFG), orientadora do projeto.  
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OBJETIVO 
Desse modo, o objetivo do estudo foi caracterizar os hábitos de vida, o perfil 

antropométrico e o percentual de gordura corporal de indivíduos atendidos no 

programa de Educação Nutricional da Faculdade de Educação Física/UFG. 

 

METODOLOGIA 
Os dados do presente estudo foram coletados de uma amostra de 22 

indivíduos  atendidos no programa de Educação Nutricional vinculado ao projeto de 

extensão intitulado Atendimento nutricional de alunos, professores, funcionários da 

UFG e de indivíduos matriculados nos programas de extensão da Faculdade de 

Educação Física.  

Para caracterizaçao da amostra foi aplicado um questionário socioeconomico 

semiestruturado. O perfil antropométrico foi determinado a partir de medidas da 

massa corporal, obtida em balança Plenna Acqua, da estatura com fita métrica 

fixada na parede à 50 cm do chão e, pelo cálculo e avaliação do índice de massa 

corporal (IMC), preconizado pela WHO (1997). O percentual de gordura corporal foi 

obtido por meio da aferição de dobras cutâneas, em adipômetro Mitutoyo/Cescorf e 

pelo protocolo de avaliação proposto por Pollock e Wilmore (1993).  

A avaliação dos hábitos alimentares foi realizada por meio de um questionário 

de frequência alimentar elaborado pela equipe do projeto.Todos os participantes do 

estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para liberaçao das 

informações usadas nesse trabalho. 

 

RESULTADOS 
O atendimento nutricional foi realizado em indivíduos de ambos os sexos, 

sendo 45,50% do sexo masculino e 54,50% do sexo feminino, com idade média de 

31,6 anos. A maioria dos entrevistados possuia ensino superior completo (36,40%) 

ou estava cursando de nível superior (45,40%). Grande parte dos voluntários 

procurou o serviço de atendimento nutricional para reeducação alimentar (40,90%). 

Dos entrevistados 36,40% estavam acima do peso ideal (IMC > 24,9) e esse 

percentual foi igual para ambos os sexos*. Não foram enconntrados indivíduos com 

obesidade grau II ou III.O percentual de gordura médio entre homens e mulheres foi 

de 17,27% e 18,30% respectivamente. De todos os avaliados 31,80%  foi 

classificada com percentual de gordura acima da média. 
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Todos os avaliados relataram praticar algum tipo de exercício físico, sendo a 

maior frequência de 5 a 6 vezes por semana (36,4%) e com duração de 30 minutos 

a 2 horas (40,9%). A modalidade de exercício praticada pela maioria dos 

entrevistados foi a anaeróbia (40,9%). 

Não foram encontrados tabagistas entre os avaliados. Apenas 36.4% 

consumiam algum tipo de bebida alcoólica (18,2% homens e 18,2% mulheres). Em 

relação ao histórico patológico, 88,40% não possuiam nenhuma doença, entretanto 

o histórico familiar apresentou frequência de 22,7% de hipertensão, 13,6% de 

obesidade e 9,1% de diabetes. 

No consumo alimentar dos entrevistados, observou-se que 40,90 % realizam 

de 5 a 6 refeições diariamente. Foram encontradas baixa frequência de consumo de 

alimentos ricos em gorduras como manteiga de leite (77,30%), torresmo (59,10%) e 

embutidos (50,00%). Alimentos ricos em fibras tiveram frequência de consumo 

variadas tais como cereais integrais e pão integral (54,50% e 40,90% de consumo 

raro ou inexistente). No entando as frutas e vegetais (tipo A, B e C) eram 

consumidas diariamente pelos avaliados (40,9%, 31,8%, 36,4% e 45,5% 

respectivamente). 

Perguntou-se também aos entrevistados sobre o consumo mensal de óleo e 

18,20% deles relataram o consumo mensal superior a dois litros. Em relação ao 

açúcar cristal, 18,2% consumiam mais de dois quilogramas, enquanto que 31,8% , 

consumiam um quilograma ou mais de sal de cozinha ao mês. 

 

DISCUSSÃO  
Apesar baixa frequência de consumo de alimentos ricos em gorduras, a 

grande parte dos indivíduos avaliados encontravam-se com excesso de peso ou 

percentual de gordura inadequado, sendo este talvez o motivo principal que levou a 

maioria à procurarem o atendimento nutricional. 

O Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2008) aconselha a 

prática de atividade física juntamente com hábitos alimentares saudáveis na 

manutenção do peso e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. No 

presente estudo, os entrevistados buscavam, em sua maioria, reeducação alimentar, 

e todos praticavam algum tipo de exercício físico, o que sugere maior 

conscientização do grupo sobre a importância da mudança no estilo de vida para a 

promoção da saúde. 
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Quanto ao consumo alimentar dos indivíduos avaliados, os resultados 

demonstraram semelhanças em relação aos dados do padrão alimentar da 

população brasileira, publicado pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

(IBGE, 2011), onde a frequência foi alta no consumo de  arroz, feijão, pão de sal, 

refrigerante (convencionais e diet/ligth), doces, bem como bebida alcoólicas. No 

estudo de Jaime e Monteiro (2005), foi observado que menos da metade da 

população brasileira consumia frutas e hortaliças diariamente, resultados similares 

foram encontrados no presente estudo 

 

CONCLUSÃO 
 A maioria dos participantes do projeto de extensão apresentam-se acima do 

peso e com hábitos alimentares inadequados, porém realizam exercícios físicos 

periódicamente. Diante do perfil observado reforça-se a importância da orientação 

alimentar realizada no projeto a qual contribui para a melhoria do estilo de vida. 
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CONSUMERISMO AMBIENTAL: ESTUDO DE CASO COM 
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA MUNICIPAL 

DE JATAÍ-GO* 
 

LOPES, Paula Assis; ASSIS, Mauro Antônio Oliveira; ESTEVÃO, Cristiane 
Iracema Monteiro; MATIAS, Renan Augusto Miranda;SOARES, Thelma Shirlen 
 
PALAVRAS CHAVE: Educação ambiental, consumerismo, meio ambiente, 
desenvolvimento sustentável 
 
JUSTIFICATIVAS 

As crianças são incentivadas a se tornar consumidores cada vez mais 

cedo. As propagandas as incitam a ter “opiniões próprias” e a não aceitar 

imposições dos pais. Tornando assim, uma sociedade moderna com um 

consumo totalmente indisciplinado (SERRANO, 2003). 

O comportamento de consumo pode ser simplificado como aquele que 

os consumidores mostram quando estão procurando, comprando, usando, 

avaliando e determinando produtos, serviços e idéias (GIGLIO, 1996). A esta 

consciência sobre o consumo denomina-se consumerismo, que trata de um 

movimento de defesa dos consumidores, que retrata a mobilização de 

consumidores, governos, empresários, entidades sociais para proporcionar 

equilíbrio dos direitos de todas as forças envolvidas na área de consumo 

(SMITH, 2006). 

O consumerismo ambiental insere em suas ações de direito do 

consumidor, suas preocupações ecológicas em relação ao consumo de forma 

geral, procurando incentivar o consumo sustentável, assim como o 

desenvolvimento sustentável (SMITH, 2006). Com isso a educação dos 

consumidores sobre questões ambientais ajuda a compreender os benefícios 

dos produtos, minimiza o impacto ambiental de produtos e embalagens em 

todas as fases do seu ciclo de vida e principalmente, leva-os a pensar em 

longo prazo (OTTMAN,1994). 

Nesse contexto a educação ambiental em todos os níveis sociais, 

principalmente no âmbito escolar, visa à sustentabilidade por meio da 

conscientização e sensibilização das pessoas, proporcionando um padrão de 

vida e consumo que vise o equilíbrio atrelando desenvolvimento social 

econômico e ambiental.  
                                                            
* Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura (CAJ-603): Profª Thelma 
Shirlen Soares). 
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O objetivo deste estudo foi verificar se a educação ambiental 

desenvolvida com alunos do 6o e 7o ano em uma escola pública em Jataí – 

GO está proporcionando o consumerismo de seus alunos e a proteção do 

meio ambiente pelos mesmos. 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi realizada com alunos das quatro turmas de 6o e 7o ano 

do ensino fundamental matriculados na Escola Municipal Luziano Dias de 

Freitas situada na área urbana no município de Jataí-GO. 

Foram entrevistados 92 alunos de ambos os sexos, por meio de 

questionários aplicados em cada turma, correspondendo ao percentual de 

alunos existentes em cada uma delas. 

O questionário aplicado foi organizado de modo ordenado, com 

perguntas fechadas, para facilitar a compreensão e interpretação dos alunos. 

Para análise e interpretação dos resultados, os dados foram 

organizados e sistematizados por meio de tabulação, sendo os resultados 

apresentados de forma sintetizada, por meio de gráficos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De modo geral, percebeu-se a satisfação dos alunos entrevistados, que 

demonstraram estar motivados e sentiram-se valorizados por estarem 

participando de um trabalho de pesquisa em que está envolvida a Universidade 

Federal de Goiás – Câmpus Jataí. 

Com relação às condições ambientais presentes na instituição de 

ensino, houve diferenciação na resposta (Figura 1). Apesar de não se realizar 

continuamente atividades de educação ambiental, as maiorias dos alunos do 6o 

ano julgaram as condições ambientais como boa e ótima atingindo 40%. E os 

alunos do 7o ano a maioria julgaram as condições regulares, atingindo 39,5% e 

apenas 8% de ambas as turmas consideraram as condições ambientais ruins. 

Desta forma a educação ambiental no âmbito escolar é de extrema importância 

para a formação dos alunos.  
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Figura 1: Avaliação das condições ambientais na Escola Municipal Luziano 
Dias de Freitas realizada pelos alunos do 6o e 7o ano do ensino fundamental. 

 
Conforme Segura (2001), promover um aprendizado sobre a 

importância da defesa da qualidade ambiental significa despertar os cidadões 
para a responsabilidade de cada um na defesa da vida. Entretanto, ampliar o 
nível de responsabilidade dos cidadãos diante das questões ambientais passa, 
primeiro, por provocar mudanças na compreenção a respeito da própria 
importância do ambiente. 

De acordo com o grau de preocupação dos alunos com o meio 
ambiente (Figura 2), observou-se que ambas as turmas estão preocupados ou 
muito preocupados com o mesmo. Este fato reflete a importância do mesmo 
para eles. Verificou-se, portanto, uma preocupação da parte dos alunos com a 
proteção e preservação dos recursos ambientais disponíveis no meio em que 
eles vivem. 

 
Figura 2: Grau de preocupação com as questões ambientais pelos alunos do 6o 
e 7o ano do ensino fundamental da Escola Municipal Luziano Dias de Freitas, 
Jataí-GO. 
 

No que se refere a questão ambiental ao serem solicitados que 
opinassem sobre o futuro do meio ambiente, os resultados revelaram que a 

Capa Índice 15337



grande maioria dos alunos de ambas as turmas acreditam em melhorias futuras 
(Figura 3) o que fortalece a necessidade da educação ambiental nas escolas, 
dando assim uma visão crítica quanto ao futuro do meio ambiente. 

 
Figura 3: Perspectiva com a questão ambiental dos alunos do 6o e 7o ano do 
ensino fundamental da Escola Municipal Luziano Dias de Freitas, Jataí-GO. 
 

Em relação aos temas que os alunos consideram mais importantes em 
relação à questão ambiental, verificou-se que o 6o ano apresentaram os 
seguintes resultados, ordenados em ordem crescente: efeito estufa (5,6%), 
queimadas (7,4%), lixo (9,3%), desmatamento (18,5%), camada de ozônio 
(18,5%), poluição do ar (20,4%) e qualidade de água (20,4%). Já os alunos do 
7o ano apresentaram os seguintes resultados, também ordenados em ordem 
crescente: queimadas (0,0%), efeito estufa (2,6%), poluição do ar e lixo 
(10,5%), camada de ozônio (18,4%), desmatamento (23,7%) e qualidade de 
água (34,2%). 

 
Figura 4: Temas ambientais mais importantes sob o ponto de vista dos alunos 
do 6o e 7o ano do ensino fundamental da Escola Municipal Luziano Dias de 
Freitas, Jataí-GO. 
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As respostas mostraram que ambas as turmas consideraram a 
qualidade da água como tema mais importante, deixando clara a influência 
deste assunto para a sociedade, presente diariamente na mídia, e em outros 
meios de comunicação. Outros temas considerados de pouca importância 
como efeito estufa e queimadas, destacando a inexistência do tema no 
cotidiano e também os prejuízos causados pelos mesmos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que os alunos do 7o ano do ensino fundamental possuem 
uma análise crítica mais fundamentada dos assuntos ligados à questão 
ambiental, em relação aos alunos do 6o ano do ensino fundamental da Escola 
Municipal Luziano Dias de Freitas. Entretanto, são necessárias ações 
relacionadas à educação ambiental em toda a escola para fortalecer o 
aprendizado dos alunos, propiciando uma mudança nas atitudes dos mesmos, 
adaptando-os ao consumerismo ambiental. 
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ESTUDO ANATÔMICO COMPARATIVO DE QUATRO PEÇAS DISSECADAS E 
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O CONHECIMENTO SOBRE A VARIAÇÃO 
ANATÔMICA DA VEIA SAFENA MAGNA1 
 
SILVA, Pedro Ducatti de Oliveira1; GUIMARÃES, Nilo Borges2; MENDES, Valéria 

Correa3; OLIVEIRA, Lázaro Leonardo Mendes4; OLIVEIRA, Karla Thaís Nunes5; 
PEREIRA, Davi Farias6; BARBOSA, Renata Costa7; BENETTI, Edson José8; LUIZ, 

Carlos Rosemberg9; FIUZA, Tatiana de Sousa10. 
  

PALAVRAS-CHAVE: veia safena magna, variação anatômica, dissecação, 

anatomia. 

 

JUSTIFICATIVA / BASE TEÓRICA 

A drenagem venosa do membro inferior é realizada por veias profundas e por 

veias superficiais, interligadas por ramos perfurantes. Entre as superficiais, 

destacam-se a veia safena magna e suas tributárias, que se estendem do pé até a 

porção proximal da coxa e apresentam uma gama de variações anatômicas, no 

mesmo indivíduo e entre indivíduos diferentes, as quais nem sempre são descritas 

ou evidenciadas na maioria dos atlas e livros textos base dos estudantes de 

anatomia. 

 A veia safena magna localiza-se ao nível da tela subcutânea, originando na 

região dorsal do pé, principalmente através da rede venosa dorsal do pé, segue 

trajeto ascendente anteriormente ao maléolo medial da tíbia, acompanha a face 

medial da tíbia, torna-se posterior ao côndilo medial do fêmur e continua 

ascendendo na região medial da coxa até atravessar o hiato safeno na fáscia lata, 

próximo à região inguinal, e desemboca na veia femoral (MOORE, DALLEY, 2007). 

Ao longo desse percurso, recebe diversas tributárias inominadas, que exercem 

função importante na drenagem superficial do membro inferior. Essas veias podem 

ser perfurantes, formar anastomoses em arco, intercomunicantes, se 

anastomosando com a veia safena parva, veias cutâneas, anterior e lateral da coxa, 

veia epigástrica superficial, veia circunflexa ilíaca superficial e veia pudenda externa. 

                                                             
1Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura código ICB-89: Profa. Dra. Tatiana 

de Sousa Fiuza
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Ao nível da perna se relaciona anatomicamente com o nervo safeno e ao nível da 

coxa, com o nervo cutâneo anterior da coxa. 

 

OBJETIVOS 
 Este trabalho teve como objetivos dissecar a veia safena magna e suas 

tributárias de quatro membros inferiores de cadáveres, e verificar as possíveis 

variações anatômicas entre elas. 

 

METODOLOGIA 

Foram utilizados na dissecação três cadáveres, um do sexo feminino (peça 3) 

e dois do sexo masculino (peças 1, 2 e 4), fixados em solução de formol a 10% e 

conservados em glicerina. As regiões dissecadas foram os membros inferiores 

direitos, nas peças 1, 2 e 3, e o membro inferior esquerdo, na peça 4, sendo que as 

peças 2 e 4 pertencem ao mesmo cadáver. Os cadáveres pertencem ao acervo do 

Laboratório de Anatomia Humana do Departamento de Morfologia (DMORF), do 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB), da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

destinada ao “Curso de Dissecação Anatômica do DMORF”. O instrumental utilizado 

foi: cabo para bisturi n°4 com lâmina n°23, pinças anatômicas de 14 cm e de 16cm, 

e uma tesoura para íris ou gengiva reta de 12 cm. 

A dissecação foi iniciada com uma incisão longitudinal desde a espinha ilíaca 

anterossuperior até o dorso do hálux, seguindo a margem anterior da tíbia, 

buscando não atingir a tela subcutânea. A seguir, foram realizadas incisões ao nível 

do ligamento inguinal, transversais ao nível da tuberosidade da tíbia e outra ao nível 

dos maléolos (GARDNER, 1988). A partir dessas incisões foram separadas a 

epiderme e a derme da tela subcutânea no sentido medial e lateral. Em um cadáver 

com sinais de politraumatismo, observou-se a necessidade de realizar incisões 

transversais com o objetivo de diminuir a tensão da cútis, devido às lesões 

traumáticas superficiais do cadáver. 

A partir da pele dissecada, retirou-se o tecido fibroadiposo da tela 

subcutânea, por meio da raspagem com a face não-cortante da lâmina do bisturi 

sobre o tecido; evidenciando, os vasos e nervos superficiais, e outras estruturas 

subjacentes. 

 

RESULTADOS, DISCUSSÃO 
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Foi observado trajeto comum percorrido pela veia safena magna e o descrito 

na literatura. Todavia, notaram-se variações quanto à profundidade da veia no 

panículo adiposo da tela subcutânea, à presença e localização da veia safena 

acessória e à desembocadura da mesma na veia femoral, à quantidade de suas 

tributárias, bifurcações e anastomoses, ao seu surgimento da rede venosa dorsal do 

pé e ao seu calibre. 

Na região do pé (Figura 1), quanto ao seu surgimento da rede venosa dorsal 

do pé, foi observado que na maioria dos casos a veia safena magna é formada 

predominantemente pelo arco venoso dorsal do pé, peças 1, 2 e 4, já na peça 3 ela 

é formada predominantemente pela veia dorsal do hálux. Essa variação pode 

decorrer de forma aleatória ou estar presente em apenas poucos indivíduos, pois o 

cadáver das peças 2 e 4 manifestava somente uma das variações.  

Já na região da perna (Figura 2), quanto às tributárias, bifurcações e 

anastomoses, observou-se que a peça 1 apresentava uma grande bifurcação da 

veia safena magna no terço distal da perna, que se seguia por toda extensão da 

perna e se realizavam anastomose ao nível do joelho. Algo semelhante foi 

observado na peça 3, porém essa bifurcação e anastomose estavam presentes ao 

longo de toda a perna. Já nas peças 2 e 4, foi observado um padrão de veia safena 

magna única, entretanto com a presença de tributárias em maior número e mais 

calibrosas que as das outras peças. 

Na região da coxa (Figura 3), percebeu-se, quanto à profundidade, que a veia 

safena magna se apresentou mais superficial nas peças 1 e 4, e mais profunda nas 

peças 2 e 3. As primeiras situavam-se logo abaixo da derme, na tela subcutânea, 

apresentando tecido fibroadiposo escasso recobrindo-as; já as últimas possuíam 

abundante camada fibroadiposa recobrindo a veia, de forma até a dificultar sua 

localização durante da dissecação. Uma das possíveis explicações seria a 

distribuição corporal de gordura conforme o sexo, já que no sexo feminino a gordura 

se concentra em algumas regiões dos membros inferiores, logo a veia da peça 3 

estaria imersa em maior quantidade de tecido adiposo. Entretanto, essa variação foi 

constatada nas duas veias safenas magnas de um mesmo cadáver, do sexo 

masculino, retificando essa explicação. 

Ainda nessa região, a presença da veia safena acessória, situada 

posteriormente à veia safena magna na coxa, foi observada nas peças 1, 3 e 4, e 

não na peça 2. Quando presente, ela desembocou na veia safena magna no terço 
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proximal da coxa na peça 1, no terço médio na peça 3, mas, diferentemente do que 

é descrito na literatura, desembocou separadamente na veia femoral na peça 4. 

Assim, foi constatada a presença da veia safena acessória na maioria dos casos. 

 Por último, é importante salientar que variações anatômicas distintas foram 

observadas até mesmo em membros diferentes de um mesmo cadáver, como 

observado nas peças 2 e 4. Na peça 2, um membro inferior  direito, verificou-se a 

presença de um calo ósseo tibial, indicando fratura, o que possivelmente levou a 

uma reorganização da veia safena magna, ocorrendo um aumento de calibre e 

tortuosidade, seguido de aumento de número de tributárias. Além disso, o nervo 

safeno direito estava lesado e não foi possível acompanhar seu trajeto, 

provavelmente devido à patologia descrita anteriormente. Do lado esquerdo, na peça 

4, observou-se uma veia safena magna menos calibrosa, com trajeto mais retilíneo, 

e, ao contrário do lado direito, o nervo safeno não possuía alterações. 

    
Figura 1: Região do pé, comparação entre as peças. A) Peça 1. B) Peça 2. C) Peça 

3. D) Peça 4.  M – maléolo medial da tíbia; VSM – veia safena magna; RVD – rede 

venosa dorsal do pé. 

    
Figura 2: Região da perna, comparação entre as peças. A) Peça 1. B) Peça 2. C) 

Peça 3. D) Peça 4. An – anastomose; Bi – bifurcação; CO – calo ósseo tibial; J – 

joelho; NS – nervo safeno; t – tributária da veia safena magna; Tb – tíbia; VSM – 

veia safena magna. 

    
Figura 3: Região da coxa, comparação entre as peças. A) Peça 1. B) Peça 2. C) 

Peça 3. D) Peça 4.  An – anastomose; NCA – nervo cutâneo anterior da coxa, ramo 

intermédio (1) e ramo medial (2); t- tributária da veia safena magna; vcl – veia 
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cutânea lateral da coxa; VF – veia femoral; VSa – veia safena acessória; VSM – veia 

safena magna. 

 

CONCLUSÕES 

 Com o estudo comparativo das veias safenas magnas e estruturas 

adjacentes, concluiu-se que as variações anatômicas são uma realidade observada 

tanto no laboratório de anatomia, em cadáver, quanto na prática clínica dos 

profissionais da saúde, no ser humano vivo. Dessa forma, não se pode ignorá-las 

para uma boa prática profissional. 

Além do mais, a prática da dissecação para realização deste trabalho também 

foi essencial para aquisição de conhecimentos sobre anatomia superficial do 

membro inferior, de forma não encontrada em nenhum livro didático, além da 

aquisição de habilidade manual com o instrumental cirúrgico. 
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SAÚDE DO HOMEM: NOVAS TECNOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE 
PREVENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS 

FAGUNDES, Penélope Bueno1; BARBOSA, Camila Cândida2, OLIVEIRA, 

Deborah Ribeiro2; SOUZA, Márcia Maria3, BARBOSA, Maria Alves3, PRADO-

PALOS, Marinésia Aparecida3, TELES, Sheila Araújo3, MATOS, Marcos 

André3. 

1- Discente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás.  
2- Discente da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás.  
3- Docente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. http://www.fen.ufg.br/ 

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Doenças Infecciosas. Educação 

em saúde. Saúde Masculina. 

INTRODUÇÃO 

De forma geral, a população masculina possui altas taxas de 

morbimortalidade e menor expectativa de vida, sendo o acesso aos serviços de 

saúde uma das características importantes e um desafio ao Sistema Único de 

Saúde (SUS). Apesar de as taxas masculinas assumirem um peso significativo 

nos perfis de morbimortalidade em relação aos agravos infecciosos, em 

especial às DST/HIV/AIDS e hepatites virais, observa-se que a presença de 

homens nos serviços de atenção primária à saúde também é menor do que a 

das mulheres (GOMES et al., 2007). 

Alguns estudiosos associam esse fato à própria socialização dos 

homens, em que o cuidado não é visto como uma prática masculina 

(COURTENAY et al., 2000; LAURENTI et al., 2005). Mais recentemente, as 

relações entre masculinidade e cuidado em saúde têm sido analisadas com 

base na perspectiva de gênero, focalizando as dificuldades dos homens na 

busca por assistência de saúde e as formas como os serviços lidam com as 

demandas específicas dos homens, o que pode ampliar as dificuldades no 

acesso aos serviços (COUTO et al., 2010). 

 
 

______________________RESUMO EXPANDIDO REVISADO (Prof. Marcos André de Matos) 
Projeto Vulnerabilidade Social e em saúde de populações emergentes: proposta de intervenção com 
mulheres de assentamentos do Estado de Goiás. Financiamento: Ministério da Educação PROEXT 2011.  
¹Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás – e-mail: enfermeirapenelope@gmail.com 
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Assim, faz-se necessário, refletir sobre a masculinidade para uma 

compreensão dos comprometimentos da saúde do homem e efetivação da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), 

principalmente quando trata-se de doenças que necessitam de mudanças de 

comportamentos de risco, como as infecções sexualmente transmissíveis. 

Trata-se de um relato da experiência de discentes da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família no atendimento à população masculina 

da periferia de Goiânia-Goiás.  

 

METODOLOGIA 
 

Após discussões, em sala de aula utilizando a medicina baseada em 

evidências, sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH) e vulnerabilidades masculina às DST/HIV/AIDS e hepatites virais, as 

discentes de enfermagem, medicina e odontologia foram orientadas a 

realização de novas tecnologias e estratégias de prevenção voltadas ao 

segmento masculino. 

 Assim, a equipe da Unidade de Atenção Básica de Saúde da Família 

(UABSF) definiu que todas as segundas-feiras seriam dedicadas ao 

atendimento aos homens da Região Noroeste da Capital. A divulgação sobre a 

mudança na agenda de atendimento da unidade foi realizada previamente em 

forma de panfletos, nos grupos de apoio (grupo de idosos, hipertensão e 

diabetes e adolescentes) e por meio dos agentes comunitários de saúde. 

Levando em consideração os achados na literatura atual, os quais 

referem todas as características que dificultam o acesso do homem na atenção 

à saúde, toda a equipe foi qualificada para uma assistência humanizada. 

Cabe destacar que todo o atendimento à população masculina da 

periferia foi realizado de forma a respeitar todas as diretrizes do SUS, a 

PNAISH e as particularidades e especificidades de cada indivíduo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Verificou-se, inicialmente, grande participação dos homens nas 

consultas de enfermagem, médica e odontológica e nas atividades educativas. 
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A grande maioria das intervenções foi relacionada às urgências, 

planejamento familiar e sexualidade humana (doenças sexualmente 

transmissíveis, ejaculação precoce, dispaneuria e distribuição de 

preservativos). Durante esse período, os homens se mostraram bastante 

interessados e disponíveis, inclusive realizaram avaliações positivas sobre a 

iniciativa. 

Entretanto, após 45 dias, foi identificada baixa adesão dos homens, 

sendo necessário voltar com a demanda espontânea semanal. Durante os dias 

de atendimento prioritário aos homens, foi identificado déficit de conhecimento 

a respeito das atribuições da atenção básica e noção de invulnerabilidade às 

DST/HIV/AIDS e hepatites virais. 

Observou-se ainda que é comum entre os profissionais de saúde 

afirmaram que os homens, além de menos presentes e assíduos, oferecem 

maior resistência aos convites para irem ao serviço, faltam mais às consultas 

agendadas e não aderem ao tratamento como esperado. 

Deve-se levar em consideração que a baixa presença e pouca conexão 

com as atividades oferecidas pelo serviço, por parte dos homens, não são de 

responsabilidade exclusiva dos profissionais de saúde dos serviços, já que os 

homens, ao responderem às conformações de um padrão de masculinidade 

tradicional, (re)produzem o imaginário social que os distancia das práticas de 

prevenção e promoção (GOMES & NASCIMENTO, 2006). 

A visão atual do homem como um ser bio-psico-social cultural e 

espiritual exige um atendimento interdisciplinar/multidisciplinar que considerem 

as variáveis externas e internas no processo saúde-doença.  

 

CONCLUSÕES 
 

A insistência nos modelos tradicionais de atenção primária dificulta a 

renovação dos serviços no sentido de uma atenção integral, impossibilitando 

trazer a integralidade em saúde e o enfrentamento das questões de gênero, 

culturalmente construídas.  

Portanto, estudos e estratégias voltados à população masculina devem 

ser incentivados visando superar os desafios da PNAISH e fortalecê-la, 

Capa Índice 15347



contribuindo assim, para o declínio da morbimortalidade masculina e para o 

controle e prevenção das doenças transmitidas pela via sexual. 
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IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTES À 
IDENTIDADE DE GÊNERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA 

 

SANTANA, Poliana Souza1 ; NICOLINO, Aline da Silva2 

 

Palavras-chave: Educação sexual; Sexualidade; Identidades de gênero. 

 

Justificativa/Base teórica 

O presente projeto se constitui em um esforço em dar continuidade ao 

trabalho que vem sendo realizado no âmbito de uma pesquisa maior, financiada pelo 

CNPq edital n° 20/2010. Este plano integra uma pesquisa que visa realizar um 

levantamento do estado da arte dos grupos de pesquisa referente às discussões de 

gênero na educação sexual de Goiânia/GO, tem o desafio de mapear e discutir 

ações e projetos desenvolvidos na escola, por meio da análise de registros das 

propostas e/ou ações encaminhadas e/ou implementadas, de grupos de estudo e 

pesquisa, bem como das produções e/ou projetos elaborados pelas secretarias de 

Educação e Saúde estadual e municipal da cidade, tentando responder que 

aspectos teóricos metodológicos vêm sendo privilegiados em diferentes épocas e 

contextos. 

A iniciativa partiu da avaliação de uma pesquisa anterior, financiada pelo 

CNPq n° 57/2008, com professoras/es e gestoras/es da rede, que evidenciou 

linguagens de preconceito, discriminação e sexismo, expressos nos discursos, em 

alguns materiais e ações pedagógicas, as quais se valiam de uma perspectiva 

científica biologicista para legitimar tais mediações. Um diagnóstico inicial das 

políticas públicas voltadas para as questões de sexualidade na escola, no estado de 

Goiás, indica que estas iniciativas partem de ações isoladas de educadoras/es e de 

grupos de pesquisa que, ao se depararem cotidianamente com necessidades e 

demandas advindas do processo educativo e social, sensibilizam-se e criam 

resistências, desenvolvendo alternativas para burlar o pouco investimento e 

assistência fornecida pelo Estado. Portanto, o projeto se justifica pela pouca 
                                                 
1  Estudante de graduação em Educação Física- Licenciatura (FEF/UFG). E-mail: 
pollyssantana@yahoo.com.br 
2  Professora Adjunta da Faculdade de Educação Física (FEF/UFG), coordenadora deste 
projeto de extensão e cultura. E-mail: aline.nicolino@gmail.com 
 Resumo revisado pelo coordenadora da Ação de Extensão e Cultura, código FEF-124. 
Professora Aline da Silva Nicolino. 
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expressividade de produção de conhecimento e registros ao longo do tempo sobre 

tais temáticas e pela necessidade de mapear, identificar e analisar tais produções, 

as quais, muitas vezes, norteiam as propostas e as políticas públicas do estado.Na 

tentativa de dar continuidade a essas e outras discussões, este subprojeto identifica 

a necessidade de mapear, identificar e problematizar, as questões de sexualidade 

presentes nas propostas de educação de escolas públicas da cidade, além das 

políticas públicas do estado voltadas para o âmbito escolar, tanto para investigar e 

desnaturalizar alguns diálogos, quanto para dar continuidade ao processo de 

formação proposto no projeto anterior. Propõe-se a promoção de ações 

transformadoras junto à comunidade geral sobre problemas sociais relacionados à 

essas temáticas, através de conferências, oficinas de formação, seminário,  

proporcionando momentos de diálogo e relação direta com a população. 

      
Objetivos 
 Após sistematização e análises das produções obtidas no levantamento inicial 

da pesquisa, elencamos alguns objetivos considerados essenciais para mapear, 

identificar, sistematizar e problematizar os conhecimentos produzidos em Educação 

Sexual, referentes a identidades de gênero e sexualidade nas escolas de 

Goiânia/GO. 

1. Identificar, analisar e problematizar as questões de gênero e sexualidade 

expressas nas falas dos grupos de pesquisa e ONGs que participaram do grupo 

focal e dos representantes das Secretarias de Educação e Saúde que estão 

liderando/coordenando as propostas de Educação Sexual nas escolas públicas da 

cidade, que participaram das entrevistas semi-estruturadas, de forma a socializar e 

dialogar os dados coletados na fase anterior. 

2. Auxiliar na elaboração e avaliação dos eventos científicos, como forma de 

apropriar e compartilhar literaturas e discussões utilizadas, procedimentos de coleta 

e análise dos dados das pesquisas em andamento, ações de intervenção e formas 

de avaliação.  

 

Metodologia 

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, mediatizada por pesquisas 

do tipo bibliográfica, “Estado da Arte” (FERREIRA, 2002), e de campo, 

fundamentada em Freire (1980), com o objetivo de proporcionar ampla e explícita 
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interação entre pesquisadoras/es, professoras/es, e coordenadoras/es, de forma 

participativa, construtiva, dialógica e interventora. Como os dados partem da 

realidade investigada, com fins de diálogos, conscientização e transformação, a 

proposta de intervenção se dá de maneira crítica, reflexiva e atuante.  

As técnicas de coleta de dados se valeram das análises de documentos, 

grupo focal e entrevista semi-estruturada. O universo pesquisado refere-se aos 

grupos de pesquisas da cidade de Goiânia/GO que discutem gênero e sexualidade, 

voltando-se para questões de sexualidade expressas em propostas de Educação 

Sexual e/ou sexualidade com educadoras/es da rede pública de ensino, e 

coordenadoras/es da Secretaria da Educação municipal e estadual de Goiânia. A 

população envolvida no processo investigativo foi composta por coordenadoras/es e 

integrantes dos grupos de pesquisas, podendo se estender a responsáveis em 

elaborar e/ou implementar conhecimentos sobre Educação Sexual e/ou sexualidade 

nas escolas públicas da cidade.  

A apreciação dos dados se valeu do método de análise de conteúdo, 

preconizada por Bardin (1979) como instrumento metodológico utilizado para 

reconhecer as contradições e desnaturalizar discursos presentes nos documentos e 

comentários dos sujeitos entrevistados. A seleção e sistematização dos dados  

foram sustentadas em referenciais de estudos culturais e feministas, sob uma 

perspectiva pós-estruturalista, com a finalidade de desnaturalizar as possíveis 

questões de sexualidade presentes nas propostas das escolas públicas, visando 

ultrapassar o alcance descritivo da mensagem e atingir uma interpretação mais 

profunda (MINAYO, 2004).  
 

Resultados e Discussão 

O estudo conseguiu realizar um levantamento dos conhecimentos produzidos 

(estado da arte) pelos grupos de pesquisa e ONGs sobre as temáticas gênero e 

sexualidade de 37 grupos e instituições (ONGs), dentre o período de 2000 à janeiro 

de  2012. Desse levantamento apenas 8 (3 grupos de pesquisa e 5 ONGs) atendiam 

aos critérios da pesquisa (ser de Goiânia; trabalhar e/ou pesquisar as temáticas 

sexualidade; educação sexual; diversidade; desenvolver ações sociais e/ou 

produções científicas relacionadas à essas questões).  Foi utilizado um quadro para 

as análises das produções científicas e pedagógicas de cada grupo. Em seguida, 

realizou-se grupo focal com os grupos/instituições selecionados, a fim de melhor 

Capa Índice 15351



conhecer e resgatar/ampliar informações que não puderam ser identificadas na 

primeira etapa. O roteiro do grupo focal foi norteado por quatro eixos temáticos: 

apresentação do grupo; contextualização histórica do grupo (objetivava coletar 

informações sobre o surgimento do grupo/ONG; porque resolveu trabalhar tais 

temáticas; qual avaliação o grupo/ONG faz dessas pesquisas/ações e se há algum 

registro e/ou retorno para a comunidade; quais são as formas de divulgação); 

sexualidade e educação sexual na escola (a opinião do grupo/ONG referentes a 

sexualidade e educação sexual na escola: que aspectos e dimensões vem sendo 

privilegiados em diferentes épocas e contextos; quais são as pessoas/instituições 

responsáveis/apropriadas em discutir tais temáticas; o grupo acredita existir a 

necessidade de alguma formação para se discutir essas questões; quais conteúdos 

devem ser discutidos e trabalhados); e o último eixo temático se refere à políticas 

públicas em educação sexual e sexualidade. (o que o grupo/ONG pensa sobre 

políticas públicas em âmbito federal, estadual e municipal: existe algum avanço 

refente às temáticas de gênero e sexualidade; para quem essas políticas são 

destinadas; o grupo/ONG influenciou em na elaboração de alguma política pública).  

Uma análise conjunta do grupo focal e das produções/ações dos grupos de 

pesquisa/ONGs, identificou algumas categorias chave: prevenção/tratamento; 

formação/capacitação; direitos humanos; identidades sexuais e de gênero e políticas 

públicas. A análise com base nessas categorias nos permitiu avaliar de forma mais 

metódica os dados coletados. Além dessas categorias alguns grupos apresentaram 

outras categorias bastante relevantes nesse processo como formação continuada e 

educação sexual na escola. 

As entrevistas realizadas com os representantes das secretarias de Saúde e 

Educação estadual e municipal e Centro de Formação do estado de Goiás, foram 

divididas em dois eixos temáticos: educação sexual na escola (tentando responder 

de que forma a secretaria vem se organizando para tratar a educação sexual nas 

escolas; qual é o objetivo em se trabalhar com essas questões; existência de 

políticas públicas permanente em educação sexual na escola) e formação 

continuada (existência de formação destinada aos docentes; as origens das 

demandas e intervenções relacionadas à formação) .  

Neste momento estamos em processo de análise das entrevistas. Terminado 

esse processo, faremos uma análise comparativa dos dados obtidos nas analises 

dos grupos de pesquisa/ONGs e secretarias  de Saúde e Educação. 
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O evento científico está em fase de elaboração, onde apresentaremos os 

resultados de nossa pesquisa, além de discutir políticas públicas, educação sexual e 

sexualidade na escola com a comunidade geral. 

 

Conclusão 

Uma serie de considerações podem ser elencadas com base nas análises 

realizadas até o momento. A partir dos dados coletados foi possível interpretar que 

os grupos se distinguem não apenas pelo vínculo (ONGs, grupo de pesquisa) e tipo 

de trabalho realizado (produção acadêmica, ações sociais), mas sobretudo, pela 

perspectiva teórica e de ordem prática de ações adotadas, assumindo diferentes 

vertentes e posturas ao lidar/tratar com as temáticas em questão. 

Independente do tipo de trabalho realizado, podemos observar que os grupos de 

pesquisa e ONGs surgiram a partir de demandas sociais e de públicos específicos 

historicamente marginalizados e que poucos trabalhos possuem relação direta com 

a escola. 

Cinco dos oito grupos participantes encontram dificuldades em registrar, 

armazenar, arquivar os materiais realizados. Apenas três grupos possuem registro, 

arquivamento e avaliação de forma mais sistemática. 

Dentro das categorias de análise identificamos sete grupos, que possuem 

alguma ação ou discussão relacionada à prevenção no âmbito 

biologicista/sanitarista o que retoma a situação problema do nosso projeto de 

pesquisa. 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA- PAPEL FUNDAMENTAL NA 
INCLUSÃO SOCIAL DOS PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL 

 

  1LOPES, Rafaela Filomena; 2SANTOS , Kassila Conceição Ferreira; 3SOUZA, Ana 

Lúcia Rezende; 4NOGUEIRA, Douglas José. 

 
Palavras-chave: Centro de Convivência, CAPS, Convivência e Cultura; Saúde 

Mental 

 

JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA  

 

O processo de desconstrução das redes de instituições totais em saúde 

mental no circuito hospitalocêntrico, e a construção de um novo sistema de saúde 

mental que funcione numa dinâmica extra-hospitalar facilitariam a comunicação nas 

relações terapêuticas e entre os diversos atendimentos, com conexões intra e 

interinstitucionais, como também contribuiria para a inserção social do usuário. 

(Moreira et al, 2008). Porém, desinstitucionalizar vai muito além do que 

simplesmente retirar o paciente dos hospícios e manicômios. Desinstitucionalizar 

também significa qualificar, expandir e fortalecer a rede de atenção em saúde mental 

extra-hospitalar por meio de práticas que permitam a reabilitação psicossocial do 

doente mental. 

A Portaria Nº 396 de 07 de julho de 2005 dispõe  implementação de um 

Centro de Convivência e Cultura, onde deve ocorrer apenas em municípios que já 

tenham construído resposta pública efetiva para os transtornos mentais severos e 

persistentes. A rede SUS substitutiva destes municípios deve contar com cobertura 

adequada, especialmente de CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). Considerando 

que o Centro de Atenção Psicossocial de Jataí vem dando, nos últimos anos, uma 

resposta efetiva a sociedade em relação ao acolhimento e tratamento de usuário 

com sofrimento mental severo e persistente, nosso apoio a esta proposta se justifica 

pela necessidade de darmos continuidade ao trabalho que vem sendo realizado.  
* 

                                                        
*Resumo revisado por: ( Douglas José Nogueira) : A importância do centro de convivência e cultura na inserção social 
dos pacientes com transtorno mental código CAJ – 491, Prof. 
1  Universidade Federal de Goiás/Campus Jataí. rafaelalopes123@hotmail.com 

2 Universidade Federal de Goiás/Campus Jataí.  kassilaenf@hotmail.com 

3  Universidade Federal de Goiás/Campus Jataí. rezendesouza@unb.br 

4Universidade Federal de Goiás/Campus Jataí. dougdeni@yahoo.com.br 
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O projeto apresenta relevância social por contribuir com a inclusão social de 

um grupo de indivíduos que sofre diariamente perdas em relação a seus direitos 

como ser humano e como cidadão. Pelo fato dos Centros de Convivência e Cultura 

serem dispositivos públicos que compõe a rede de atenção substitutiva em saúde 

mental e oferecerem às pessoas com sofrimento mental espaços de sociabilidade, 

produção cultural e intervenção na cidade, acreditamos que esta proposta para o 

município de Jataí - GO veio num momento oportuno, permitindo que o usuário com 

transtorno mental tivesse um espaço de convivência e interação com outros grupos 

sociais. Diferente do tratamento ofertado em CAPs, em que é disponibilizado 

tratamento ambulatorial e psicológico aos pacientes, no Centro de Convivência o 

tratamento baseia se no desenvolvimento de laços sociais e na geração de renda 

(como forma de aumento da autonomia e da cidadania dos pacientes). 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do Centro de Convivência e Cultura junto ao Centro de 

Atenção Psicossocial II do município de Jataí - GO para a realização de ações que 

propiciem ao usuário portador de sofrimento mental uma maior interação com a 

comunidade, com diferentes grupos sociais através de atividades de lazer, artísticas 

e culturais. São também objetivos do projeto: desenvolver estratégias de 

sensibilização dos usuários para que sejam agentes multiplicadores das ações 

focadas no meio ambiente e uso racional de recursos naturais; acolher e possibilitar 

transformações das necessidades humanas afetivas, sociais, econômicas, culturais 

e espirituais em ações construtivas e participativas, diminuindo e integrando as 

diferenças; promover a prática de hábitos de higiene antes e após a realização das 

atividades planejadas; promover oficinas multidisciplinares para os usuários e a 

comunidade local, escolhidas em processo participativo; garantir a sustentabilidade 

do projeto e articular alianças entre comunidade, mercado e poder publico; orientá-

los sobre o auto cuidado; Tirar duvidas sobre doenças; descrever e comunicar os 

resultados obtidos através da construção de relatórios críticos, que identifiquem as 

necessidades de melhorias ou mudanças nas atividades trabalhadas; comunicar os 

resultados e monitorar e avaliar as atividades. 
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METODOLOGIA 

        

  O atendimento aos usuários do Centro de Convivência e Cultura esta sendo 

realizado semanalmente, no turno vespertino, das 13:00 às 17:00h, de segunda á 

sexta-feira, este serviço se constitui como uma instituição extra-hospitalar uma vez 

que em períodos considerados como de crise e de necessidade de internação, os 

usuários param de freqüentar as dependências da mesma e são encaminhados para 

tratamento em hospital psiquiátrico. 

São realizados artesanatos como tapetes, bordados, pinturas, produção de 

caixas decoradas, e atualmente foi montada uma fabrica de fraudas no próprio 

centro de convivência para que os usuários possam ter mais uma fonte de renda. 

Após cada encontro é realizado uma avaliação oral com os participantes do projeto. 

Neste momento os envolvidos têm a oportunidade de sanar dúvidas, dar sugestões 

e fazer critica para melhorar o desempenho da equipe. As atividades são realizadas 

por coordenadores, professores, técnicos administrativos e bolsistas do curso de 

educação física, fisioterapia e enfermagem. No local, os usuários são divididos em 

grupos, com critérios pré-estabelecidos, conforme a necessidade da oficina. As 

matérias utilizadas nas oficinas de construção de produtos (artesanato e outros) são 

patrocinadas pelo Centro de Convivência e Cultura que consegue através de festas 

beneficentes organizada pelo coordenador e colaboradores e renda das vendas dos 

artesanatos que e dividida entre os usuários e o Centro de Convivência Cultura.  

Atividades relacionadas a hábitos de higiene, hábitos alimentar saudável e 

verificação de sinais vitais estão sendo desenvolvidas por bolsistas e professores da 

área de saúde. Atividade física e danças estão sendo realizadas por acadêmicas de 

educação física sobre a orientação docente. Atividade de relaxamento como 

massoterapias e meditação estão sendo realizado por professor e acadêmicos de 

fisioterapias. A análise permanente das atividades tem permitido ao grupo realizar 

mudanças no processo de construção do projeto. 

 

RESULTADOS, DISCUSSÃO 

 

 Os usuários envolvidos no projeto realizaram diversas atividades que tem 

como principal objetivo melhorar a qualidade de vida e permitir sua interação com a 

comunidade e com o grupo. Com o trabalho em equipe destes usuários é realizado 
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um almoço no final de cada mês, em que cada um se compromete a levar algum tipo 

de alimento, esta iniciativa foi bem vista pelo coordenador por ter sido realizado 

através da união desta comunidade. E também é realizado festas para arrecadar 

verba para comprar os materiais para os artesanatos, o objetivo e que 70% fique 

com o Centro de Convivência e Cultura e os 30% para a associação dos usuários, 

familiares e amigo do CAPS (AUFAC) que é composto por 6 pessoas sendo 

participantes do CAPS e do Centro de Convivência a associação e composto por  

diretoria executiva, conselho deliberativo,conselho fiscal. Os artesanatos produzidos 

estão sendo vendidos no próprio centro de convivência e recentemente com muita 

luta conseguiram um espaço em áreas publicas do município.  

     Os usuários estão sendo atendidos por bolsistas e professores na realização de 

atividade física, melhorando a interação e o equilíbrio através da dança e exercícios. 

Acompanhamento dos usuários nas oficinas, cuidados básicos com a saúde através 

da verificação de sinais vitais e orientações sobre como melhorar a qualidade de 

vida estão sendo realizadas como rotina do projeto. A interação dos usuários com os 

alunos do programa Qualivida, que fica no mesmo local, esta acontecendo de uma 

forma muito satisfatória. Outras pessoas da comunidade têm abraçado a proposta, 

senhoras idosas tem freqüentado o Centro de Convivência, contribuindo com novas 

idéias, novas propostas para a construção de produtos que estão sendo vendidos 

em diferentes locais da cidade.  

    Com a verificação de sinais vitais foi observado que a saúde dos usuários 

melhorou devido a pratica de atividade física auxiliadas pelos professores e alunos 

de educação física. Foi observado também que as orientações feitas pelos 

profissionais de saúde convidados para realizar uma educação em saúde e alunos 

de enfermagem, vem sido aderida pelos usuários e com isso constatou uma melhora 

na pressão arterial sistólica e diastólica. Também teve relatos de diminuição de 

dores e estresse por causa das atividades físicas, como hidroginástica, danças e 

relaxamentos feitos toda semana.  

 

CONCLUSÃO 

 

A melhora na saúde psicoemocional é constantemente relatada pelos usuários 

durante as reuniões realizadas como rotina no centro de convivência, com isso 

podemos observar o quanto é importante esse tipo de assistência a saúde mental. 
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Pois melhorando o psicoemocional dos usuários podemos contribuir para uma 

melhor inserção destes na comunidade. E a implantação desse tipo de espaço 

contribui para uma desmistificação dos preconceitos com relação ao adoecimento 

mental, alem de prevenir uma ocorrência de novas crises.  

Estes resultados demonstram a relevância destas atividades para a reabilitação 

psicossocial, da cidadania e da geração de renda destes usuários, tanto em nível 

local, quanto a um nível geral, e instigam a continuar este projeto em prol da 

potencialização dos resultados das ações propostas de forma cada vez mais 

eficazes. 

O centro de convivência deve ser um lugar para se reinventar as práticas 

cotidianas e para a descoberta de novas possibilidades de vida, um lugar onde se 

produz vetores das relações sociais, que vão resultar nas mudanças visíveis quanto 

à melhora do psicoemocional dos sujeitos nas relações familiares e na ampliação da 

sua rede de amizades com a comunidade e compromisso com a continuidade do 

tratamento. 
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CENTRO DE PACIFICAÇÃO SOCIAL/UNIDADE JATAÍ – GO: PRINCÍPIOS E 
EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DA BANCA PERMANENTE DE CONCILIAÇÃO  

ALVES, Raquel Elisa Oliveira Alves1 
LEAL, Liliane Vieira Martins 2 

FILHO GARCIA, Altamiro3 
 

Palavras-chave: princípios, pacificação, acesso à justiça 

Justificativa/Base teórica 
 O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em cumprimento às 

Recomendações nº 08/2007 e nº 11/2007 do Conselho Nacional de Justiça instituiu 

os Centros de Pacificação Social (CPS) no Estado de Goiás, com a finalidade de 

prevenir e compor conflitos jurisdicionalizados e não jurisdicionalizados. A Unidade 

de Jataí/GO foi instituída em parceria com a Prefeitura Municipal e a Universidade 

Federal de Goiás – UFG/CAJ. O órgão é composto pela Banca Permanente de 

Conciliação, pelo Conselho da Comunidade, Voluntários e pela Unidade de 

Prevenção à Criminalidade, sob a coordenação de um Juiz de Direito e por uma 

professora-orientadora do Curso de Direito da UFG/CAJ. 

 Os CPS foram criados com o intuito de assegurar um melhor e maior acesso 

à justiça, haja vista, o descontentamento por parte dos jurisdicionados que buscam a 

prestação da tutela do Estado. O Poder Judiciário não consegue atender 

satisfatoriamente o grande número de demandas instauradas, em razão do sistema 

burocrático e positivista arraigado na cultura jurídica. Ressalta-se que o modelo 

existente demanda altos custos processuais, advocatícios e morosidade na solução 

dos conflitos. Esses problemas impulsionaram uma reflexão por parte do Estado em 

busca de formas de solução de conflitos que auxiliassem na melhoria das relações 

sociais subjacentes. Daí surge a ideia da criação dos CPS com o intuito de reduzir o 

número de processos no Judiciário, promover o acesso à justiça, maior satisfação 

dos jurisdicionados em suas pretensões, reduzir os custos processuais e 

advocatícios e, assim, promover uma justiça democrática e coexistencial. 

 Os princípios norteadores dos CPS encontram-se descritos no Manual de 

Procedimentos para Petições de Pré-Processos (2010) elaborado pelo Gestor 

Estadual dos Centros de Pacificação Social, Dr. Murilo Vieira de Faria. O documento 

prevê que em todas as ações, atendimentos e atividades deverão ser observados os 
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seguintes princípios: a gratuidade, a transparência, a celeridade e a simplicidade. 

 O princípio da gratuidade está presente nos atendimentos, nas orientações e 

nos procedimentos para a realização das audiências de conciliação. A solicitação 

para comparecimento em audiência é feita por Oficial de Justiça ad hoc sem 

nenhum custo e, também, não é necessário representação por advogado. Ressalta-

se que, a parte interessada não precisa comprovar insuficiência de recursos para 

solicitar intervenção da Banca na solução do conflito. 

 Os atos processuais, em regra, são públicos. O CPS segue o princípio da 

transparência em todas as audiências que se realizam, sendo que os acordos 

homologados pelo juiz também são públicos, ou seja, qualquer do povo pode ter 

acesso aos pré-processos que se encontram no CPS, aos dados coletados e 

informações sobre as atividades realizadas estão à disposição da sociedade. 

 A celeridade é outro princípio aplicado ao CPS, pois as audiências de 

conciliação são realizadas no prazo máximo de 15 dias a contar da data da 

reclamação. Assim, as audiências são realizadas em tempo muito hábil e célere 

quando comparadas com as audiências realizadas na Justiça Comum que podem 

ser realizadas com até 90 dias após o despacho inicial do juiz. 

 O princípio da simplicidade vem expresso de maneira genérica com três 

pontos específicos, quais sejam: ausência de burocracia, acessibilidade total e 

discrição. Quanto à ausência de burocracia temos que relembrar da morosidade do 

Poder Judiciário face ao grande número de processos e mecanismos burocráticos 

que tardam a prestação da tutela jurisdicional. No entanto, no CPS não existe tal 

fato, uma vez que os procedimentos são céleres e menos burocráticos, 

proporcionando uma satisfação maior para os interessados.  

 O atendimento e as orientações aos interessados são imediatos, sendo que 

qualquer membro da sociedade interessado em solucionar um conflito de forma 

voluntária pode solicitar a intervenção da Banca Permanente de Conciliação. Para 

tanto, é necessário que o interessado compareça com seus documentos e 

informações, como nome e endereço da outra parte e relate o seu problema e a 

intenção de resolvê-lo em audiência que, imediatamente, é designada. Assim, 

expede-se carta convite à parte adversa, a qual é encaminhada por um Oficial de 

Justiça ad hoc. E por fim, no dia designado, a audiência é realizada por um 

conciliador e, assim, obtida a composição, esta é reduzida a termo e homologada 

pelo Juiz de Direito, gestor do CPS, sendo que tal documento valerá como título 

executivo judicial e, não sendo cumprido o acordo, poderá ser ajuizada ação, 
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visando o cumprimento do acordo. Daí observa-se que não existem muitos 

procedimentos para a realização de um acordo pré-processual, por isso, fala-se em 

ausência de burocracia, enquanto que, na Justiça Comum os procedimentos são 

muitos, o que tarda a efetivação da justiça. 

 No tocante ao princípio da acessibilidade total, o autor Vítor Barboza Lenza 

(1999) argumenta que:  
o acesso à justiça é uma questão de ordem psicossocial. (...) o cidadão 
hipossuficiente tem dificuldades até para adentrar o recinto forense, uma vez que, 
em regra, são ambientes formais, recatados e circunspectos; dessa forma, o 
cidadão de baixa renda sente-se um estranho naquele ambiente absolutamente 
diferenciado dos estabelecimentos, repartições públicas de seu bairro.  

  Para que o CPS seja um ambiente acolhedor para qualquer pessoa do povo, 

a recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é que os conciliadores e 

funcionários do CPS usem roupas casuais e o linguajar nas audiências não seja 

rebuscado para que os interessados ali presentes possam compreender de forma 

clara e objetiva o que está sendo proposto pelo conciliador. 

 A discrição relaciona-se ao fato de que tudo dito em audiência de conciliação 

não será comentado com terceiros e os conciliadores não podem ser arrolados 

como testemunhas em processos judicializados, portanto, esta medida proporciona 

segurança a ambas as partes para relatarem a sua versão dos fatos. 

 
Objetivos  
 O CPS tem por objetivo geral promover a conciliação em todas as esferas 

permitidas em lei, promover prevenção de conflitos, estimular a prevenção da 

criminalidade e produzir ações sociais direcionadas à infância e juventude, meio 

ambiente e defesa do consumidor, todos embasados nos princípios norteadores da 

gratuidade, transparência, celeridade e simplicidade. Assim, o presente trabalho 

objetivou analisar a aplicabilidade de tais princípios na Banca Permanente de 

Conciliação, por meio do levantamento estatístico da quantidade de audiências 

designadas, acordos realizados, acordos não realizados e, pela observação dos 

dados, verificar a eficácia de tais princípios.  

 
Metodologia 

 O trabalho fundamentou-se em uma análise bibliográfica e levantamento de 

dados estatísticos coletados no CPS, documentos e materiais fornecidos por órgãos 

públicos, tais como, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás. Os dados primários foram coletados por meio da observação direta e 
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entrevistas semi-estruturadas com cinco conciliadores da Banca Permanente de 

Conciliação. 

 
Resultados parciais  
 O CPS/Unidade Jataí foi inaugurado no dia 06 de dezembro de 2010. Nos 

meses de dezembro de 2010, janeiro, fevereiro e março de 2011, as atividades do 

CPS foram direcionadas para a estruturação e composição dos órgãos e somente 

no mês de março de 2011 foi aberto à comunidade para atendimento ao público.  

 O quadro abaixo demonstra o quantitativo das atividades desenvolvidas pela 

Banca Permanente de Conciliação nos meses de janeiro a julho de 2012. 
 

Figura 1. Atividades da Banca Permanente de Conciliação – janeiro a julho de 2012  
 

 
 Fonte: Centro de Pacificação Social/Unidade Jataí – 2012.  

 Verifica-se que as ações realizadas pela Banca Permanente de Conciliação 

estão atingindo índices desejáveis no tocante à solução e prevenção dos conflitos, 

haja vista, que na maior parte das reclamações, o acordo foi realizado entre os 

interessados.  

 Nos atendimentos realizados pelos conciliadores da Banca Permanente de 

Conciliação, verificou-se que, as partes interessadas, na maioria das vezes, 

demonstraram interesse em resolver o conflito de forma voluntária, pois o número de 

acordos realizados em audiência é sempre maior que o número de acordos não 

realizados. Foram entrevistados cinco conciliadores, os quais informaram que na 

maioria das audiências, os acordos são propostos e aceitos pelas partes de forma 

participativa e que observaram a satisfação individual em solucionar o conflito, com 

ganhos para ambas as partes. 

 Os dados e informações demonstram que as atividades desenvolvidas pela 
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Banca Permanente de Conciliação atingiram os objetivos aos quais se propuseram, 

valendo-se dos meios alternativos de solução de conflitos, proporcionando o acesso 

à justiça de forma célere, econômica e satisfatória para os interessados, ou seja, os 

princípios norteadores do CPS estão sendo aplicados e os resultados são positivos. 

 
Considerações Finais 

 Para os autores, Andréa Lacerda Gomes et al (2009), o legislador constituinte 

preocupado com a problemática do acesso à justiça, incluiu no corpo normativo da 

Constituição de 1988, o art. 5º, inciso XXXV, no qual instituiu o princípio da 

inafastabilidade do controle judicial de qualquer lesão ou ameaça a direito. Este 

princípio constitucional assegura o direito à tutela jurisdicional do Estado em tempo 

hábil e eficaz. No entanto, um cidadão ao buscar pela tutela jurisdicional acaba por 

deparar-se com a morosidade do Judiciário. Assim, uma das formas encontradas 

para minimizar o problema foi a criação dos CPS. 

 A partir da observação dos dados, verificou-se que os princípios norteadores 

do CPS estão sendo aplicados. Afinal, a gratuidade presente no CPS permite que as 

diferenças sociais e econômicas não criem obstáculos ao acesso do judiciário; a 

transparência permite acesso amplo aos atos que estão sendo realizados; a 

celeridade e a simplicidade estão presentes nos procedimentos simplificados e 

informais. 

 Por fim, conclui-se que, embora o projeto ainda encontra-se em andamento, 

os resultados preliminares são satisfatórios, haja, vista, o número expressivo de 

acordos realizados pela Banca Permanente de Conciliação, promovendo, desta 

forma, a conciliação, maior satisfação das partes interessadas, o acesso à justiça e, 

consequentemente, a redução do número de processos no Judiciário.  

 
Referências Bibliográficas 
 
GOMES, Andréa Lacerda; FARIAS, Luciano da Cunha; MELO, Raissa Lima e; LUIZ, 
Simone Oliveira Dornellas. Princípio da Gratuidade nos Juizados Especiais: um 
pressuposto para o exercício da cidadania. Revista Datavenia, v. 1, n. 1, 2009.  
Disponível em: http://revista.uepb.edu.br/index.php/datavenia/article/viewArticle/503. 
Acesso em 02 de maio de 2012. 

LENZA, Vítor Barboza. Cortes Arbitrais. 2. ed. Goiânia: AB, 1999.  

FARIA, Murilo Vieira de. Manual de procedimentos para petições de pré-
processos. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Centro de Pacificação 
Social/Unidade Uruaçu – GO, 2010. 

Capa Índice 15363



MUSICOTERAPIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE: ATENDIMENTOS NA LIGA DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL DA UFG�

*PANIAGO, Raul Mamede1 ZANINI, Claudia Regina de Oliveira2;

SANTANA, Diana da Silva Teixeira3.
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Introdução

A Hipertensão Arterial é uma doença crônica não transmissível, altamente 

prevalente, de alto custo social e grande impacto na morbimortalidade da população 

brasileira e do mundo. Trata-se de um dos fatores de risco cardiovasculares mais comuns.

Os principais fatores de risco para a doença hipertensiva são: predisposição 

familiar, obesidade, diabetes, tabagismo, taxa de colesterol alta, alcoolismo, consumo de 

sal em excesso e estresse (DBH-VI, 2010).

Mesmo sendo assintomática, a hipertensão é responsável por complicações 

cardiovasculares, encefálicas, coronarianas, renais e vasculares periféricas. No entanto, 

parcela importante da população adulta com hipertensão não sabe que é hipertensa e 

muitos dos que sabem não estão sendo adequadamente tratados (BRASIL, 2004).

Jardim (1998) afirma que se trata de uma doença de massa, com graves 

consequências, pois suas complicações elevam as taxas de morbi-mortalidade e 

acarretam grandes prejuízos econômicos ao Estado. No entanto, o diagnóstico é simples 

e dispõe-se de conhecimentos e recursos suficientes para a instituição de tratamento 

bastante eficaz. 

Fatores psicossociais, econômicos e educacionais e o estresse emocional 

participam do desencadeamento e da manutenção da HA, podendo funcionar como 

barreiras para a adesão ao tratamento e mudança de hábitos (DBH-VI 2010). Entre as 
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diferentes técnicas de controle do estresse, a musicoterapia é recomendada pelas VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, por ser capaz de reduzir discretamente a Pressão 

Arterial de hipertensos.

O presente projeto é integrado ao Programa de Extensão “Liga de Hipertensão 

Arterial” (LHA/UFG, registro PROEC-nº2), que funciona no Hospital das Clínicas, como um 

serviço de ensino, pesquisa e extensão.  

Acredita-se que a Musicoterapia pode abranger aspectos biológicos, psíquicos e 

sociais, visando contribuir para a melhoria integral do indivíduo com hipertensão, 

focalizando a saúde global.

A partir de ações no projeto de extensão “Implementação da Musicoterapia na Liga 

de Hipertensão da UFG” (registro: EMAC-138)  e de um projeto de pesquisa vinculado, de 

autoria da mesma docente, foi concluída a tese de Doutorado em Ciências da Saúde pela 

UFG, intitulada “O Efeito da Musicoterapia na Qualidade de Vida e na Pressão Arterial do 

Paciente Hipertenso” (ZANINI, 2009), sob a orientação do Prof. Dr. Paulo César B. V. 

Jardim. O estudo demonstrou que a musicoterapia contribuiu para a melhora da qualidade 

de vida e do controle da pressão arterial de pacientes hipertensos, sinalizando que essa 

atividade pode representar um reforço na abordagem terapêutica em programas de 

atendimento multidisciplinar ao paciente hipertenso.

De acordo com a mesma autora a musicoterapia tem contribuído em diferentes 

contextos hospitalares (internação, hospital-dia e serviço ambulatorial) e tem sido 

reconhecida por minimizar os efeitos da hospitalização, entre outros, influenciando 

diretamente na qualidade de vida do paciente.

Objetivos

Tem-se como objetivo geral a inserção da Musicoterapia como atividade em grupo 

na Liga de Hipertensão da UFG; e como objetivos específicos:

- estimular, por meio da Musicoterapia a adoção de hábitos saudáveis;

-  contribuir para a diminuição do estresse entre os pacientes deste serviço 

ambulatorial do Hospital  das Clínicas (Liga de Hipertensão da UFG);

- inserir a Musicoterapia como uma abordagem terapêutica coadjuvante ou terapia 

complementar no tratamento da Hipertensão Arterial;

-   incluir o musicoterapeuta na equipe multi/interdisciplinar de atendimento da Liga 

de Hipertensão Arterial da UFG;
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-   estabelecer uma ação que contribua com a humanização nos serviços de saúde 

pública;

-  estimular a importante relação entre o tripé imprescindível à atuação da 

universidade – Extensão, Ensino e Pesquisa.

Metodologia

As ações desenvolvidas no projeto de extensão passam pelos seguintes 

procedimentos:

-  Desenvolvimento de atendimentos musicoterápicos (sessões) em grupo com os 

pacientes hipertensos da LHA/UFG na sala de espera, na sala de reabilitação 

cardiovascular e nas salas de reunião de profissionais da equipe multidisciplinar.

- Utilização dos principais métodos musicoterápicos (interativos e receptivos);

-  Atuação em uma perspectiva de atendimento da Musicoterapia Humanista, 

proporcionado e valorizando a escuta da “voz” do paciente hipertenso;

-   Realização de avaliações e elaboração de relatórios, visando acompanhar o 

desenvolvimento e/ou mudanças na vida dos pacientes fora do setting e reflexão sobre a 

prática do musicoterapeuta neste campo de atuação;

-  Participação nas reuniões semanais da equipe multidisciplinar da LHA/UFG, 

visando um intercâmbio de conhecimentos;

-  Participação em eventos científicos para divulgar a Musicoterapia aplicada ao 

tratamento da hipertensão arterial.

Conclusões
A Musicoterapia tem sido cada vez mais aplicada no campo da saúde, 

desenvolvendo novas possibilidades de intervenções (ZANINI, 2009; MENEZES-SILVA, 

2011) e também ampliando os contextos e settings terapêuticos utilizados.

Dentro do contexto da Saúde Coletiva, tanto a profissional/docente 

musicoterapeuta quanto os acadêmicos do Curso de Musicoterapia têm desenvolvido 

ações como participantes da equipe multiprofissional de atendimento ao paciente com 

Hipertensão Arterial, inseridos em um serviço ambulatorial multiprofissional (LHA/UFG), 

contribuindo para a promoção da saúde dos pacientes da Liga.

Tratam-se de intervenções musicoterapêuticas que vão ao encontro dos principais 

objetivos de algumas políticas de saúde, como: a Política Nacional de Humanização 

(PNH), pois se observa maior integração e acolhimento entre pacientes e profissionais da 

LHA/UFG; a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), tendo em vista que é 
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muito alta a incidência de hipertensão entre pacientes idosos; e, as Políticas Nacionais de 

Atenção Básica (PNAB) e de Promoção da Saúde (PNPS), conscientemente inseridas 

nas ações realizadas, a partir da atuação de todos os profissionais e dos participantes do 

presente projeto.
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IMPLANTAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CÂMPUS DE JATAÍ – 
UFG POR MEIO DA INTERNET 

 
ARANHA, Renan Viniciusi; OLIVEIRA, Carolina Oliveira eii; DE LIRA, Claudio Andre 

Barbosaiii. 

 

RESUMO  
 

O presente trabalho mostra os resultados obtidos pelas ferramentas de comunicação 

resultantes do projeto de extensão “Implantação da Assessoria de Comunicação do 

Câmpus de Jataí – UFG por meio da internet”. A partir deste, foram criados 

importantes serviços de comunicação da universidade, como o “Boletim Informativo”, 

atualização constante do site, entre outros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação, universidade, internet. 

 

JUSTIFICATIVA 

Representando um papel socialmente fundamental, a comunicação faz-se 

cada vez mais presente nos dias atuais graças ao constante avanço tecnológico. 

Todos os dias, uma grande quantidade de informação é produzida e divulgada por 

meio da internet. Mais de 51 milhões de fotos, vídeos, textos e links foram 

publicados em menos de 24 horas na rede social Tumblr (Cohen, 2012).  

Na Wikipédia, enciclopédia virtual colaborativa lançada em janeiro de 2001, já 

estão cadastrados cerca de 19 milhões de artigos, sendo 744.513 em português. 

Apesar de, por um lado, parecerem assustadores, esses números comprovam 

que o mundo está passando por uma transformação, onde as próprias pessoas 

passam a ter controle de diversos meios de comunicação e, por estes, compartilham 

todo tipo de informação com o resto mundo. 

Diante da enorme necessidade que os indivíduos do século XXI têm de se 

comunicar, torna-se clara a necessidade de todo e qualquer tipo de instituição, seja 

de natureza pública ou privada, manter diversas plataformas de comunicação para 

se fazer presente no cotidiano da comunidade na qual está inserida. 

A despeito da importância incontestável de uma comunicação eficiente entre 

uma instituição e a sociedade, até meados de 2011, o Câmpus Jataí da 

Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código CAJ-666: Prof. Claudio Andre 
Barbosa de Lira. 
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Universidade Federal de Goiás (UFG) teve apenas iniciativas de comunicação 

tímidas e pouco eficientes. Por exemplo, até aquele momento o site da unidade 

(http://www.jatai.ufg.br) era extremamente defasado do ponto de vista visual e com 

ausência de informações ou mesmo informações desatualizadas. Adicionalmente, o 

site até então era o único veículo de comunicação do Câmpus Jataí. 

Dessa forma, esta unidade da Universidade Federal de Goiás teve um 

período apagado de sua história, já que não houve registros e tampouco divulgação 

de importantes acontecimentos nos níveis de ensino, pesquisa e extensão por ainda 

não existir um departamento criado justamente para este fim. 

 

OBJETIVOS 
 Baseados nessas lacunas, o objetivo da presente ação de extensão foi 

implantar uma Assessoria de Comunicação no Câmpus Jataí da UFG. 

 

METODOLOGIA 
Para atender o objetivo proposto, foi implantada uma Assessoria de 

Comunicação (ASCOM) no Câmpus Jataí a partir de setembro de 2011. Esta 

assessoria foi composta por um assessor de comunicação (professor do Câmpus 

Jataí com experiência prévia em atualização de sites acadêmicos), um funcionário 

técnico administrativo federal e um bolsista (estudante de graduação do curso de 

Ciências da Computação). 

Como estratégia para a implantação da ASCOM, foi utilizada a internet na 

qual foram criadas as seguintes ferramentas/estratégias de comunicação: 

atualização rotineira do site, envio de mensagens à comunidade acadêmica e 

externa por meio de canais que foram denominados de “Boletim Informativo” e 

“ASCOM Informa”, criação de uma fanpage no Facebook e no Google +, além de 

uma conta no Twitter. Paralelamente, a ASCOM criada passou a cobrir eventos do 

câmpus, tais como, palestras, congressos e seminários e a disponibilizar as fotos 

desses eventos na internet por meio do Picasa 

(https://picasaweb.google.com/ufgcomunicacao). 

Secundariamente, uma das preocupações da ASCOM foi a melhora da 

comunicação visual das instalações do câmpus. Nesse sentido, foram criadas 

normas para fixação de banners, cartazes e faixas e foram catalogados todos os 

murais. Dessa forma, os cartazes a serem fixados nos murais de uso geral devem 
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conter o carimbo da ASCOM, que pode ser obtido na sala da ASCOM (Unidade 

Jatobá, no Bloco 05, sala 04) ou na Assessoria de Extensão e Cultura (na Unidade 

Riachuelo). Também foi criada uma campanha denominada “Use o seu crachá” com 

o intuito de facilitar a identificação dos membros da comunidade acadêmica e o 

serviço da equipe de segurança. 

A presente ação está cadastrada junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

da UFG sob o código CAJ-666.  

 

RESULTADOS 

Até o presente momento, foram cadastradas e divulgadas aproximadamente 

432 notícias pela ASCOM. 

É importante ressaltar também que, em média, o portal do Câmpus Jataí, 

mantido pela ASCOM, atinge constantemente significantes números de acesso. São 

aproximadamente 940 visualizações de páginas por dia, o que representa cerca de 

28.200 acessos ao longo de um mês. 

Pode-se destacar ainda o excelente desempenho da fanpage do Câmpus 

Jataí no Facebook. A atuação da ASCOM na mídia social encontra-se entre as mais 

impactantes dentre as universidades públicas. A figura 1 demonstra a importância da 

fanpage mantida pela ASCOM em relação às demais instituições. 

 

Figura 1 - Quantidade de internautas que acompanham a página de cada universidade no Facebook. 
Foram consideradas somente as fanpages declaradas como oficiais. 

Se considerarmos a quantidade de cursos de graduação oferecidos por estas 

universidades, a fanpage mantida pela ASCOM tem um desempenho ainda mais 

significativo. Por exemplo, enquanto a Universidade de São Paulo (USP) tinha, no 

momento da aferição, 9.150 assinaturas para 240 cursos de graduação (38,13 
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assinaturas/curso de graduação), o Câmpus Jataí contava com 5.434 assinaturas 

para 24 cursos de graduação (226,42 assinaturas/curso de graduação). 

No Twitter, a ASCOM marca presença com uma conta por meio da qual são 

publicadas chamadas para as notícias do site e também informações de interesse 

de toda a comunidade. Criada em 28 de março de 2012, a conta integra os meios de 

comunicação utilizados pela ASCOM e soma 95 seguidores. 

Já o “Boletim Informativo”, que contém os principais acontecimentos e 

eventos de interesse tanto da comunidade interna quanto da comunidade externa, 

iniciou o mês de julho totalizando trinta e cinco edições já enviadas, enquanto o 

“ASCOM Informa” contava com pouco mais de quinze edições. 

 
CONCLUSÕES 

Diante dos resultados já comprovados por meio deste relatório, torna-se clara 

a importância dos trabalhos desenvolvidos por meio da ASCOM do Câmpus Jataí da 

Universidade Federal de Goiás. Tal departamento, resultante deste projeto de 

extensão, tem se destacado por empenhar-se na constante participação do Câmpus 

Jataí em diversos meios de comunicação, como também em propor uma 

comunicação eficiente entre a universidade, seus órgãos e a comunidade. 
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DISSECAÇÃO DOS VASOS SUPERFICIAIS DO MEMBRO INFERIOR E SUA 
RELAÇÃO COM O MELANOMA1 

 
BARBOSA, Renata da Costa1; PEREIRA, Davi Farias.2; BENETTI, Edson José3; 

LUIZ, Carlos Rosemberg4; FIUZA, Tatiana de Sousa5.  

Palavras-chave: neoplasia maligna, pele, veia safena magna. 

 

BASE TEÓRICA 
Neoplasias malignas são doenças complexas provocadas por alterações 

metabólicas endógenas, podendo ser associadas a desequilíbrios relacionados com 

o envelhecimento, mutações genéticas, e em parte também causadas por fatores 

exógenos, estilo de vida e exposição à radiação ultravioleta (SORTINO-RACHOU et 

al., 2006). Dentre os vários tipos de câncer encontra-se o melanoma cutâneo, que 

se origina dos melanócitos, células da pele produtoras da melanina, um pigmento 

que proporciona proteção contra os danos causados pela radiação ultravioleta (UV). 

O melanoma desenvolve-se com a perda dos mecanismos genéticos de controle 

celular (SOUZA et al., 2009). Esta instabilidade genética das células iniciada 

aumenta sua capacidade de proliferação e invasão.  

O melanoma foi classificado segundo seu nível de invasão por Clark et al. 

(apud FIGUEIREDO et al., 2003), como nível I, crescimento intraepidérmico; II, 

invasão da derme papilar; III, atinge o nível entre a derme papilar e reticular; IV, 

invasão da derme reticular e V, invasão da tela subcutânea. Se houver um 

diagnóstico tardio, haverá um pior prognóstico da doença, atingindo níveis de 

invasão mais elevados (GON et al., 2001). 

Nas últimas décadas tem-se observado um aumento importante na incidência 

do melanoma maligno, principalmente nos países desenvolvidos (CRIADO et al., 

1999). Sendo ele a principal doença fatal originada na pele (GON et al., 2001). No 

Brasil as informações epidemiológicas sobre essa doença ainda são escassas 

(PINHEIRO et al., 2001). 

                                                             
1  Resumo revisado pela Coordenadora da Ação de Extensão e Cultura código ICB-89: Profa. Dra. 

Tatiana de Sousa Fiuza
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A localização anatômica do melanoma cutâneo varia de acordo com o sexo, 

ocorrendo preferencialmente nos membros inferiores nas mulheres e no tronco nos 

homens (PINHEIRO et al., 2001; SOUZA et al., 2004). 

O tratamento do melanoma é principalmente cirúrgico (SILVA  et al, 2001).  

Mas é sempre uma afecção de abordagem multidisciplinar (AVELAR et al., 2008). 

Em casos de melanoma mais avançado, a Perfusão Isolada de Membro (PIM) e a 

Infusão Isolada de Membro (IIM) com hipertermia e quimioterapia podem ser opções 

muito úteis para o controle do mesmo. Essas técnicas podem ser usadas nos casos 

de lesão primária de membros muito extensa, lesões em trânsito não passíveis de 

ressecção ou possíveis de ressecção, mas recidivantes (NETO, 2010).  A PIM 

consiste em um procedimento cirúrgico em que a artéria e a veia do membro são 

dissecadas, canuladas e todas as colaterais são ligadas, e por meio de um circuito 

de circulação extracorpórea o sangue do membro continua a fluir (SANTOS; 

BRUNSTEIN, 2004).  

 

OBJETIVOS 
Os objetivos deste trabalho foram identificar e evidenciar, através da 

dissecação anatômica, a distribuição das veias superficiais da perna e correlacioná-

las com o tratamento do melanoma cutâneo maligno avançado por meio da Perfusão 

Isolada de Membro. 

 

METODOLOGIA 
A peça utilizada na dissecação pertence ao acervo do Laboratório de 

Anatomia Humana do Departamento de Morfologia (DMORF), do Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB), da Universidade Federal de Goiás (UFG), destinada ao 

Curso de Dissecação Anatômica do DMORF. A peça dissecada foi uma perna 

esquerda de um cadáver do sexo masculino, fixada no formol e conservada na 

glicerina. Os seguintes instrumentos foram utilizados na dissecação: cabo de bisturi 

nº 4, lâminas nº 24, pinça anatômica de 14 cm e tesoura anatômica ponta reta de 12 

cm. Foram realizadas inicialmente uma incisão mediana longitudinal na região 

anterior da perna e duas incisões transversais, uma na região maleolar superior e 

outra na região inferior à tuberosidade anterior da tíbia.   

Logo após as incisões foram rebatidas a epiderme e a derme com o auxílio do 

bisturi e da pinça anatômica, no sentido médio-lateral de ambos os lados, de modo 
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que a pele ficasse fixada na região da linha mediana posterior da perna. Com o 

auxílio do bisturi e da tesoura foi retirado o tecido fibro-adiposo da tela subcutânea, 

para evidenciar as veias superficiais, em seguida foi feita a limpeza do local 

deixando as estruturas bem evidenciadas na tela subcutânea. 

 

RESULTADOS, DISCUSSÃO 
Foi observado que na maioria dos casos a veia safena magna é formada 

predominantemente pelo arco venoso dorsal do pé.  Entrando na região da perna 

anteriormente ao maléolo medial seguindo um trajeto ascendente por toda porção 

medial da perna, chegando à região do joelho passa muito próximo ao côndilo 

medial da tíbia posteriormente. Quanto às tributárias foi possível visualizar seis 

tributárias anteriores e três tributárias posteriores à v. safena magna. Ainda foi 

possível observar uma anastomose em arco no terço médio da perna e outras duas 

na região do côndilo medial da tíbia uma anterior e outra posterior a ele. 

Na região da coxa, percebeu-se, quanto à profundidade, que a veia safena 

magna se apresentou mais superficial na porção distal da coxa e mais profunda na 

região proximal da mesma. Essa veia segue seu trajeto ao longo da face medial da 

coxa, passa através do hiato safeno e termina na veia femoral, a cerca de 3 cm 

abaixo do ligamento inguinal. Ainda nessa região, observou-se a presença da veia 

safena acessória, situada posteriormente à veia safena magna na coxa ela 

desembocou nesta mesma veia no terço proximal da coxa. Foi possível contabilizar 

seis anastomoses na coxa, quatro posteriores e duas anteriores em relação à veia 

safena magna.  

Estes achados corroboram com a literatura quanto a grande complexidade da 

anatomia do sistema venoso dos membros inferiores devido à disposição anatômica 

das veias, número e a variação de veias comunicantes e veias perfurantes 

(ARAGÃO et. al., 2003). 

A Perfusão Isolada de Membro (PIM) consiste no isolamento vascular de um 

membro em relação à circulação sistêmica, permitindo a administração de doses 

mais altas de quimioterápicos na região acometida através da circulação 

extracorpórea. Os vasos são cateterizados, utilizando-se cânulas aramadas, 

conforme o diâmetro da veia (PASIN et. al., 2008). Liga-se uma bomba de circulação 

extracorpórea com oxigenador e com um garroteamento isola-se o membro e 

realiza-se o procedimento de administração do melfalano (NETO, 2010).  No fim do 
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procedimento retiram-se as cânulas, fazem-se a arteriorrafia e a venorrafia e 

desgarroteia-se o membro (SANTOS; BRUNSTEIN, 2004).  

Mesmo não alterando a sobrevida do paciente com este tratamento, é 

possível contribuir para a melhoria na qualidade de vida do mesmo, pois, permite ao 

paciente a possibilidade da não amputação de seu membro, em muitos casos 

(SANTOS e BRUNSTEIN, 2004). Neste contexto observa-se a grande necessidade 

de um conhecimento detalhado da anatomia do sistema venoso superficial para a 

realização de um procedimento como a PIM, no qual é imprescindível o uso da 

dissecação do vaso. 

 

CONCLUSÕES 
  Através da dissecação foi possível verificar a relação e profundidade da veia 

safena magna e suas tributárias, conhecimento importante para a realização da 

técnica de Perfusão Isolada do Membro, além de desenvolver habilidades manuais. 
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ENFERMAGEM EM AÇÃO: UMA ABORDAGEM SOBRE DOENÇAS 
INFECCIOSAS 

CYRINO¹, Renata Souza; PEREIRA2, Lara Thaiane Souza; ASSIS³, Natália 
Oliveira; BORGES4, Cristiane José; SOUZA5, Marise Ramos de. 

PALAVRAS-CHAVE: Promoção da Saúde; Doenças Infecciosas; Enfermagem. 

JUSTIFICATIVA/ BASE TEÓRICA: 

Na década de 70 eram frequentes as queixas a respeito do modelo 

assistencial vigente, nesta mesma década começaram a surgir manifestações de 

cuidado com a atenção primária e medicina comunitária, além de ter iniciado o 

movimento sanitário. Este se consolidou na década de 80, na qual também fora 

implantada a constituição brasileira. A década de 90 foi marcada pela sanção Lei 

Orgânica da saúde (lei 8.080), e foi implantado do PACS (Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde) e posteriormente PSF ( Programa de Saúde da Família) 

que hoje é denominado como Estratégia Saúde da Família (BUSS, 2000). 

Os acontecimentos supracitados revelam a constante necessidade de 

aperfeiçoamento, visando suprir essa carência foi instituído por meio da Constituição 

de 1988 o Sistema Único de Saúde (SUS). Este se baseia em um conceito amplo de 

saúde que além de enxergar a participação social como auxilio na construção do 

sistema de saúde, acredita que o modelo sanitário é incapaz de garantir sozinho 

uma população saudável, em razão desta o SUS, como política de melhoria de 

qualidade de vida, articula com reflexões e movimentos da esfera de promoção da 

saúde (BRASIL, 2006). 

A promoção da saúde deve estar presente em todos os níveis de 

complexidade, além de ter como protagonista os usuários de profissionais de saúde, 

afinal se trata de um campo teórico-prático-político, composto por conceitos do 

Movimento de Reforma Sanitária  (CAMPOS et al, 2004). 

As atividades de promoção da saúde visam focar em componentes 

educativos,  

 “Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (CAJ-671): Profa.  Ms 

Marise Ramos de Souza” 
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de forma que se apresenta como estratégia promissora para enfrentar múltiplos 

problemas de saúde que afetam a população (BUSS, 2000).  

Um dos componentes educativos é a educação popular. A educação em 

saúde muitas vezes é vista como o modo de fazer com que as pessoas alterem seus 

hábitos, porém quando estas estão associadas pode auxiliar a população na 

compreensão das causas de uma doença e na organização para supera-la, a 

educação popular usa de conhecimentos prévios do cidadão como ponto de partida 

para a mudança de comportamento (GOMES; MERHY, 2011). 

A educação popular em saúde tem construído um caráter singular pelo fato de 

aliar os conhecimentos autoritários impostos pela ciência ao saber popular de 

diversas culturas, o que a torna um importante campo na construção de uma nova 

consciência sanitária e na democratização das políticas públicas de saúde. (DAVID; 

BONETTI; SILVA, 2012). 

Apesar das mudanças significativas na situação epidemiológica das Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (DIP), que em 1930 representava 45,7% dos óbitos totais 

do país e em 2006 passou a representar somente 9,3% dos óbitos, as DIP ainda são 

uma preocupação visto que doenças consideradas antigas como a Cólera e Dengue 

voltaram a assolar a população e endemias como Tuberculose e as meningites  

persistem, exemplos como estes fazem com que as DIP representem um problema 

de saúde pública, que precisa ser tratado e evitado a partir da educação em saúde. 

(BRASIL, 2010) 

Acreditando que uma das funções do enfermeiro é a promoção da saúde, que 

a população necessita de conscientização e informação e que o elo academia – 

comunidade deve ser nutrido dia a dia, acadêmicos do segundo período de 

Enfermagem UFG – CAJ realizaram a IV Feira de Saúde – Enfermagem em Ação, 

onde dentre outros temas, as doenças infecciosas foram didaticamente abordadas, 

levando assim mais conhecimento à população Jataiense. 

OBJETIVO: 

 Relatar a experiência de realizar ações de promoção e educação em 

saúde voltadas para as doenças infecciosas.  
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METODOLOGIA: 

 Em sua quarta edição a Feira de Saúde – Enfermagem em Ação é um projeto 

de extensão que complementa as atividades da disciplina de Promoção da Saúde, 

proporcionando aos alunos maior experiência e contato com o campo. Neste ano, a 

Feira contou com várias parcerias, dentre elas podemos citar a coordenação do 

curso de enfermagem, o laboratório de microbiologia, Prefeitura Municipal de Jataí e 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 O evento ocorreu no dia 23 de Outubro de 2011, em um espaço cedido 

gentilmente pela prefeitura na Feira Municipal de Jataí, o local foi escolhido devido 

ao grande número de pessoas que costumam frequentá-lo aos domingos, fazendo 

com que maior parte da população fosse atingida. Vale mencionar que além de 

educar os cidadãos presentes, esperou-se que estes se tornassem multiplicadores 

da informação. 

A turma responsável pela atividade foi dividida em grupos para que a 

população fosse mais bem atendida. Visando otimizar este atendimento os 

acadêmicos contaram com materiais didáticos como folders, cartazes, entre outros. 

Alguns destes folders e cartazes foram fornecidos pela secretaria de saúde, outros 

elaborados pelos próprios discentes, que além destes artifícios conversaram 

abertamente com população a respeito dos temas abordados. Dentre esses grupos, 

um era responsável pela abordagem em doenças infecciosas. 

As doenças transmissíveis podem ser resumidas em três grandes tendências: 

doenças transmissíveis com tendência declinante (raiva humana, varíola, sarampo), 

doenças transmissíveis com quadro de persistência (hepatites virais, leishmanioses, 

tuberculose, malária) e doenças infecciosas emergentes e reemergentes (cólera, 

dengue, hantaviroses) (BRASIL, 2010). 

Visando suprir as necessidades da população o grupo designado a realizar 

ações educativas voltadas para as doenças infecciosas realizou uma busca no 

Relatório Anual das Atividades da Vigilância Epidemiológica e conversou com 

profissionais da área para conhecer quais destas doenças estão mais presentes na 

vida do cidadão jataiense para que estas recebessem maior enfoque. As doenças 
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eleitas para a realização da atividade foram: leishmaniose, hepatite, hanseníase e 

tuberculose. Desta forma abordamos principalmente as doenças infecciosas com 

quadro de persistência. 

RESULTADOS: 

 A população participou calorosamente do evento que foi finalizado com 

muito êxito, e os discentes tiveram total empenho na realização do mesmo. O grupo 

responsável pelas doenças infecciosas abordou 88 pessoas, destes 67,1% eram do 

sexo masculino e 32,9% do sexo feminino. Dentre as mulheres 37,9% não detinham 

conhecimento sobre Hanseníase, 51,7% sobre Hepatite, 44,8% sobre Tuberculose e 

82,7% a respeito de Leishmaniose. E dentre os homens 52,5% não conheciam 

Hanseníase, 45,7% Hepatite, 54,2% Tuberculose e 72,8% a respeito de 

Leishmaniose. 

 O evento que buscava o bem da coletividade prezou por uma abordagem 

aos cidadãos feita de forma individual focando a educação popular em saúde, 

possibilitando que todas as dúvidas fossem sanadas e que estes recebessem um 

atendimento humanizado, baseado nos princípios e diretrizes do SUS.  

Vale mencionar que durante as abordagens nenhum dos indivíduos 

negou conversar com o grupo para melhor entendimento em relação às doenças, 

pelo contrário os munícipes se revelaram muito interessados no tema, participando 

ativamente dos esclarecimentos dados. 

CONCLUSÃO: 

 Acredita-se que a execução do projeto de extensão em questão contribuiu 

tanto para a comunidade quanto para os acadêmicos, desta forma o elo entre os 

dois foi novamente fortalecido. Para os discentes os maiores ganhos na realização 

da atividade foi o aprimoramento do trabalho em equipe, e principalmente o contato 

com a comunidade, que proporciona experiências com diversos tipos de cultura. 

Fato esse que contribui magnamente para a construção de um profissional melhor, 

com senso crítico e percepção social desenvolvida. 

 Perante essa visão entende-se que o contato da população com a academia 

enriquece ambas as partes. A partir da realização desta feira de saúde com base na 
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educação popular em saúde, os munícipes de Jataí tiveram a oportunidade de 

engrandecer o conhecimento sobre várias patologias, e a partir deste conhecimento 

construído junto aos discentes estima-se que os cidadãos estejam mais atentos a 

prevenção e aos sintomas, diminuindo sua vulnerabilidade e aumentando sua 

qualidade de vida, desta forma contribuindo para controle/ eliminação dos agravos. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PARTICIPAÇÃO DE ACADÊMICOS DE MEDICINA 
EM CAMPANHA PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE CARDIOVASCULAR¹ 

SOUZA, Ronivaldo Pereira de1; MEIRA, Melaynne Sahuim Barbosa2; ALVES, Cindy  
Fernandes Melo3; COSTA, Bárbara Norberto de Souza4; NEVES, Alessandra Aparecida 

Martins5; AFIUNE, Abrahão Neto6. 
 

 
Palavras-chave: Campanha;  Hipertensão Arterial; Orientação. 

  
 

Justificativa/Base teórica: As ligas acadêmicas são entidades formadas por alunos 

que se organizam a fim de estudar e aprofundar em temas importantes que muitas 

vezes não fazem parte da grade curricular. Nas ligas, o aluno tem a oportunidade de 

desenvolver a pesquisa científica, e participar de atividades de extensão junto à 

comunidade. Assim, elas têm um papel fundamental na universidade, o de levar à 

comunidade assistida, o saber adquirido pelos acadêmicos, criando projetos que 

visam a promoção de saúde (HAMAMOTO-FILHO, 2010). 

         A liga acadêmica de cardiologia da UFG (LaCardio) atua nesse sentido, 

ampliando o conhecimento teórico e prático de seus membros, através da realização 

de campanhas , ambulatórios e aulas teóricas, para   promover a qualidade de vida e 

reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e 

condicionantes, utilizando como meio para tal, principalmente a educação em saúde, 

seja na esfera teórica ou prática. 

        A hipertensão arterial (HA) tem alta prevalência, sendo um fator de risco 

modificável e um dos mais importantes problemas de saúde pública. A mortalidade 

por doença cardiovascular (DCV) aumenta progressivamente com a elevação da 

pressão arterial (PA) de forma linear, sendo que as DCV tem sido a principal causa 

de morte no Brasil e no mundo e responsáveis pela alta frequência de internações, 

ocasionando grande impacto socioeconômico. O estilo de vida moderno favorece o 

advento dos fatores de risco como: alimentação hipercalórica e hipersódica; 

sedentarismo; obesidade e estresse, contribuindo para a alta prevalência de 

hipertensão arterial (BAREL,M. 2010 ).  

__________________________________________________________________ 

1Resumo revisado pelo coordenador da ação de extensão e cultura cód.FM-212  Prof. Dr. Abrahão Afiune Neto 
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       Nessa perspectiva, os acadêmicos de medicina, membros da LaCardio, 

participaram da campanha de extensão feita na 3ª edição do passeio ciclístico - 

Pedala Goiânia - no centro da cidade, desenvolvendo ações de prevenção de saúde  

como aferição da PA, e orientação dos participantes sobre a importância de reduzir 

os fatores de risco para HA e DVC e a necessidade de uma alimentação saudável.  

 

Objetivos: Promover saúde cardiovascular, orientar a população, parabenizar a 

iniciativa dos ciclistas de praticarem exercícios físicos com frequência, relatar a 

importância dessa atividade de extensão desenvolvida pelos acadêmicos de medicina, 

bem como propiciar aos alunos um conhecimento prático de promoção de saúde. 

 
Metodologia: Buscando-se alcançar os objetivos propostos pela LaCardio, foi 

aplicado um questionário contendo vários dados epidemiológicos como: peso, altura, 

raça, sexo, histórico familiar de diabetes, HA e DCV, tabagismo, etilismo, sedentarismo e 

alimentação. Estes ítens foram preenchidos. Após essa etapa, foi aferida a pressão 

arterial de cada participante e comparado o valor encontrado com os valores de referência 

de uma pressão normal, na média de 120 mmHg/80 mmHg, podendo ser normal até 139 

mmHg/89 mmHg. Em seguida, individualmente, foram comparados os dados obtidos do 

questionário com o valor da pressão arterial encontrado, sendo que cada participante 

ciente dos dados obtidos foi orientado sobre os fatores de risco encontrados e foi alertado  

para prevenção de HA, DCV e estímulo a hábitos de vida saudáveis. Os acadêmicos 

tiveram a preocupação de sanar as demais dúvidas de cada participante, bem como 

aconselhar aqueles já previamente hipertensos ou com provável hipertensão a manterem 

a consulta periódica ao cardiologista. Para maior mobilização foram utilizados carro de 

som no local e panfletos ilustrativos contendo linguagem simples, a fim de informar o 

público sobre a importância do evento. 

 
Discussão: Segundo a organização mundial de saúde (OMS), as doenças 

cardiovasculares são responsáveis por 30% do total de mortes no mundo. Atualmente, 

sugere-se que mais de 80% dos casos de mortes por doenças cardiovasculares estejam 

associados a fatores de risco já conhecidos. São considerados mais importantes os 

fatores que apresentam alta prevalência em muitas populações; os que têm impacto 

independente e significante no risco para doenças isquêmicas e acidente vascular 
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cerebral; e os modificáveis ou passíveis de controle. Por apresentarem esses três critérios 

de relevância, vem sendo incentivado o controle do diabetes mellitus da obesidade, da 

inatividade física, do uso do tabaco, da hiperlipidemia e da hipertensão arterial. 

 

Dentre os fatores de risco modificáveis, a hipertensão arterial é considerada o mais 

importante para as doenças isquêmicas e para o acidente vascular cerebral. Estudos 

estão sendo feitos em relação à rediscussão dos níveis pressóricos considerados ideais, 

uma vez que possivelmente haja uma relação linear do risco de morte por causa vascular 

e os valores da pressão arterial, mesmo dentre o espectro de valores considerados 

normais (VAN EYKEN EBBD, 2009).  

 

Dessa forma, a pratica de exercício aeróbio sob 2 rodas não poluentes, além de ser 

uma atividade sustentável e em harmonia com o meio ambiente, vêm aumentando sua 

importância na reabilitação cardíaca. O evento “Pedala Goiânia” mostrou que os ciclistas 

possuem uma melhor qualidade de vida, um menor numero de fatores de riscos para HA 

e, por conseguinte, possuem, a grande maioria, a pressão arterial dentro dos padrões da 

normalidade. Esse estilo de vida mais saudável para o ser humano e para o meio que o 

cerca deveriam ser prioridades na Saúde Pública, a fim de deter o avanço das doenças 

cardiovasculares em um país que visa à economia verde, à sustentabilidade e o 

desenvolvimento social. 

 

Essa campanha auxiliou a conscientização das pessoas sobre a importância do 

comportamento individual para cuidar da saúde cardiovascular, já que várias pesquisas, 

como uma publicada na Revista Latino Americana de Enfermagem em 2009, mostram 

que a não adesão dos pacientes em relação a hábitos e tratamentos anti-hipertensivos 

apresenta porcentagens altas. Outrossim, é pertinente lembrar que de acordo com o 

exposto no ‘’workshop” promovido pela Liga Mundial de Hipertensão, ocorrido em 

Genebra em 1994, quando o assunto é hipertensão arterial, realiza-se também prevenção 

em nível secundário de atenção. 

 

 Sendo assim, a campanha promovida pelos acadêmicos de medicina, membros da 

LaCardio, despertou as pessoas para a necessidade da mudança de hábitos de vida, a 

fim de diminuir os fatores de risco para DVC. Além de parabenizar a iniciativa dos ciclistas 

da campanha por estarem praticando exercícios físicos, há que se considerar que houve 
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uma boa interação entre os estudantes de medicina e o público assistido. Os acadêmicos 

entenderam de forma prática um dos principais problemas de saúde pública e integraram 

conhecimentos técnicos e habilidades comunicacionais, essenciais na formação do 

médico. 

 
Conclusão: A campanha atendeu os objetivos esperados. A população assistida 

recebeu orientações úteis de prevenção de DCV e HA e os acadêmicos desenvolveram 

uma medicina mais humana, com estratégias de promoção de saúde.  
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Resultados preliminares do Curso de Extensão “Atualização em Biologia 

Celular para Professores da rede pública de ensino de Goiás” – perfil dos 

participantes 

 

SENA, Rossana Pereira1; SANTOS, Fernanda Cristina Alcantara dos2; CARDOSO, 

Clever Gomes2; MARQUES, Mara Rubia2; SILVA, Laudson Ferreira da3; 

FAGANELLO, Josiane2,4 

 

Palavras-chave: biologia celular, ensino médio 

 

Justificativa/base teórica 

 

O conhecimento adquirido pelos estudantes no campo de Biologia Celular é 

de grande importância para o exercício consciente e responsável da cidadania, 

assim como para o desempenho de atividades profissionais e prosseguimento dos 

estudos no ensino superior. Na escola, os conteúdos relacionados à Biologia Celular 

encontram-se principalmente na disciplina de Biologia para o Ensino Médio, onde 

são abordados temas como composição química e organização celular, processos 

bioquímicos e moleculares e ciclo celular. Estes temas são, muitas vezes, 

considerados abstratos e complexos pelos estudantes e, para o professor, é difícil 

acompanhar os constantes avanços científicos e tecnológicos neste campo das 

Ciências Biológicas (SILVA & PIOCHON, 2011). 

Quanto à dificuldade dos estudantes, estas se devem principalmente à 

característica descritiva das disciplinas de Biologia onde o conhecimento baseado 

em livros didáticos é repassado pelo professor sem que sejam feitas associações 

com o nosso cotidiano. A dificuldade na criação de modelos mentais pelos alunos e 

a pobreza de recursos utilizados na transposição didática pelos professores dificulta 

o processo de ensino-aprendizagem (OLIVEIRA et al., 2009). 

Os professores são profissionais essenciais nos processos de mudança das 

sociedades e a formação do docente deve envolver todos aqueles associados ao 
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processo educativo: a escola, a universidade e todos os órgãos e pessoas ligadas à 

educação. Assim, a universidade tem um papel importante em oferecer 

possibilidades de formação e atualização de professores do ensino fundamental e 

médio. 

Vários autores têm apontado a questão da formação dos professores como 

essencial à melhoria da qualidade da educação no Brasil (FREITAS & VILLANI, 

2002; SALVADOR et al., 2010). Sendo assim, a formação de professores deve ser 

uma temática em constante ênfase nas universidades que oferecem cursos de 

licenciatura. O processo de valorização do docente envolve formação inicial e 

continuada. 

Este projeto tem por objetivo fornecer aos professores de Biologia da rede 

estadual de ensino de Goiânia a possibilidade de atualização na área de Biologia 

Celular, além de possibilitar a troca de conhecimentos a respeito de atividades 

experimentais aplicáveis em sala de aula. Uma vez que as escolas servem de apoio 

à formação de estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas no estágio 

docente, este projeto está sendo uma forma de retribuir às escolas que oferecem 

esta possibilidade e assim consolidar a parceria entre estas e a Universidade 

Federal de Goiás. Desta forma, a universidade estará contribuindo para a melhoria 

do ensino público e para a valorização do professor que atua na educação básica. 

 

Objetivos 

 

Do curso de extensão: (1) Proporcionar aos professores de Biologia do ensino 

médio uma atualização sobre Biologia Celular a partir da revisão de conceitos 

fundamentais, aplicabilidade destes conceitos na prática do ensino de Biologia e 

discussões a respeito de temas atuais relacionados à Biologia Celular. (2) 

Possibilitar a discussão entre os professores de Biologia sobre aulas experimentais 

possíveis de serem aplicadas durante o ensino de Biologia Celular. 

 Deste trabalho: Traçar o perfil dos participantes do curso de extensão, 

conhecer as suas expectativas em relação ao curso e a abrangência do processo de 

divulgação. 

 

Metodologia 
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O curso será realizado em 15 encontros semanais com duração de 4 h/a, 

tendo início em agosto e término em dezembro de 2012. Os encontros contarão com 

aulas teóricas expositivas dialogadas com a utilização de recursos técnicos 

audiovisuais e aulas práticas em laboratório desenvolvendo atividades relacionadas 

ao conteúdo teórico e que poderão ser aplicadas no ensino de Biologia. Ao final, os 

participantes apresentarão seminários a respeito de artigos científicos relacionados 

aos conteúdos do curso, com temas atuais e aplicados na área de biologia e saúde. 

A divulgação do curso aconteceu no período de junho e julho de 2012. As 

estratégias utilizadas foram a divulgação por meio de website da UFG/ICB, e-mails, 

visita a 42 escolas da cidade de Goiânia onde foram fixados cartazes e, quando 

possível, feita a divulgação diretamente aos diretores e/ou professores.  

No primeiro encontro, os participantes responderam a um questionário após 

tomarem conhecimento dos objetivos do curso e do trabalho e assinarem termo de 

consentimento livre e esclarecido. Este questionário foi utilizado para se conhecer o 

perfil dos participantes do curso, conhecer as suas expectativas e a abrangência do 

processo de divulgação do curso. 

 

Resultados preliminares e discussão 

 

 Todas as 25 vagas do curso foram inicialmente preenchidas. Até o momento 

4 dos 25 participantes desistiram. Dois deles justificaram a desistência devido à 

mudança de escala de trabalho e coincidência de horário com outro curso.  

Os dados coletados a partir do questionário aplicado foram tabelados e 

analisados. Dos 25 professores, 22 responderam ao questionário. A respeito de 

como tomaram conhecimento do curso, as duas formas de divulgação mais citadas 

pelos participantes foram a divulgação no website da UFG/ICB (41%) e a divulgação 

feita diretamente nas escolas por meio de conversa com os professores e diretores 

(36%). 

Os 22 professores têm graduação em Ciências Biológicas, sendo que a 

maioria colou grau entre 2001 e 2010 (81%). A maioria dos professores (76%) tem 

curso de pós-graduação, sendo 12 em nível de especialização (80%) e 3 em nível 

de mestrado (20%). Quanto às expectativas dos participantes em relação ao curso, 

foram citadas principalmente a atualização de conhecimentos (31%), melhorar a 

transposição didática (26%) e trocar experiências sobre o assunto (17%). Porém, 
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apenas 2 professores disseram já ter participado de algum curso de formação na 

área de biologia celular (cursos de curta duração, projetos de extensão, etc). 

Por estes dados é possível perceber que muitos dos professores, com curso 

de especialização em áreas diversas, buscam principalmente a atualização de 

conhecimentos no assunto, contudo, possivelmente há uma carência de cursos 

nesta área de Biologia Celular.  

Os professores participantes trabalham em 27 diferentes colégios de Goiânia 

(considerando que alguns trabalham em mais de um colégio). Dentre estes, 

observamos que 7 colégios foram locais onde a divulgação diretamente aos 

professores ou diretores ocorreu, e  52% dos professores trabalham em mais de um 

turno. Além da disciplina de Biologia para o ensino médio (56%) alguns destes 

professores também ministram aulas de Ciências (31%), Química (6%), Física (3%) 

e Ensino Religioso (3%). A maioria dos professores (48%) atua na área da educação 

há algum tempo (entre 6 e 10 anos), porém 14% dos professores atuam em outras 

áreas como em empresa do ramo alimentício, laboratório de análises biofísicas e 

perícia ambiental. 

A necessidade de trabalhar em mais de um turno, além do fato de ministrar 

outras disciplinas, ou ter outro tipo de trabalho, faz com que se torne mais difícil a 

busca por cursos de aperfeiçoamento. Além dos dados do questionário, isso foi 

relatado diversas vezes em conversas com os participantes. 

Ao serem questionados sobre quais temas propostos no cronograma do curso 

mais os atraem, os 3 assuntos mais citados foram: núcleo, nucléolo, cromatina e 

cromossomos (17%), origem e composição química da matéria viva (14%) e ciclo 

celular e fatores controladores (14%). Já os 4 temas que eles apresentam menor 

afinidade são junções celulares, adesão celular e matriz extracelular (14%), 

cloroplastos e fotossíntese (14%), origem e composição da matéria viva (11%) e 

métodos de estudo da célula (11%).  

 

Conclusões 

 

Até o presente momento, o curso tem atingido seus objetivos. Com base na 

quantidade de escolas visitadas e de participantes provenientes destas escolas, foi 

notório que a divulgação no website da UFG/ICB e o esforço em divulgar o curso 

diretamente aos professores em seus respectivos ambientes de trabalho 
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favoreceram a presença dos mesmos no curso. Com os dados extraídos do 

questionário foi possível traçar o perfil dos professores participantes e suas 

expectativas, e, com isso, poder direcionar algumas atividades e desenvolvimento 

do curso. 
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OS SABERES TRADICIONAIS NAS COMUNIDADES KALUNGAS DE DIADEMA E 

RIBEIRÃO COMO IMPORTANTES A PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO 

CERRADO 

FERREIRA, Sara Augusta¹; ALMEIDA, Maria Geralda². 
 
 
Palavras - chave: saberes tradicionais, preservação, biodiversidade do Cerrado, Diadema e Ribeirão. 
 
Justificativa / base teórica: 
 

Está pesquisa Foi elaborada dentro do projeto, Quintais Ecológicos desenvolvido pelo 

laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas Territoriais (LABOTER), de 2011 a agosto 

de 2012. Esta discute os saberes tradicionais nas comunidades kalunga de Diadema e 

Ribeirão, povoados vizinhos, que localizam- se no nordeste do estado de Goiás, próximo às 

cidades de Teresina de Goiás, Monte Alegre e Cavalcante, a cerca de 600 km de Goiânia. 

Essas comunidades são integrantes do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural kalunga, 

instituído pela Lei Complementar, nº 19, de 05 de janeiro de 1996 do Estado de Goiás 

(ALMEIDA, 2010). 

De acordo com Almeida (2003), as populações tradicionais do Cerrado, são portadoras 

de um relevante conhecimento, importantes a preservação da biodiversidade do Cerrado. Com 

base no conceito de biodiversidade cultural, defendido por Escobar e referido por Almeida 

(2003, p. 71), “as espécies, os homens, as máquinas, participam da formação da 

biodiversidade, como discurso histórico”. Assim, identificar esses saberes tradicionais locais é 

um meio para se reconhecer essa construção mutua sua dimensão e importância, e constitui o 

objetivo desta pesquisa. 

 

Objetivos: 

 
Objetivo Geral: Identificar os saberes locais e culturais definidores para a conservação e  

preservação da biodiversidade do cerrado. 

 

Objetivos específicos: Realizar levantamento bibliográfico sobre temas pertinentes à 

biodiversidade, conservação, preservação, saberes e comunidades tradicionais, agriculturas 
__________________________________________________________________________________________ 
¹Geógrafa e graduanda do curso de Geografia licenciatura  IESA/UFG. geografaferreira@hotmail.com 
²Profa. Dra. do curso de Geografia IESA/UFG. mdealmeida@gmail.com 
Está pesquisa também serviu como trabalho apresentado ao programa Institucional de Iniciação Científica, 
(PIBIC) de abril a julho do presente ano. 
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tradicionais e sistemas agroecológicos; Construção de uma metodologia tendo como base as 

leituras sobre percepção, história oral, observação e pesquisa qualitativa; Leituras sobre   

Comunidades Quilombolas e mapeamentos do recorte espacial a ser analisado; Visitas às 

comunidades aproveitando-se de outros projetos em desenvolvimento na mesma região; 

Realizar entrevistas com as famílias de ambas as comunidades; Elaboração de relatórios após 

cada visita, afinando-os para possíveis artigos; Apresentação de comunicações no CONPEEX 

e demais eventos científicos, sendo, pelo menos um deles nacional.  

 

Metodologia: 

 

 Esta pesquisa seguiu a metodologia proposta no plano de trabalho, começando pela 

revisão bibliográfica, buscando autores que trabalham as temáticas abordadas, como Almeida 

(2003, 2010); Arantes (2012); Marinho (2008); Ratts (2009); Baiocchi (2006); Aquino e 

Oliveira (2006); Nascimento (2002); Teixeira Neto (2002); Silva e Chaveiro (2010), e por 

meio da metodologia de pesquisa qualitativa, com base no método de análise do discurso 

derivado de Pêcheux, referenciado por Silva, no livro “Geografia e Pesquisa Qualitativa “ 

(2009), por ser uma metodologia interpretativa, segundo o qual o dado Lingüístico e o 

contexto se relacionam na confluência da língua do sujeito e da história.  

  Nesse método faz-se necessário, uma análise do discurso para além da fala, por ser uma 

comunidade que possui uma lingüística própria, exige se, o cuidado de interpretar a língua, 

para entender o discurso, que se revela ao associar com o contexto histórico. Com base neste 

método, utilizo dos procedimentos de observação e registros em campo, seguido da análise e 

processamento de dados, e por fim, da elaboração do relatório.  

 

Resultados e discussões: 
 

 Na busca por identificar os saberes tradicionais, recorro a Arantes (2012), que ao 

entrevistar moradores em Diadema e Ribeirão, descreve o cultivo de plantas como parte 

destes, todo trabalho de plantio de roça ou de plantio de quintais, é feito de manualmente, e 

ela identifica 15 tipos de plantas, cultivadas em ambas as comunidades.  Embora a maior 

parte dessas seja de espécies domesticadas, para a autora, o seu cultivo é essencial nestas 

comunidades, principalmente as espécies medicinais e alimentares, pois a comunidade não 

conta com comercio de farmácia, sendo o uso de medicamento natural o mais acessível, e as 

alimentares, constituem a base da alimentação. 
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Com base em visita de campo, em 2011, e na catalogação de espécies nativas do 

Cerrado, elaborada pela Embrapa (2008), foi possível fazer o levantamento de mais 21 

espécies, presentes em ambas as comunidades, descritas na tabela a seguir: 
Tab.01 Espécies recorrentes em Diadema e Ribeirão 

Nome comum Nome científico Uso medicinal  Uso Alimentar e diverso 
1-Angelin Dinizia excelsa Ducke 

 
 Madeira 

2-Angico-monjolo Acacia polyphylla Energético Madeira 
3-Angico-vermelho Anadenanthera colubrina Energético Madeira 
4-Aroeira Astronium urundeuva Uso dermatológico Madeira, ornamento 
5-Amburana amburana cearensis Digestão Madeira, Alimentação 
6-Baru Dipteryx alata Anti - reumático Madeira, Alimento 
7-Cagaita Eugenia dysenterica  Madeira, alimento  
8- Caju-do-cerrado Anacardium humile  Alimento 
9-Carvoeiro Callisthene fasciculata  Madeira 
10-Chicha Sterculia chicha  Alimento 
11-Ipê Tabebuia Artrite, bronquite Madeira, ornamento 
12-jacarandá Jacaranda mimosaefolia  Madeira, ornamento 
13-Jatobá-do-
cerrado 

Hymenaea stigonocarpa Restauração óssea 
(Resina) 

Madeira, alimento 

14-Jenipapo Genipa americana Dor muscular, Má 
digestão 

Madeira, alimento 

15-Lixeira Curatella americana Cicatrizante Madeira 
16-Mangaba Hancornia speciosa Antibiótico Madeira, alimento  
17-Pequi Caryocar brasiliense Gripe Alimento 
18-Copaíba Copaifera langsdorffii Antibiótico e 

antiinflamatório 
Madeira 

19-Pau-terra Qualea grandiflora Diarréia  Madeira, ornamento 
20-Tingui Magonia pubescens Sabão pra seborréia Madeira sabão 
21-Tamboril Enterolobium maximum  Madeira, alimento 
Fonte: Tabela organizada pela autora com dados obtidos por pesquisa em campo, e referenciada pelas espécies 
nativas do Cerrado catalogadas pela Embrapa Cerrado. Ano 2011. 
 

A maior parte dessas 21 espécies, por serem nativas do Cerrado, e crescerem 

naturalmente nestas comunidades, não são cultivadas por eles, mas por serem de relevante 

uso, possuem valor de uso e isso motiva sua preservação, já outras espécies, principalmente as 

alimentícias como o pequi e a mangaba são plantadas em quintais. 

A tabela 01 apresenta espécies de uso medicinal, alimentar e diverso.  Com base nestas 

informações é possível afirmar que em Ribeirão e Diadema, se conhece e usa-se de maneira 

tradicional. Tanto o cultivar quanto o preservar, são fatores conservacionistas da 

biodiversidade do Cerrado. Para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) (BRASIL, 2002), o uso sustentável é aquele que permite a perenidade dos 

recursos naturais, assim compreendo que o uso das espécies acima citadas é sustentável nestas 

comunidades, pois permite e perenidade dos recursos, seja pelo cultivo ou pela necessidade de 

preservação advinda da dependência de seu uso.  
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As espécies apresentadas são espécies vegetais de uso múltiplo, assim dentre os 

importantes usos, está o alimentícia da fauna silvestre e apicultura, destas a Aroeira, 

Amburana, Baru, Cagaita, Caju-do-cerrado, Carvoeiro, Jenipapo, Lixeira, Mangaba, 

Pequi e Copaíba, todas essas, constituem fonte de alimento para a fauna do local, 

que por sua vez retornam a esses como agentes polinizadores, dispersores destas, 

ou seja, o cultivo e conservação dessas espécies são essenciais a manutenção da 

fauna local, oferecendo abrigo e alimento.   

 A madeira possui diversas aplicações, desde casas, ranchos, cercas, móveis, e 

utensílios, feitos de forma artesanal, até uso medicinal. A construção de casas utiliza madeira, 

tijolos de barro misturado com capim, e palha de buriti. O saber fazer dessas casas é passado 

de geração em geração, mesmo com a doação de casas de alvenaria, pelo governo federal a 

partir do ano de 2000, aquelas tradicionais ainda são usadas, e continuam a serem construídas, 

por ter sua matéria prima disponível, não exigindo elevado gasto financeiro.  

Dentro das casas, a madeira está presente por todos os cantos, seja em prateleiras, ou 

em bancos, mesas de todos tamanhos, até colheres e vasilhas, todos rústicos, feitos 

artesanalmente, fora da casa, também há muito uso de madeira, em cercados para criação de 

animais, como galinhas e porcos, até a cerca da casa. Ou seja, a madeira é um elemento 

essencial ao modo de vida Kalunga, assim a preservação do Cerrado, é vista como parte da 

vivencia, sem a mata por perto, não há madeira, sem madeira por perto, é necessário buscar 

longe, o meio mais fácil é preservar o máximo possível de Cerrado próximo as casas. 

 Diferente da noção ocidental de natureza, que segundo Almeida (2003), esta concebe 

“o meio natural é uma âmbito material e objetivo que existe em si, de maneira exterior ao 

humano e independente de todo conhecimento”, sendo natural a separação entre humano e 

não humano, nestas comunidades esta separação feita pelos humanos, não é evidente, pois 

estes vivem em interação com o natural de forma a si integrar como parte do meio.  

 

Considerações finais: 

Esta pesquisa possibilitou uma maior compreensão sobre o bioma Cerrado, 

biodiversidade, preservação, conservação, sistemas agroflorestais, agricultura tradicional, 

sobre as comunidades de Ribeirão e Diadema. Ela também possibilitou uma melhor 

compreensão da elaboração de pesquisa, pelos métodos utilizados nesta.  

  Isso permitiu entender que os saberes tradicionais encontrados nessas comunidades, 

revelam que os Kalunga conhecem e utilizam o Cerrado presente em seu território, e são 

conservacionistas da biodiversidade do Cerrado, por promover o uso sustentável. 
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 Para estas comunidades a conservação do Cerrado, é um meio de se preservar a 

sobrevivência, o modo de vida e a cultura. A biodiversidade local é fonte de alimento, 

remédios, matéria prima para casas e a maior parte dos utensílios, usados nestas. A perda do 

Cerrado representa para essas comunidades a necessidade de buscar outro meio de 

sobrevivência, o que provavelmente resultaria em sua migração, para as cidades mais 

próximas. 
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DANÇA COMO ATIVIDADE FÍSICA E EDUCATIVA PARA A COMUNIDADE 
JATAIENSE PROMOVIDA PELO PROJETO SEMEART NA UFG/CAJ1 

 
SANTOS, Silvânia Silva.  

REZENDE, Cláudia Moraes.  

BRAIT, Lilian Ferreira Rodrigues.  

MACÊDO, Keila Márcia Ferreira.  

 
Palavras-chave: Dança; Expressão Corporal; Cultura; Educação.  
 
JUSTIFICATIVA 

A dança é uma área de conhecimento constituída das produções 

socioculturais, relacionadas à arte e atividade física. Desde seu surgimento, 

oportuniza ao ser humano vivências tanto dos momentos históricos, quanto da 

realidade social, ou seja, da vida em si, através de suas manifestações e 

representações. Barreto (2004) revela que a arte da dança é a expressão e 

apreciação cênica dos sentimentos, ideias, conceitos, da imaginação e práxis (teoria 

e prática) da vida, muitas vezes representados através de seus elementos de 

espaço, ritmo e tempo, enfatizando a dança como cultura social capaz de possibilitar 

a expressão da existência humana em todas suas esferas vivenciais. 

Além de ser uma área cultural como foi bem retratada por Barreto (2004), a 

dança é também uma possibilidade efetiva para prática de atividade física. Carvalho 

et al (1996, p. 1) explicita que, “a saúde e a qualidade de vida do homem podem ser 

preservadas e aprimoradas pela prática regular de atividade física”. Diante disso, 

acreditamos que a dança, enquanto atividade física pode contribuir positivamente na 

melhoria da qualidade de vida humana, pois é uma área repleta de conhecimentos 

teóricos e práticos capazes de possibilitar a evolução cognitiva e motora do ser 

humano. 

 A dança se dá pelo acréscimo e/ou pela negação, pela substituição e/ou 

transformação de formas já existentes, uma vez que, além dos espetáculos 

coreográficos, a dança também pode ser vista em cerimônias, comemorações, 

festejos, festivais, entre outros. Em sua imensa cultura universal, a dança apresenta 

uma admirável vertente social designada de educativa, a qual tem como meta o 

trabalho pedagógico. Ela possibilita ao ser humano a consciência de seu corpo, 
                                                 
1 Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código CAJ 622: Professora Lilian Ferreira 
Rodrigues Brait. 
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ampliando a capacidade criadora, a inspiração e, sobretudo a habilidade de 

expressar em movimento suas emoções, além disso, engloba formas didáticas que 

ajudam os indivíduos nos processos de ensino-aprendizagem (CAVASIN, 2003). 

Nesse sentido, buscamos por meio do projeto de dança Semeart, que está 

em funcionamento desde o ano de 2003, vinculado ao programa de extensão e 

cultura da UFG/CAJ, proporcionar à comunidade jataiense o contato com a dança, 

oferecendo aos monitores a oportunidade de colocarem em prática os 

conhecimentos teórico-práticos adquiridos em sua graduação acadêmica, podendo 

assim, vincular a estas experiências, o trabalho voluntário e social à comunidade 

mais carente. 

Ao optar por trabalhar com as questões sociais, deixamos de cobrar 

mensalidade dos alunos, para arrecadar alimentos, roupas, brinquedos e livros 

literários para ser doado às famílias carentes de nossa cidade. Sendo assim, a cada 

mês é estipulado que tipo de doação o aluno deverá realizar, e então, além de 

aprender uma modalidade de dança, o aluno aprende a compartilhar e a ajudar seu 

próximo. 

O Semeart oferece vários estilos de dança, tais como: Balé (infantil e juvenil), 

Dança do Ventre, Dança de Salão, Axé e Unidança (dança para Acadêmicos da 

UFG/CAJ), propiciando à sociedade jataiense à interação com a comunidade 

acadêmica, a fim de oportunizar a dança educativa como uma forma de se 

expressar corporalmente, como uma experiência que proporciona a ampliação da 

criatividade, o respeito ao próprio corpo e ao do outro, e também a oportunidade de 

ver na dança uma atividade físico-recreativa, além do trabalho coreográfico que no 

final do ano se apresenta na forma de espetáculo para a comunidade em geral no 

município de Jataí - GO. 

 
OBJETIVOS 

O objetivo principal do projeto é o de trabalhar os elementos da linguagem 

criativa, figurativa e coreográfica, por meio dos movimentos; Temos ainda como 

outros objetivos: compreender a dança enquanto educação corporal; propiciar 

benefícios físicos, psicológicos e sociais as crianças e jovens participantes do 

projeto, melhorando a autoestima dos mesmos e oferecendo a estes a oportunidade 

de uma vida mais ativa; propiciar embasamento teórico e prático tanto para o corpo 

discente como docente do curso, instigando constantes reflexões sobre o trabalho 
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desenvolvido no projeto, bem como sobre os conteúdos ministrados no curso; 

oportunizar ao aluno do curso de Educação Física atuar como professor, colocando-

o de frente com situações e problemas a serem pensados e refletidos; compreender 

a dança enquanto área pedagógica. 

 
METODOLOGIA  

O Semeart oferece as modalidades de dança que são distribuídas durante a 

semana. As aulas de ballet infantil e juvenil são trabalhadas duas vezes por semana 

com duração de uma hora cada e o Unidança, o axé, a dança de salão e a dança do 

ventre são ofertados uma vez por semana com duração de uma hora e meia cada 

aula. O Unidança é um grupo especifico para os acadêmicos da UFG/CAJ, tendo 

como foco de trabalho os aspectos relacionados à dança criativa, técnica e 

expressiva, sempre buscando o embasamento na práxis dessa área cultural. O 

balé/jazz infantil é constituído por um grupo de alunos da Instituição Educacional 

PET (Programa de Educação Tutorial), onde foi firmada uma parceria desta 

instituição com a UFG/CAJ através do projeto Semeart.  As demais modalidades são 

destinadas a comunidade jataiense em geral, objetivando oferecer aos participantes 

do projeto o contato com a dança educativa, coreográfica e de performance. 

Por trabalharmos também com as questões sociais no projeto, distribuímos a 

arrecadação de materiais a serem doados da seguinte forma: no primeiro semestre 

as arrecadações do projeto são de roupas mistas, agasalhos e cobertores para que 

no fim do mês de junho, essas doações possam ser repassadas a alguma instituição 

e ou comunidade carente do município de Jataí – GO. No segundo semestre as 

arrecadações são, inicialmente, de brinquedos para que no mês de outubro eles 

sejam entregues as crianças das creches carentes, através de um evento artístico e 

cultural criado pelo projeto, oportunizando a essas crianças uma tarde com jogos, 

brincadeiras, luta, dança e ginástica. Posteriormente, as arrecadações são de 

alimentos, para que no mês de dezembro sejam montadas e distribuídas cestas 

básicas a famílias e/ou instituições carentes de Jataí.  

O projeto Semeart se vincula a outro projeto intitulado Festival de Cultura 

Corporal, no qual ocorre uma apresentação pública dos participantes do projeto 

neste evento artístico-cultural, promovido pelo curso de Educação Física da 

UFG/CAJ. Por meio desta apresentação no festival, podemos expor o trabalho 

desenvolvido durante todo o ano pelos monitores – acadêmicos, e também a 
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desenvoltura e aprendizagem dos alunos que frequentam as diversas modalidades. 

Durante o Festival de Cultura Corporal, são arrecadados alimentos não perecíveis, 

com intuito de unir esses alimentos com os arrecadados no projeto Semeart, como 

descrito anteriormente, para serem doados a alguma instituição e ou comunidade 

carente de Jataí – GO.  

Recentemente o projeto passou a integrar também a um programa do Ministério 

do Esporte denominado Programa Segundo Tempo Universitário que está sendo 

desenvolvido na UFG/CAJ através do curso de Educação Física e visa 

principalmente alcançar o maior número de pessoas da comunidade acadêmica e 

geral do município de Jataí – GO, possibilitando o acesso democrático a 

ações/atividades de esporte e lazer. Logo, o projeto Semeart se enquadra nessas 

perspectivas sociais visto que o mesmo desenvolve a dança como atividade física, 

recreativa, cultural e educativa. 

 
RESULTADOS 

Durante o ano de 2011, tivemos no projeto Semeart cerca de 105 alunos, 

sendo divididos nas várias modalidades oferecidas e durante esse período foram 

arrecadados os seguintes itens: 

 Meses de Março e Abril: 10 caixas de roupas novas e semi novas. 

Doadas para a instituição denominada CEMEI Abelhinha. 

 Maio e Junho: Lápis de cor, canetas, canetinhas, fitas adesivas e crepes 

e papel sulfite A4. Produtos de consumo para as aulas do projeto. 

 Agosto e Setembro: 05 Caixas de brinquedos que foram doadas para 

crianças do CEMEI Favo de Mel, no dia das crianças. 

 Outubro, Novembro e dezembro, durante o IX Festival da Cultura 

Corporal e IV Mostra do Projeto Semeart: Meia tonelada de alimentos 

que foram doados para a Instituição Lar Vicente de Paula. 

Nesse ano de 2012 já temos como resultado parcial a matricula ativa de 119 

alunos e até o presente momento já recebemos a doação de diversos materiais das 

cinco modalidades ofertadas.  

Os alunos do PET que frequentam as aulas de balé/jazz infantil não fazem 

doações, pois fazem parte da comunidade carente, ao invés de doar, eles receberão 

as doações que o projeto arrecadar durante esse ano de 2012 que serão divididos e 

distribuídos para a comunidade carente de Jataí - GO. 
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Como acabamos de enfrentar um período de greve dos servidores públicos 

(docentes e técnicos administrativos) as aulas também estiveram paralisadas pelo 

fato de a maioria dos monitores voluntários do projeto ser de outras cidades, e com 

a greve tiveram que viajar para suas casas na tentativa de diminuir custos durante 

esse período. No entanto, desde agosto a monitora bolsista vem desenvolvendo 

trabalhos internos e desenvolvendo um artigo científico para ser publicado em 

revista. Esperamos que com o retorno das aulas, também possamos retomar as 

atividades com os alunos já matriculados e receber mais inscrições como nos outros 

anos, visando ampliar o alcance social do Semeart. 

 
CONCLUSÕES 

Este projeto se caracteriza essencialmente pelas vivências de vários estilos 

de dança, possibilitando aos discentes envolvidos no SEMEART a oportunidade de 

adquirir experiência na área didática e expressiva da dança para que os mesmos 

possam utilizar esses conhecimentos na sua prática pedagógica quando formados. 

Também favorece as pessoas da comunidade jataiense o contato direto com a 

dança, podendo promover a qualidade de vida e melhor percepção de sua imagem 

corporal enquanto ser social integrado na sociedade. Portanto, acreditamos que 

nossos objetivos gerais e específicos tem atendido de forma significativa nossas 

inquietações e abarcado as necessidades da comunidade que busca vivenciar a 

dança oferecida no projeto. 
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Palavras – chaves: graduação, planejamento e profissão. 

“Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura Prof. Doutor André Vasconcelos 

Silva.” 

1. Introdução 

Torna-se cada vez maior o desafio de escolher uma profissão no mundo 

do trabalho, principalmente no sistema em que vivemos hoje, onde as pessoas 

são vistas e utilizadas como instrumentos para fins lucrativos de uma determina 

classe. No mercado de trabalho há profissões que são mais ou menos 

valorizadas, e isso varia de acordo com a demanda imposta pela mídia, e 

mostrados frequentemente como sinônimo de sucesso, sendo assim cada vez 

mais pessoas buscam ser valorizadas profissionalmente, porém nem sempre o 

que é valorizado é o que realmente o sujeito identifica pra si.  

Diante de tamanho desafio, e com a entrada cada vez mais precoce na 

universidade ou até mesmo no mercado de trabalho, fica cada vez mais 

evidente a insegura do sujeito no momento da escolha da profissão ou mesmo 

durante formação profissional. Partindo desta insegurança surge a necessidade 

de se preparar para esta escolha que é de extrema importância para a vida e 

realização do sujeito, sendo esta preparação tanto para escolha do curso ou 

para o planejamento de carreira do futuro profissional. 

A Orientação Profissional, que é mais conhecida como orientação 

vocacional surgiu no Brasil com a psicometria, aplicada de modo individual ao 

publico jovem, até os anos 80 a Orientação Profissional fora vista como teste 

vocacional, que o interessado realizava antes de prestar vestibular, sendo 

voltado principalmente para o ingresso na faculdade. Com o tempo a atuação 

da Orientação profissional ampliou-se para as mais variadas áreas, como 

orientação para aposentados, para estudantes que querem re-escolher o curso, 

para portadores de deficiência e também aqueles que já têm um pouco da 

história profissional constituída, sendo este ultimo orientação para o 

planejamento de carreira.  

Desta forma, o presente artigo visa explanar sobre o projeto de 

Orientação Profissional Vocacional da Universidade Federal de Goiás – 

Campus Catalão, que se propôs durante ano de 2011, intervir nas questões 
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acima referidas. Seu objetivo maior era orientar os jovens participantes do 

programa de assistência social, para o mercado de trabalho, diante das 

questões mercadológicas e econômicas da atualidade, e as áreas de atuação 

que cada aluno participante pretendia atuar, evidenciando a importância do 

planejamento de carreira ainda na graduação, visando identificar os pontos 

positivos que este processo possui para uma carreira bem sucedida.  

2. Método 

O trabalho de planejamento de carreira aconteceu com 10 bolsistas 

permanência, com estudantes desde o início da graduação até nos últimos 

anos da graduação. Foram realizados 07 encontros de duração 

aproximadamente duas horas cada. Nos encontros foram utilizadas dinâmicas 

de quebra de gelo, dinâmicas de autoconhecimento do grupo juntamente com 

rodas de conversas. Integração por meio de dinâmicas e atividades de 

reflexão. 

Algumas palestras foram ministradas, com temáticas diversificadas, tais 

como: como se qualificar para mercado de trabalho, como falar em público, as 

responsabilidades da empresa e do empregado. Em outro momento ocorreu à 

discussão sobre a relação entre interesses, habilidades e potencial de 

aprendizagem e suas implicações para o desempenho de qualquer atividade 

profissional.  E com essa atividade, foi apontado a importância de que cada 

bolsista identificasse  de forma clara os critérios pessoais sobre os quais 

queriam apoiar suas escolhas e revessem quais pontos poderiam repensar 

sobre sua profissão, pratiquem a fala e apreendam a lidar com situações de 

pressão.   

 

3. Resultados 
Nas rodas de conversas aconteceu os momentos para que pudessem 

apresentar seus anseios, angústias e dúvidas. Com auxilio do mediador do 

grupo os bolsistas elaboraram as metas para os eventuais planejamentos de 

carreiras. Foram aplicados testes como Escala de Aconselhamento Profissional 

(EAP) e o Questionário Vocacional de Interesses (Q.V.I) com os integrantes do 

grupo. E para fornecer subsídio no planejamento de carreira no final das 
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atividades, cada participante obteve o seu feedback de maneira individual 

sobre o seu desempenho, se a meta do grupo e a meta individual realmente 

tinha sido realizada com êxito e os bolsitas também nos deram o feedback 

deles a partir do serviço prestado. 

Compreendemos assim com esta experiência a dificuldade que os 

acadêmicos possuem em planejar sua carreira, o que acaba gerando angústia, 

ansiedade, medo. A falta de se organizar realizando outros cursos extras 

curriculares a fim de terem como competir no mercado de trabalho competitivo. 

A falta de compreensão por alguns da importância de saber falar em público 

independente da área que escolha exercer, a necessidade de saber 

minuciosamente sobre as possíveis áreas de atuação do seu curso, passar 

pelo processo de identificação e criar objetivos para conseguir atuar nesta área 

de maior afinidade.  

 

4. Discussão e Conclusão 
Na finalização do grupo percebemos indivíduos com maior facilidade de 

lidar com os sentimentos de ansiedade, angústia, frustração e medo. Os 

integrantes apareceram com dúvidas, curiosidades afim de conhecer melhor  

as possíveis oportunidades no mercado de trabalho, a fala em público já 

acontecia de maneira mais espontânea e cada vez melhor elaborada, evitando 

os vícios de linguagem, a postura mais ereta, as pontuações adequadas, o 

timbre condizente para uma fala em público e os que tinham tiques 

conseguiram diminuir a frequência. 

 Com este projeto foi possível perceber que 90% dos acadêmicos tem a 

noção da relevância de um planejamento de carreira, mas a grande maioria 

não sabe quais os procedimentos que devem ser realizados para o 

planejamento da carreira, sendo assim acabam se limitando ao sentimento da 

angústia. Fica necessidade de mediadores nesse processo de planejamento, 

afim que consigam auxiliem no processo de coletar informações pessoais e 

sobre o mundo do trabalho; traçar um perfil detalhado de suas características 

de personalidade, interesses e aptidões, bem como das possibilidades de 

atuação no mercado de trabalho e ocupações alternativas; estabelecer metas 

realistas, baseadas  nessas informações; e implementar uma estratégia para o 

alcance das metas. 
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EXPERIÊNCIAS OBTIDAS POR MEIO DO I CICLO DE PALESTRAS DO 
PROJETO HORA FLORESTAL NO CAMPUS JATAÍ  

SOARES, Suzane Sarno¹; ANDRADE, Carlos Rogério². 

Palavras-chave: Engenharia Florestal, Extensão Acadêmica, Interação 

Universidade-Sociedade 

Base Teórica / Justificativa 

O curso de Engenharia Florestal existe desde 1880 na Europa e foi trazido 

para o Brasil no ano de 1960 criando a primeira escola de Florestas, na 

Universidade Rural de Minas Gerais localizada na cidade de Viçosa, sendo 

transferida quatro anos mais tarde para Curitiba no Paraná. Vinte anos depois 

já existiam dez escolas no Brasil que ministravam o curso, (POGGIANI, 1980) 

e atualmente esse número passou dos cinquenta, totalizando 56 cursos de 

graduação em Engenharia Florestal, distribuídos em 51 instituições diferentes. 

As instituições públicas são responsáveis por 82,3% do número total deste 

curso no país, e dez destas graduações estão localizados no Centro-Oeste 

(SNIF, 2012). Trata se por tanto de uma profissão que em nosso pais tem 

apenas 52 anos de história e que por estar em constante desenvolvimento 

necessita de constantes atualizações dos profissionais da área, de forma a 

atender todas as demandas da sociedade. 

Pensando em suprir parte das necessidades dos alunos de Engenharia 

Florestal do CAJ, foi criado em 2011 um projeto de extensão intitulado “Hora 

Florestal” promovido pelo curso de Engenharia Florestal, e cujo objetivo é o 

de oferecer aos discentes e à sociedade, palestras de atualização profissional 

nas diversas áreas do saber. 

1. Suzane Sarno Soares, discente do curso de Engenharia Florestal da UFG/Campus Jataí – e-mail: 

suzanesarno@hotmail.com 

2. Carlos Rogério Andrade, docente do curso de Engenharia Florestal da UFG/Campus Jataí – e-mail: 

cra.florestal@yahoo.com.br 

“Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (CAJ – 613): Prof Msc 

Carlos Rogério Andrade” 
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Deste modo o compromisso da Hora Florestal foi de trazer representantes de 

cada área de atuação do Engenheiro Florestal para ministrar palestras e 

possibilitar debates sobre cada tema, melhorando a visão critica dos alunos 

sobre os mais diversos temas. Deste modo o principio da extensão de ser um 

processo educativo, que objetiva relacionar os diversos saberes, em uma 

íntima relação da produção do conhecimento com a realidade social (JEZINE, 

2004) pode ser evidenciado na Hora Florestal, demonstrando a importância 

de um elo entre a extensão universitária e a comunidade. 

OBJETIVO 

Promover atualização do embasamento teórico, fóruns de discussão para 

expor o senso crítico e trabalhar a ética dos discentes, entender melhor o 

mercado de trabalho, traçar o perfil profissional de futuros responsáveis 

técnicos, dar oportunidade a comunidade de Jataí e região de entender o 

valor das florestas e tirar duvidas quanto à “nova” profissão.  

METODOLOGIA 

Foram realizados durante todo o período de 2011 e no primeiro semestre de 

2012, palestras mensais, gratuitas, com datas e locais previamente 

agendados pela Hora Florestal. Os encontros foram sempre à noite, 

possibilitando assim que todos os discentes do curso pudessem participar das 

palestras. 

As palestras tiveram duração mínima de uma hora e máxima de três horas e 

foram trabalhados temas considerados pertinentes pela organização.   

O local de realização dos encontros foi sempre dentro das dependências do 

Campus Jataí, em Anfiteatro com capacidade para 150 pessoas. 

A extensão garante a certificação de todos os ouvintes e palestrantes ao final 

de cada encontro.  

A divulgação dos encontros aconteceu sempre de forma ampla e com 

antecedência de duas semanas, feita por meio de cartazes, mala-direta via e-

mail, páginas na internet do Campus e do Curso, e rede social Facebook. 
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RESULTADOS 

A seguir lista com as palestras já realizadas pela Hora Florestal: 

1ª -  31/08/2011 - "Perspectivas para o Engenheiro Florestal no Estado de 

Goiás" - Palestrante: Eng. Sandro Correia de Souza (Eng. Florestal/CREA - 

GO). 

2ª - 21/09/2011 - "Formação Profissional no Exterior: Uma experiência de 

Vida" – Palestrante: Dra. Vanessa Cristina Stein  (UFG/CAJ) 

3ª - 26/10/2011 -  "Mercado de Trabalho na Engenharia Florestal: Caso ativo 

da BRASIL PCH" - Palestrante: Eng. Elton Freitas (Eng. Florestal/Brasil 

PCH). 

4ª - 21/11/2011 - "Fertilização da Cultura do Eucalipto" - Palestrante: Dra. 

Jaqueline Rodrigues (UFG/CAJ) 

5ª -  27/03/2012 - "Desenvolvimento Sustentável no Cerrado" - Palestrante: 

Binômio da Costa Lima (Sr. Meco). 

6ª - 03/05/2012 - "Avaliação Econômica de Plantios Florestais" - 

Palestrante: Dr. Luiz Carlos de Faria (UFSCAR - SP). 

7ª - 28/05/2012 -   "Perspectivas para as Florestas Energéticas no 

País" Palestrante: Dr. Antônio Francisco Jurado Bellote (Eng. Agrônomo e 

Pesquisador da Embrapa Florestas - PR). 

8ª - 19/06/2012 - "Projetos de Redução das Emissões pelo Desmatamento e 

pela Degradação Florestal" Palestrante: Prof. Dr. Carlos Roberto Sanquetta 

(UFPR).  

A imagen 1 se refere a palestra com o Sr. Binômio da Costa Lima (Sr. Meco) 

realizada no dia 27/03/2012.   E a imagem 2 mostra o palestrante Dr. Antônio 

Francisco Jurado Bellote (EMBRAPA – PR) junto aos ouvintes da palestra.  

                
Imagem 1.Binômio da Costa Lima     Imagem 2. Dr. Antônio F. Jurado Bellote 
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As imagens 3 e 4 são referentes a palestra  sobre Projetos de Redução das 

Emissões pelo Desmatamento e pela Degradação Florestal, ministrada pelo 

Prof. Dr. Carlos Roberto Sanquetta da Universidade Federal do Paraná no dia 

20/06/2012, mostrando respectivamente o palestrante e os participantes. 

 
Imagem 3.  Dr. Carlos R. Sanquetta       Imagem 4. Participantes da palestra.  

Aos alunos, a Hora Florestal trouxe oportunidades únicas, principalmente 

àqueles do curso de Engenharia Florestal, de conhecer melhor suas áreas de 

atuação e fazer contatos com empresários e atuantes do ramo, para futuras 

oportunidades de parcerias, estágios e emprego. É importante ressaltar 

também a integração que houve entre turmas de diferentes períodos, criando 

elos entre alunos e fortalecendo a classe estudantil. O evento mostrou aos 

alunos, principalmente àqueles iniciantes, uma visão real de sua futura 

profissão. Os temas causaram discussões que mostrou o desempenho de 

cada aluno ao colocar opiniões sobre assuntos que talvez desconhecessem 

até o momento. Despertou curiosidade sobre os temas, o que muitas vezes 

viraram projetos de pesquisa aos que se interessaram em aprofundar em 

determinada área, trazendo mais recursos para o Campus e promovendo 

melhor formação ao discente. O fortalecimento do currículo dos discentes 

participantes é outra meta alcançada pela Hora Florestal tornando-os futuros 

bons profissionais. A iniciativa por parte dos alunos de participar de eventos 

como este, e o crescente aumento no número de participantes nas palestras 

possibilitou concluir que quando os estudantes são incentivados a pensar, 

expõem suas criatividades, evitando assim o aprendizado mecânico. 

Os agricultores da região também marcaram presença nas palestras, 

buscando atualização profissional e contribuindo com  problemas reais  e 

muitas vezes com opiniões que foram contraditórias e outras vezes 
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complementares, isso por terem experiências práticas, o que resultou em 

proveitosos debates no final das palestras. A interação entre aluno, agricultor, 

professor e profissional se fez muito necessária nesta hora, sendo então o 

ponto mais importante para a formação de opinião crítica, qualificação 

profissional, associação do conhecimento teórico para a solução de 

problemas práticos e conscientização da responsabilidade de ser um 

Engenheiro Florestal.  

CONCLUSÃO 

A execução do projeto e a recepção de profissionais experientes trouxe uma 

visão além da concedida em sala de aula, lançando desafios de problemas 

práticos vividos pelos agricultores que vão em busca de respostas, quebrando 

o aprendizado mecânico que muitas vezes é obtido em sala de aula.  
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CASA SEGURA: PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS NA POPULAÇÃO 

GERIÁTRICA 
 

MOREIRA, Synara Escobar1; ROSA, Vanuza Maria 2; COSTA, Thiago Oliveira3; 
ARAÚJO, Thiago Gonçalves de4; PORTO, Celmo Celeno5. 

 

Palavras-chave: prevenção, queda, idosos. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

A importância de uma Casa Segura é clara a partir do momento que 

entendemos como pequenos detalhes no ambiente domiciliar podem evitar danos 

significativos para as pessoas de idade avançada. Com a expectativa de vida 

crescendo, a proporção de idosos na sociedade brasileira aumenta 

vertiginosamente. Em razão disso, são necessárias mudanças sócio-culturais, 

especialmente em relação aos hábitos que temos em casa com o nosso idoso 

(FREITAS et al., 2009). 

Faz-se necessário ao idoso ter uma casa devidamente adaptada às suas 

novas necessidades, sejam elas advindas de uma doença aguda ou crônica ou 

apenas oriundas das limitações do processo de envelhecimento normal 

(senescência), para evitar acidentes e, consequentemente, sequelas irreversíveis 

que podem até levar à morte. 

Segundo trabalhos científicos o risco de quedas aumenta progressivamente 

com a idade em ambos os sexos, em todos os grupos étnicos e raciais. A ocorrência 

de quedas por faixas etárias a cada ano é de 32% em pacientes de 65 a 74 anos 

aumentando para 51% em pacientes acima de 85 anos (FREITAS et al., 2009). 

Adaptações simples e baratas na estrutura de uma casa podem resultar na melhora 

de tais números. 

  
                                                           
1Faculdade de Medicina – Universidade Federal de Goiás. synaraescobar@gmail.com  
2Faculdade de Medicina – Universidade Federal de Goiás. vanuzamariarosa@gmail.com   
3Faculdade de Medicina – Universidade Federal de Goiás. thiagoocosta1@hotmail.com  
4Faculdade de Medicina – Universidade Federal de Goiás. thiago_garaujo@hotmail.com  
5Professor Orientador – Faculdade de Medicina – Universidade Federal de Goiás. celeno@cardiol.br  
Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código FM-146: Celmo Celeno Porto. 
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2. OBJETIVOS 

  

 O presente trabalho objetiva apresentar a ação de extensão da Liga 

Acadêmica de Geriatria e Gerontologia (LAGG) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), com a maquete da casa segura, para a prevenção de acidentes domésticos 

na população geriátrica.  

 

3. METODOLOGIA 

 

 A Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia (LAGG) da UFG participou em 

2012 do ELA (Encontro das Ligas Acadêmicas), que ocorreu na Praça Cívica em 

Goiânia. Nesse encontro, acadêmicos de medicina, fisioterapia e enfermagem 

instruíram os idosos sobre a importância do projeto “Casa Segura” na prevenção de 

acidentes domésticos. A Casa Segura é um conceito de moradia que visa oferecer 

aos idosos uma ambientação mais adequada, segura e confortável e que lhes dê 

independência. Pode-se citar como características gerais dessa casa a ausência de 

tapetes, instalação de piso antiderrapante em toda a casa, portas com vão mais 

largo, espaço livre de obstáculos para circulação nos cômodos, substituição de 

degraus por rampas feitas de material antiderrapante, tomadas em altura confortável 

para evitar que o idoso se abaixe. Se possível, instalar sensores de movimento para 

acender as luzes. Caso isso não possa ser feito, é importante que se deixe a luz de 

um corredor ou de um banheiro acesa. No quarto, é importante que haja uma 

cadeira ou poltrona para que o idoso possa calçar meias e sapatos. No banheiro, 

indica-se a instalação de barras de segurança próximas ao chuveiro e ao vaso 

sanitário e uma cadeira no box para que o idoso possa sentar-se para lavar os pés. 

Na cozinha, indica-se a ausência de armários superiores à pia, para evitar que o 

idoso bata a cabeça, e na parte inferior, para que haja espaço para uma cadeira de 

rodas ou um andador. Caso haja escadas na casa, é importante que se demarque o 

início e o final da escada com fitas antiderrapantes, de preferência de cor amarela, e 

que haja corrimãos em toda a extensão da escada. Além de tais medidas nos 

cômodos da casa, é importante também que o idoso utilize sapatos antiderrapantes. 

Além disso, sabe-se que idosos geralmente não sentem sede. Por isso, foram 

instruídos a colocarem uma jarra com água em locais de maior circulação para que 

lembrem-se de beber água ao passarem por estes locais. 
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4. DISCUSSÃO 

 

 O processo de envelhecimento é acompanhado de alterações tanto 

anatômicas quanto funcionais; tais alterações são acentuadas no idoso (indivíduo 

com 60 anos ou mais, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria). Essas 

alterações incluem diminuição da amplitude da passada, debilidade da rotação tanto 

pélvica como dos braços (GUERRA, 2005). 

 Essas alterações incluem também postura (aumento considerável da cifose 

torácica, diminuição da lordose da coluna lombar, posteriorização da articulação 

femoral e anteriorização do tronco da flexão do joelho aumentado) (FREITAS et al., 

2002). Há perda de massa óssea (osteopenia) e perda da massa muscular 

(sarcopenia) (FREITAS et al., 2002), as quais influenciam de forma negativa o 

equilíbrio do idoso, tornando-o mais susceptível a quedas e outros acidentes 

domésticos.  

 Nesse contexto, construir edificações e produtos para que essa população 

tenha uma usabilidade com o mínimo de esforço contribuirá para uma melhor 

qualidade de vida, visto que a perda de força é normal. O índice de sedentarismo em 

idosos leva a uma considerável perda da mobilidade funcional. No que diz respeito à 

perda de força, outra forma de prevenir quedas utilizada pelos membros da LAGG 

que trabalharam no ELA 2012 foi a conscientização da importância da prática de 

exercícios físicos para a prevenção de quedas. Outro conceito abordado foi a 

importância da acessibilidade, somente um ambiente acessível promoverá a 

melhora da qualidade de vida e a prevenção de acidentes domésticos (VALE et al, 

2010). 

 Em suma, pode-se dizer que o envelhecimento atinge principalmente o 

sistema osteomuscular, auditivo (perda progressiva da audição), visual (perda 

progressiva da acuidade visual), afetando locomoção e equilíbrio. 

 Partindo de todas essas considerações, membros da LAGG, que foram 

capacitados em aulas com geriatras e outros profissionais, explicaram a 

aproximadamente 200 pessoas que visitaram o stand no ELA os princípios de uma 

casa segura. Através da maquete, os idosos e seus familiares eram convidados a 

pensar o que não havia naquela casa (como no caso dos tapetes) e o que viam de 

diferente (a exemplo da disposição dos móveis, as barras de apoio). A intenção não 
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era apenas apresentar esse conceito, mas também adaptá-lo a realidade vivida pelo 

idoso. Assim sugestões eram dadas durante essa demonstração, como deixar uma 

luz ligada no corredor de acesso ao banheiro se não houvesse sensores de 

movimento; colocar um banco no banheiro se não houvesse barras de apoio e 

transformar as escadas em rampas de inclinação suave. 

 

5. CONCLUSÃO 

A LAGG, como ação de extensão da UFG, capacita seus membros através de 

aulas e atividades práticas para que possam atuar promovendo a saúde e 

prevenindo agravos na população idosa, através de orientação ao idoso e aos seus 

cuidadores. A liga entende o envelhecimento como processo natural e busca 

preparar o idoso para as consequências fisiológicas desse. 

O aumento percentual e absoluto da população geriátrica no Brasil criou 

novas demandas tanto na atenção primária quanto em níveis mais complexos. Os 

acidentes domésticos representam uma dessas demandas. Estes representam tanto 

um risco para a vida dos idosos quanto um aumento dos gastos para a saúde 

pública. 

Uma perspectiva nova e criativa deve ser dirigida ao cuidado do idoso que 

são os que mais sofrem os efeitos de sua própria fragilidade e os que mais 

demandam serviços de saúde (VERAS et al, 2012). 

Nesse sentido, a casa segura é o meio que a LAGG encontrou de levar 

idosos e cuidadores a pensarem sobre a importância de prevenir acidentes. 
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OFICINA CORPORAIS, JOGO, BRINQUEDO E BRINCADEIRA – UMA 
INTERVENÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

EM SITUAÇÃO DE RISCO - 2012 
 
 

 
ABADIA1 Tamara Amizuê Figueira; MARTINS, Ana Claudia; PEREIRA, Bruna 

Kely da Silva; SANTOS, Fernanda Costa;  CANEDO, Samara Rodrigues; 
BELÉM, Wesley Assis de; FONSECA NETO2 , Augusto César da;  

PAULA3, Maristela Vicente de 
 
Justificativa 
O Projeto brincar nasceu da necessidade de oferecer espaços e possibilidades de 

expressão para crianças e adolescentes de uma comunidade periférica da cidade de 

Catalão (GO). Ao acompanhar a chegada e instalação precária de famílias 

imigrantes nessa região da cidade, inicialmente o "Grupo Espírita Paulo de Tarso" 

buscou atendê-las nas suas necessidades mais emergentes, em seguida 

compreendendo a necessidade de sua promoção social, sistematizamos o Projeto 

Brincar, disponibilizando a estrutura física e os recursos da instituição. Atualmente o 

projeto atende em torno de cinquenta crianças e adolescentes com atividades em 

um turno duas vezes por semana. O Projeto Brincar abriga dois outros projetos 

parceiros, o Projeto Pererê e o Projeto de Extensão e Cultura denominado Oficinas 

Corporais, jogo, brinquedo e brincadeiras – uma intervenção com crianças e 

adolescentes em situação de risco, o qual é objeto do presente texto. 

A parceria dos projetos somam um conjunto de atividades de uma brinquedoteca, de 

jogos de salão, desenho/pintura, artesanato, oficinas corporais (jogos, dança e 

ginástica) e a capoeira. Os participantes aderem às atividades por livre demanda e 

ao final de cada encontro confraternizam com um lanche.  

O projeto Brincar disponibiliza os espaços físicos, equipamentos, os materiais de 

consumo e a concepção inicial de oferecer um espaço de expressão e humanização 

das crianças e adolescentes que participam do projeto, oferecendo a oficina de 

desenho, artesanato e as salas de brinquedo, enquanto o projeto Pererê 

disponibiliza os conhecimentos relativos à Capoeira e o Projeto Oficinas Corporais, 

jogo, brinquedo e brincadeiras – uma intervenção com crianças e adolescentes em 

                                                 
1 Acadêmicos. UFG - Curso de Educação Física Campus Catalão. tatafilgueira@live.com 
2 Coordenador Externo.  Augusto.cesar.fonseca@gmail.com 
3 Coordenadora do Projeto. maristela.vicente.paula@gmail.com 
Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (CAC-259). Coordenadora Prof. Ms. 
Maristela Vicente de Paula. 
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situação de risco, busca inserir-se nos espaços oferecidos, compartilhando fazeres e 

saberes e promovendo outras manifestações que privilegiam expressões corporais e 

brincadeiras, particularmente destacando-se o faz de conta e as relações 

interpessoais que se estabelecem nas dinâmicas do jogo e da brincadeira. 

A população alvo da proposta reside numa localidade que ficou conhecida como 

"Vila dos Baianos", uma comunidade periférica da Cidade de Catalão/GO, que não 

possui nenhuma proposição pública de acesso a bens culturais para além de 

escolas e creches localizadas em bairros vizinhos, e desprovida de espaços e 

equipamentos sociais para a atividade física, jogos, brincadeiras, atividades de lazer 

e de formação para além da educação formal. 

As crianças e adolescentes permanecem nas ruas e ou em trabalhos informais em 

significativa parte do dia que excede o turno escolar, isto quando estão na escola, 

pois não é infrequente abandonarem a escola seja para ajudar a família no trabalho 

na zona rural, seja porque foram excluídos da escola por motivos variados. 

A ausência de acesso a bens culturais diversos representa fator de exclusão social e 

denota a violação de direitos, que ao mesmo tempo que diminui a resiliência 

aumenta a possibilidade de exposição a situações de risco como o trabalho infantil, 

baixa escolaridade, gravidez na adolescência, uso de substância e práticas ilícitas, 

exposição a situações de violência ou como protagonista dela. 

O Brasil tem uma legislação avançada para a criança e o adolescente, em 

comparação com outros países do mundo, mas as políticas, enquanto propostas 

concretas de ações que visam transformar o texto das leis para as ações efetivas de 

garantia e promoção destes direitos, evoluíram pouco (Rizzini, 2008). 

A perspectiva de intervenção da proposta relatada visa confirmar em ação que é 

possível materializar condições que favoreçam aos indivíduos alcançarem seu pleno 

potencial a partir de proposições. 

Por essa perspectiva vislumbramos oferecer diversificadas formas de linguagens, 

seja escrita, falada, pelo desenho/pintura ou corporal que expressam bens culturais 

que constituem nossas humanidades.  

Conforme Rizzini, Barker e Cassaniga (2000), o acesso aos elementos da cultura 

com qualidade são fundamentais para o desenvolvimento integral dos sujeitos nos 

períodos particulares que compreendem a infância e adolescência, à medida que 

potencializam exercícios de interação social, de criatividade e de construção de 

perspectiva pessoal, das quais toda criança e adolescente tem direito a partir do 
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princípio da prioridade absoluta na garantia das condições plenas para o seu 

desenvolvimento previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). 

O referencial teórico adotado para pensar e sistematizar o fazeres do projeto é o 

sociointeracionismo postulado por Vygotsky e ancorado no princípio que a 

constituição do ser humano se dá pelas relações que estabelece com outros 

sujeitos, enfatizando o papel da linguagem pela qual as funções mentais superiores 

são formadas e culturalmente transmitidas.  

 

Objetivos 
Objetivo geral do projeto é propiciar vivências expressivas utilizando jogos, 

brinquedos, brincadeiras, desenho/pintura, artesanato como expressões culturais 

que compõe um conjunto de linguagens pela quais os sujeitos possam ler e 

comunicar com o mundo, colaborando com a sua formação humana e com uma 

sociedade mais justa no que se refere ao acesso a bens culturais. 

Especificamente o projeto tem como objetivos: proporcionar acesso a diversas 

formas de experiências expressivas e também de acesso aos bens culturais 

produzidos pela humanidade; promover espaços e ações para criação de laços 

sociais através de vivências expressivas fortalecendo os sentidos de 

autoconhecimento, valorização da autoestima, pertencimento e alteridade; fortalecer 

a rede de proteção da criança e do adolescente da cidade de Catalão (GO) 

participando das instâncias de reflexão e elaboração das políticas de atendimento à 

criança e ao adolescente. 

 

Metodologia 
As ações do Projeto de Extensão e Cultura denominado Oficinas Corporais, jogo, 

brinquedo e brincadeiras – uma intervenção com crianças e adolescentes em 

situação de risco são subsidiadas pelo Grupo de Estudos do Núcleo de Estudos e 

Pesquisa Infância e Educação, que tem como objeto central a infância na 

elaboração de estudos, pesquisa e extensão.  

A avaliação e o planejamento são atividades semanais dos trabalhadores do projeto, 

considerando a adesão dos participantes nas atividades oferecidas, observando o 

cumprimento dos objetivos, a escolha das propostas e os procedimentos adotados. 

As atividades oferecidas são acessadas por livre demanda, sendo definido um grupo 

responsável por dinamizar e interagir com as crianças em cada um dos espaços. 
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Discussão 
Na Oficina de desenho/pintura as crianças e adolescentes estarão expostas a 

superfícies variadas (lousas, papéis de tipo e tamanhos diferentes, lápis coloridos, 

giz de cera, pinceis e tintas sendo incentivados tanto a produzir seus próprios 

desenhos como compor sobre materiais pré-elaborados, que provoquem a 

exploração de suas capacidades neste campo de expressão da produção humana. 

Na oficina de artesanato as crianças e adolescentes são apresentadas a materiais 

variados de fontes variadas, inclusive materiais reaproveitados (sucata) e são 

incentivados a produzir com eles objetos de artesanato ou utilitários. Trabalhando 

conceitos relativos a educação ambiental e de reaproveitamento de materiais 

descartados. 

A brinquedoteca é oferecida prioritariamente para crianças de 0 à 6 anos crianças, 

para as quais são apresentadas a um ambiente cheio de caixas com brinquedos 

diversos, bonecas, carrinhos, bichos e diversos jogos de mesa apropriados para a 

faixa etária. São destinados também espaços para a fantasia, com mobiliário 

(cozinha, geladeira, pia, quites de limpeza, tabua e ferro de passar roupa, berço e 

carrinho de bebê), roupas e adereços para fantasiar as crianças. 

As crianças que procuram esta sala usufruem dos recursos conforme sua vontade 

sob acompanhamento de adultos, brincando com as crianças quando convidados 

por elas. 

São ações comuns das crianças nesta sala: fantasiar-se e assim permanecer por 

todo período de tempo disponível, montagem de quebra cabeças, brincadeiras de 

faz de conta com temáticas variadas como a montagem de fazenda usando 

miniaturas, atividades domésticas cotidianas variadas usando as miniaturas de 

móveis. 

A equipe percebe que é comum nas crianças que chegam pela primeira vez  

ao projeto um deslumbramento ansioso que cede após alguns dias de frequência e 

dá lugar a uma atividade mais focada, geralmente fixa em sua temática por algum 

tempo, ou só brincando de fazenda, ou só brincando de "casinha". Após dominar os 

brinquedos daquela sala, algumas crianças exploram outras salas do projeto, 

principalmente a sala que fica contígua, a sala de desenho. 

As crianças e adolescentes são apresentados a jogos variados como, jogos de 

tabuleiro, entre eles, xadrez, dama, War, Batalha Naval, Banco Imobiliário, futebol de 
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botão, bem com quebra cabeça de diferentes níveis de dificuldade. As atividade são 

desenvolvidas em uma ambiente com mesas que são ocupadas pelos participantes 

acompanhados por monitores que incentivados, orientam e mediam as relações que 

se estabelecem na dinâmica dos jogos. 

Vivência de práticas corporais lúdicas, envolvendo jogos, brincadeiras, elementos 

dos esportes, da ginástica e da dança. Resgate de brincadeiras populares e uso de 

material diversificado, bolas, arcos, cones, cordas, colchonetes. 

 

Conclusões 
O investimento feito no ser humano particularmente no período precípuo que 

compreende a infância e adolescência são fundamentais para garantir o pleno 

desenvolvimento de suas possibilidades de sujeito, elementos fundamentais para 

que se tenha uma sociedade mais justa e mais feliz. 

Valorizando espaços qualificados para brincar, jogar, expressar por várias 

linguagens, criando e comunicando, crianças e adolescentes são confirmados na 

sua humanidade.  
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ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASMÁTICOS: UMA 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

BRAZ, Tatiane Oliveira1; BORGES, Josiane Rodrigues2; FERNANDES, Isabela Cristine 

Ferreira3; COSTA, Lusmaia Damaceno Camargo4; VIEIRA, Maria Aparecida da Silva5; 

SALGE, Ana Karina Marques6; SIQUEIRA, Karina Machado7. 

 
Palavras-chave: asma, criança, adolescente, atenção integral. 

 

Introdução  
A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por 

hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e limitação variável ao fluxo aéreo, 

manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto 

no peito e tosse (IV DIRETRIZES BRASILEIRAS PARA O MANEJO DA ASMA, 2006). 

Nas últimas décadas, apesar dos avanços no entendimento da sua fisiopatogenia e 

tratamento, a morbi-mortalidade de asma tem crescido em todo o mundo (CENTERS 

FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION - CDC, 1998; PRICE et al., 2002).   
No Brasil, considera-se que a prevalência da asma permanece em torno de 10%. 

No ano de 2008, foi considerada a terceira causa de internação pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), com aproximadamente 300 mil hospitalizações ao ano (BRASIL, 2010). A 

asma é uma condição clinica que não tem cura e por isso o sucesso do seu tratamento 

é baseado em obtenção do controle da doença e redução de danos decorrentes das 

crises (IV DIRETRIZES BRASILEIRAS PARA O MANEJO DA ASMA, 2006; Dalcin et 

al., 2011). O aumento da prevalência da asma em crianças pode trazer graves 

complicações à vida adulta, pois estudos comprovam que asmáticos com quadros 

                                                 
 Resumo revisado por Prof. Ms. Karina Machado Siqueira, coordenadora da ação de extensão: Aprendendo a 
Conviver com a Asma. FEN - 112.   
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persistentes na infância continuam com os sintomas quando adultos (COSTA; 

CONDINO NETO, 2005).  

É uma doença que provoca repercussões e limitações físicas, sociais e 

emocionais dos pacientes e requer mobilização ativa dos familiares (BETTENCOURT et 

al., 2002). Educar o cliente é a parte terapêutica principal para o controle da asma e 

este plano de cuidados deve levar em conta aspectos culturais, informações sobre a 

doença, incluindo medidas para diminuir a exposição aos alérgenos e reconhecer 

sintomas precoces (BRASIL, 2010). 

No Brasil, em 1999 foi instituído pelo Ministério da Saúde, o Plano Nacional de 

Controle da Asma (PNCA). A partir de então, alguns programas de controle e atenção à 

asma foram criados, consolidados e expandidos, e esse esforço gerou experiências 

acumuladas de tratamento multiprofissional, melhor controle da doença, redução da 

morbidade e da procura a serviços de urgência.  

Partindo da preocupação em assistir a população de asmáticos do município, 

assim como em atender as recomendações do PNCA, a Secretaria Municipal de Saúde 

de Goiânia iniciou em agosto de 2005, as ações do programa denominado Catavento – 

Programa de Controle da Asma de Goiânia. A abordagem terapêutica valoriza medidas 

de higiene e controle ambiental e o tratamento com medicações disponíveis na rede 

municipal (GONDIM, 2007). 

O ambulatório de pediatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás (HC/UFG) se constitui um serviço de referência terciária para crianças e 

adolescentes advindos do município, inseridas no programa Catavento, e ainda 

crianças de outros municípios do estado de Goiás. É neste contexto que são 

desenvolvidas atividades do projeto de extensão “Aprendendo a conviver com a asma”, 

vinculado às Faculdades de Enfermagem e Medicina da UFG. 

Considerando a importância da assistência qualificada às crianças e 

adolescentes asmáticos e a relevância da participação de uma equipe multiprofissional 

neste contexto, surgiu o interesse em desenvolver este projeto de extensão no 

ambulatório de Pediatria do HC/UFG, com o propósito de realizar ações de educação e 

acompanhamento de crianças e adolescentes asmáticos, assim como, capacitar os 

alunos da Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil, Residência Médica 
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em Pediatria e acadêmicos de enfermagem, medicina, odontologia, psicologia e serviço 

social, para ações voltadas a essa clientela, com o intuito de melhorar a qualidade de 

vida dessas crianças e adolescentes. 

 
Objetivo 
Descrever a experiência de um projeto de extensão universitária que visa a 

atenção integral a crianças e adolescentes asmáticos, baseado em ações 

desenvolvidas por equipe de saúde multiprofissional.  

 

Metodologia 
Trata-se de um relato de experiência do projeto de extensão “Aprendendo a 

conviver com a asma”, o qual tem sido desenvolvido no ambulatório de Pediatria do 

HC/UFG, desde março de 2007, junto a crianças e adolescentes asmáticos e seus 

familiares. Têm sido realizadas avaliações, acompanhamentos e orientações 

individuais, por meio de consultas e atividades grupais com as crianças, adolecentes e 

seus familiares no ambulatório de Pediatria do HC/UFG. 

 

Resultados e discussão 
As ações desenvolvidas no projeto de extensão “Aprendendo a conviver com a 

asma” abrangem a avaliação e acompanhamento do estado de saúde de crianças e 

adolescentes asmáticos. São implementadas estratégias de educação em saúde 

relacionadas ao manejo e controle da asma, além de ações de atenção integral à saúde 

de crianças e adolescentes asmáticos, incluindo intervenções terapêuticas e de 

assitência social, por equipe multiprofissional. 

Dentre as ações desenvolvidas, busca-se avaliar o conhecimento dos pais, 

crianças e adolescentes sobre o regime terapêutico medicamentoso, averigando a 

adesão ao tratamento farmacológico, orientando os pais sobre a importância de seguir 

o tratamento proposto e usar a medicações de crise e intercrise corretamente. Busca-se 

estabelecer estratégias de valorização e responsabilização da família junto à criança e 

ao adolescente no controle da doença e na prevenção de danos decorrentes das crises 

asmáticas. 
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Durante o atendimento das crianças e adolescentes asmáticos, faz-se o 

treinamento para o uso de medicamentos cuja forma de apresentação é diferenciada, 

como os inaladores de pó seco ou inaladores dosimetrados acoplados espaçadores e 

máscaras. São oferecidas oficinas de capacitação dos familiares para a confecção, 

utilização, higienização e armazenamento de espaçadores artesanais, que podem ser 

feitos com garrafas pet. 

No ambulatório especializado os residentes e acadêmicos colaboram na 

avaliação física, manejo da doença e realização de um teste de medida de obstrução 

brônquica. Busca-se também acompanhar as famílias no que se refere às medidas de 

controle ambiental da asma e fatores desencadeantes de crises como, 

hipersensibilidade aos ácaros da poeira doméstica, mofo, pêlos de animais, poluição 

ambiental e fumaça de cigarro. 

Além das ações já relatadas, a parceria com os cursos de residência 

multiprofissional do HC/UFG, tem possibilitado a realização de avaliação social, 

psicológica e da saúde bucal das crianças/adolescentes asmáticos, identificando 

possíveis prejuízos causados pela situação de vulnerabilidade em que se encontram e 

encaminhando casos para o devido acompanhamento. 

  

Conclusões 
As ações do projeto de extensão “Aprendendo a conviver com a asma” tem 

colaborado com o programa Catavento da SMS de Goiânia, por meio da melhoria na 

qualidade da atenção oferecida no ambulatório de Pediatria do HC/UFG, referência 

terciária para o referido programa. Além disso, tem colaborado na capacitação de 

residentes e acadêmicos da área de saúde da UFG para o desenvolvimento de 

habilidades voltadas para a assistência às crianças e adolescentes asmáticos, 

priorizando o trabalho em equipe multiprofissional. 

O projeto também tem influenciado na elaboração de diversos projetos de 

pesquisa relacionados à temática e tem como um de seus objetivos, a divulgação das 

ações de extensão e pesquisa desenvolvidas, com o intuito de informar e difundir o 

conhecimento produzido, por meio de apresentações de trabalhos em eventos da área 

e publicações em periódicos científicos. 
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JUSTIFICATIVA/ BASE TEÓRICA: 
 

Nos últimos anos, surgiu uma grande preocupação em relação à 

população masculina, no sentido de qualificar a assistência à saúde dos 

homens na perspectiva de linhas de cuidado que garanta a integralidade da 

atenção. Visto que estes procuram muito pouco às unidades básicas de saúde 

e quando necessário adentram o sistema por meio da atenção secundária e 

terciária (BRASIL, 2008). 

 A demora em procurar assistência à saúde tornam os homens mais 

susceptíveis às doenças crônicas e graves, além de maior risco de 

mortalidade. Sabe-se que de cada três pessoas adultas que morrem, duas 

pessoas são do sexo masculino. E quando comparado com as mulheres, o 

tempo de vida deles é 7,6 anos a menos. As doenças que estão entre as 

principais causas de mortes são as isquêmicas do coração, como o infarto do 

miocárdio, seguida das moléstias cardiovasculares como, por exemplo, o 

Acidente Vascular Cerebral, e por último outras doenças cardíacas, 

pneumonia, cirrose e diabetes. (BRASIL, 2010.) 

 Se os homens procurassem com mais regularidade serviços de atenção 

primária, muitos agravos poderiam ser evitados. Estudos comprovam que ao 

retardar a buscar atendimento à saúde, os homens não estão trazendo apenas  

 
Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (CAJ- 671 ):  Profa Ms Marise 

Ramos de Souza. 
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uma sobrecarga financeira para o sistema único de saúde, mas gerando 

também inúmeros problemas emocionais e sofrimento físico para ele próprio e 

para a família que o acompanha (BRASIL, 2008).  

 Segundo Gomes (2007), os homens muitas vezes não realizam exames 

preventivos ou outros atendimentos básicos por acharem que isso os faria 

parecerem pessoas mais sensíveis, além de possuírem o medo de descobrir 

que algo não vai bem com eles.  

Neste contexto, foi realizado a IV Feira de Saúde, com um stand voltado 

especialmente para atender o que é preconizado na Política Nacional de 

Atenção Integral a Saúde do Homem. 

  

 

OBJETIVO: 
 
 Orientar a população masculina sobre as principais doenças que os 

acometem e a importância de se realizar exames periodicamente. 
   

METODOLOGIA  
 
 Há quatro anos a feira de saúde vem sendo realizada pelos alunos do 

segundo período do Curso de Enfermagem- CAJ/UFG. Neste evento contamos 

com apoio da prefeitura municipal de Jataí, no sentido de disponibilizar o local, 

a fim de que a ação fosse efetivada. Visando atingir um número maior de 

pessoas, optou-se em realiza-lo no dia de domingo, no período matutino, no 

horário das 08:00 h ás 12:00 h. 

  A IV Feira da Saúde foi executada com o intuito de tratar de diversos 

assuntos que muitas vezes não são de conhecimento da população, em 

especial da masculina. Este foi um momento impar para tirar dúvidas em 

relação à saúde do homem, assim como ensina-los sobre os cuidados 

primários que devem ser realizados cotidianamente. 

 Para que a feira pudesse acontecer, contamos com o apoio de diversas 

instituições que de uma forma ou outra colaboraram para a realização da 

mesma. Para que ocorresse a divulgação do evento, foram entregues convites 
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para a população local, utilizamos também os meios de comunicação tais como 

emissoras de TV e rádio, além de panfletos, os quais foram distribuídos pelos 

acadêmicos da equipe de organização do evento. Alguns materiais como: 

preservativos e panfletos informativos sobre a saúde do homem foram 

disponibilizados pelas coordenadoras das unidades saúde da família.  

 A organização do stand, destinado a atender aos homens, foi voltada 

para as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Sendo 

enfatizada a importância de se procurar regularmente um profissional de 

saúde. Realizamos várias explicações sobre: as patologias mais frequentes no 

sexo masculino, a indicação e necessidade do exame da próstata, a 

importância de uma boa higiene, a fim de evitar doenças entre elas, o câncer 

de pênis. 

 Além da educação em saúde foram entregues folders sobre como se 

prevenir para não adoecer. Criamos e expomos um vídeo, no qual mostrava 

fotos com imagens reais de acidentes de trânsito causados na maioria das 

vezes pelas imprudências e pelas irresponsabilidades de alguns condutores 

alcoolizados, os quais em geral são homens. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
 O stand intitulado “saúde do homem” chamou a atenção de muitas 

pessoas que estavam presente na feira municipal de Jataí. O mesmo estava 

sob a responsabilidade de 4 acadêmicas de enfermagem CAJ/UFG, das quais 

organizaram todo material educativo, onde fizemos as orientações com o intuito 

de alertar os homens sobre os riscos que podem acometer sua saúde, as 

doenças mais prevalentes e os agravos com maior probabilidade de morbi-

mortalidade no sexo masculino.Como, por exemplo, o câncer de próstata.  

Observamos que muitos dos homens que passaram pelo local 

manifestaram dúvidas sobre o câncer, em especial o de próstata. Outros se 

demonstravam surpresos quando falávamos que o homem também poderia ter 

câncer de mama, eles se assustavam e nos perguntavam se isso não era 

¨coisa¨ de mulher.  

Vale salientar que no final do evento, um senhor de aproximadamente 

55 anos nos procurou para tirar suas dúvidas em relação às doenças que mais 

Capa Índice 15435



atingem os homens, então explicamos e o orientamos sobre o assunto. Após 

nos ouvir atentamente ele nos relatou que já teve câncer de pênis, mas 

procurou atendimento médico assim que percebeu o inicio de alterações. 

Felizmente, a doença estava em estágio inicial, sendo, portanto submetido ao 

tratamento. Não teve nenhuma complicação ou dano a saúde. 

É fundamental ressaltar que muitos homens, tanto jovens quanto idoso, 

relataram usar o preservativo. Um dos participantes mencionou, para a nossa 

surpresa, que o uso da camisinha é um meio muito seguro e eficaz para se 

cuidar da saúde e evitar doenças. 

 

CONCLUSÃO: 
 

O trabalho de educação em saúde destinado para a população 

masculina presente na IV feira de saúde foi realizado com sucesso. Podemos 

afirmar que o objetivo proposto foi alcançado, pois despertamos em muitos dos 

participantes a necessidade da mudança de comportamento e a necessidade 

de procurar atendimentos que visam à promoção da saúde e a prevenção de 

doenças. 

Desenvolver este evento foi de fundamental importância por dois 

motivos, primeiro por ter a oportunidade de orientar e esclarecer dúvidas sobre 

a saúde do homem, que muitas vezes são relegados a segundo plano e ficam 

sem assistência básica de saúde. O outro aspecto foi possibilitar aos 

acadêmicos o contato com a comunidade, a fim de colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos na universidade. Com certeza isto nos proporcionou 

um significativo crescimento acadêmico e profissional.   
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Educação em saúde e assistência ao ciclo gravídico-puerperal: trabalho com 

um grupo de gestantes.                                            

                                                    RAMOS , Vanessa Vêncio Frauzino¹; CONCEIÇÃO, 

Lívia  Roberta  Rodrigues²;  CARNEIRO,  Thais  de  Oliveira³;  SALGE,  Ana  Karina 

Marques4.

Palavras-chave:  Saúde  da  mulher,  enfermagem obstétrica,  educação  em saúde, 

gestantes.

Introdução

            A gestação é um momento de mudanças físicas, psicológicas, sociais e 

emocionais. Nessa época também aparecem às dúvidas e anseios advindos desse 

momento de transformação, pois a gestação afeta não só a vida da mulher que está 

gerando um novo ser, mas também todos aqueles que estão a sua volta, e isso não 

inclui somente a família. A criação de grupos educativos é um estímulo à promoção 

da  saúde  e  complementação  da  demanda  por  cuidados.  Visando  garantir  uma 

melhor  adaptação  às  transformações  intrínsecas  da  gestante,  pois  estas  geram 

medos, anseios e dúvidas.

           Portanto, a criação de grupos de gestantes auxiliam essas mulheres nesse 

período de sua vida, desenvolvendo assim uma melhor interação com a gestante e 

sua  família,  e  outras  gestantes  na  troca  de  experiências.  Vários  trabalhos 

demostram  que  atividades  realizadas  com  grupos  têm  sido  bastante  efetivas  e 

atingem resultados satisfatórios. 

¹ Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Enfermagem (vanessafrauzino@gmail.com)
2 Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Enfermagem (liviaroberta01@hotmail.com)
3 Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Enfermagem (thais_oc@hotmail.com)
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Objetivo

 Relatar as atividades realizadas em um grupo de gestantes e os resultados 

alcançados. 

Metodologia

Ação  de  extensão  realizada no  Centro  Catequético  Nossa  Senhora  da 

Conceição, localizado no bairro de Campinas, Goiânia-Go. Cada grupo é formado 

por  15  a  20  gestantes  que  procuram  voluntariamente  o  serviço.  Os  encontros 

acontecem todas as segundas-feiras, das 14:00 às 17:00 h, durante 7 semanas. Os 

encontros  são  realizados  em  uma  sala  do  Centro  Catequético,  com  carteiras 

organizadas geralmente em roda, que facilita a discussão e a visualização de todos. 

Os temas abordados incluem as modificações bio-psicológicas do período perinatal, 

e  recursos  áudio-visuais  e  técnicas  de  grupo  são  utilizados  para  condução  das 

atividades. No último encontro de cada grupo é realizada uma confraternização e 

avaliação  oral  do  grupo  pelas  gestantes.  Os  profissionais  envolvidos  são  uma 

psicóloga, uma enfermeira e três acadêmicas de enfermagem. 

Resultados

 Observamos  comprometimento  e  regularidade  entre  as  participantes  do 

grupo.  Na  maioria  das  reuniões  havia  a  presença  de  pais,  que  demonstravam 

interesse  em frequentar  os  encontros,  esse  número  só  não  era  maior  devido  à 

dificuldade  em  conciliar  os  horários.  Na  avaliação  final  expressaram  satisfação, 

ampliação de conhecimentos e há relatos de  que o grupo funcionou como uma 

terapia para a gestante. Após o parto algumas mulheres continuaram participando 

de atividades na unidade, como o grupo de mãezinhas.  
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Conclusão

 O  trabalho  em  grupo  configura  uma  importante  estratégia  para  o 

desenvolvimento do processo educativo em saúde. A troca de experiências permite 

aos  participantes  se  sentirem  respeitados  e  compreendidos.  O  envolvimento  de 

profissionais de saúde na construção do conhecimento contribui para o aprendizado 

responsável e desenvolvimento de uma gestação mais segura e saudável. 

É uma vivência muito significativa que deveria ser experimentada por todos os 

estudantes, não só de enfermagem, como também de outras áreas da saúde, pois 

possibilita a construção de um conhecimento e uma experiência ímpar, que é única 

e que vai além do que é demonstrado na teoria.

Participar  do  grupo,  das  experiências,  resolução  de  dúvidas,  evolução  da 

gestação  e  o  maior  conhecimento  da  gestante  sobre  seu  corpo  possibilita  aos 

acadêmicos  uma  aproximação  da  realidade  dessas  pessoas,  convivência  com 

culturas e conhecimentos diversos, que abre um leque de possibilidades para que o 

acadêmico possa pensar em sua contribuição, futura atuação profissional e pensar 

em novas estratégias para a atuação nessa área. 
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O ENSINO DE LIBRAS NA GRADUAÇÃO: UMA NECESSIDADE IMEDIATA NOS 
CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE 

 
ROSA, Vanuza Maria1; Moreira, Synara Escobar2; CHAVEIRO, Neuma3. 

 

Palavras-chave: Língua Brasileira de sinais, graduação, ensino 

 

1. Introdução 
 
 Nas línguas de sinais a modalidade de produção é espaço-visual, pois o 

sistema de signos compartilhado é recebido pelos olhos e sua produção realizada 

pelas mãos. São reconhecidas como língua pela linguística, possuem sua própria 

estrutura gramatical e permitem expressar qualquer conceito, seja ele complexo, 

sutil ou abstrato. Além do que se situam nas mesmas áreas cerebrais das línguas 

orais (CHAVEIRO, 2005). 

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão da comunidade surda pela Lei Federal n. 10.436/2002, e 

regulamentada pelo Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. O profissional da 

saúde passa então a ser solicitado a se preparar para dar efetivo atendimento a esta 

população, uma demanda anterior a essa regulamentação.  

Segundo Chaveiro (2010), a linguagem é um instrumento de poder e aos 

surdos não pode ser negado o direito de usufruir dos benefícios de uma língua, 

portanto, aceitar a diferença do surdo e conviver com a diversidade humana é um 

desafio proposto à sociedade, incluindo o adequado atendimento na área da saúde 

para os surdos, diante de suas necessidades. 

 Na prática constata-se um entrave à interação entre surdo e profissional de 

saúde. É indispensável que ambos encontrem uma forma de interação para garantir 

uma assistência de qualidade e universal, um dos princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

                                                           
1Faculdade de Medicina – Universidade Federal de Goiás. vanuzamariarosa@gmail.com  
2Faculdade de Medicina – Universidade Federal de Goiás. synaraescobar@gmail.com 
3Faculdade de Letras – Universidade Federal de Goiás. neumachaveiro@hotmail.com  

Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código FL-100: Professora Doutora Neuma 
Chaveiro  
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Diante da forma desafiadora que esse processo de comunicação se 

apresenta para o profissional de saúde e para o surdo, durante o atendimento, a 

presença do intérprete de LIBRAS é essencial, mas não representa uma inclusão 

efetiva e adiciona uma terceira pessoa na relação médico-paciente. Este intérprete 

muitas vezes é um conhecido do surdo, o que ainda fere o princípio do sigilo e pode 

constranger o paciente, levando-o a omitir suas queixas. 

Sem dúvida o ensino da LIBRAS na graduação é o melhor caminho para 

garantir uma comunicação e um atendimento efetivo. Cursos para profissionais já 

formados também é um ótimo caminho. Contudo, o mais importante é conscientizar 

os profissionais da importância de se comunicar com os pacientes surdos, a fim de 

incluí-los e garantir um atendimento digno.  

 Na Universidade Federal de Goiás (UFG), os graduandos podem estudar 

LIBRAS através das disciplinas de Núcleo Livre (NL), cursadas optativamente ou 

através de cursos oferecidos pelo Centro de Línguas da Universidade. No entanto, 

essas opções não suprem a demanda de toda a comunidade acadêmica. 

 

2. Objetivos 
 

 O presente trabalho tem como objetivos discutir, a partir das experiências 

vivenciadas na disciplina de NL “Noções básicas da Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS”, durante o segundo semestre de 2011, a importância do ensino de LIBRAS 

na graduação dos cursos da área da saúde e seus benefícios para uma melhor 

relação médico-paciente e para inclusão social dos surdos. 

 
3. Metodologia 
 

A disciplina Noções Básicas da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS possui 

uma carga horária de 64 horas. As aulas eram ministradas duas vezes por semana, 

durante o primeiro semestre de 2011, pela professora doutora Neuma Chaveiro. 

O programa da disciplina incluiu aquisições de conhecimentos básicos como 

o alfabeto, números, dias da semana, meses e outros. Atividades como diálogos e 

mímicas ajudavam a incorporar a expressão facial, um aspecto importante da 

linguagem. Filmes e documentários tornavam as particularidades da realidade do 

surdo mais próximas e reais para os alunos. A conclusão da disciplina foi a 
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apresentação de uma música, quando os alunos puderam por em prática os vários 

aspectos da linguagem adquiridos durante as aulas. 

Participar do Núcleo Livre de Libras foi uma experiência ímpar. Através dela 

foi possível conhecer muito mais que uma linguagem e nos libertarmos da 

ignorância sobre o assunto, de conceitos formados previamente com base em 

vivência alguma. Pudemos aprender, pensar e viver um pouco desse universo, da 

cultura da comunidade surda. Através de dinâmicas que incluíam mímicas, músicas 

e atividades, como jogo da memória, aprendemos que as línguas de sinais não são 

apenas gestos, mas um sistema linguístico altamente estruturado e tão complexo 

quanto as línguas faladas. Percebemos a importância de alcançar a condição do 

outro, do paciente que quer contar as suas queixas a um médico ou outro 

profissional da saúde e tem o direito de ser compreendido e atendido.  

 

4. Discussão 
 

Embora reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da 

comunidade surda pela Lei Federal n. 10.436/2002, e regulamentada pelo Decreto n. 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, a LIBRAS ainda não é conhecida por muitos 

brasileiros. Há entre aqueles que conhecem uma série de conceitos pré-formados e 

um desconhecimento profundo de seus aspectos. 

 Diante da importância clara de se ter a disciplina de LIBRAS na grade 

curricular das universidades houve grandes avanços. Um deles foi uma proposta 

encaminhada pela Secretaria de Educação Especial ao ministro da Educação, Tarso 

Genro, que prevê que os cursos de formação de professores, do ensino médio e 

superior, e de Fonoaudiologia incluam o ensino de LIBRAS em seus currículos. Ter 

no currículo um curso de LIBRAS ou inserida como uma matéria colocará toda uma 

sociedade acadêmica, envolvida com a linguagem deixando clara sua importância 

para a inclusão dos surdos. É importante que outros cursos sejam contemplados 

com a inclusão dessa matéria na grade curricular. 

Algumas faculdades de medicina, como a UFMG (Universidade Federal de 

Minas Gerias), incluíram o ensino de LIBRAS como matéria optativa. Na UFG, essa 

disciplina pode ser escolhida como NL. No entanto, o número de vagas é pequeno 

para a comunidade acadêmica. O ensino dessa língua no curso de medicina 

desmitificaria concepções como a de que a língua é composta apenas por gestos, 
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prepararia o futuro profissional para o atendimento a essa parcela da população, 

promovendo sua inclusão e resgatando sua cidadania.  

 

5. Conclusão 
 
 A inclusão social referente ao atendimento aos portadores de necessidades 

especiais, nos serviços da área de saúde, estabelece-se como fator essencial de 

qualidade dos serviços prestados, enquanto que a falta de comunicação inviabiliza 

um atendimento humanizado (CHAVEIRO, 2010). 

 O uso de LIBRAS durante a assistência aos surdos indica uma valorização de 

cada paciente com suas diversidades. A aquisição de uma nova linguagem 

representa uma nova forma de se expressar e de se comunicar. E, sobretudo, 

excluir-se-ia a necessidade de intérpretes durante o atendimento, promovendo a 

inclusão dos surdos, o respeito aos seus direitos e a melhoria da relação de 

confiança do paciente com o médico. 

 Diante disso, conclui-se que ensinar LIBRAS na graduação, especialmente 

nos cursos da área da saúde, é uma necessidade imediata, e apenas o primeiro 

passo para promover uma inclusão efetiva do surdo na sociedade. 
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ESTRATÉGIAS PARA A FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES PARA A 

PRESERVAÇÃO DE FLORESTAS E ÁGUA – aproximando escolas do Parque 

Altamiro de Moura Pacheco em Goiânia 

 

FERREIRA, Walleska Alves de Aquino1; SILVA, Renata Benfica Lima e1; 

MACHADO, Felipe Melo2; HORA, Karla Emmanuela Ribeiro1; RIOS, Kelly Cristine 

Rodrigues Constatino3; ESPÍRITO SANTO FILHO, Kleber do4; JORGE, Vanessa 

Araújo4; KOPP, Katia1  

 

Palavras-chave: Formação de multiplicadores, recursos hídricos, saúde ambiental, 

florestas 

 

1. INTRODUÇÃO 
Em diferentes partes do mundo a disponibilidade de água potável tem se 

tornado um grave problema devido ao seu uso excessivo e poluição. Em muitos 

cursos d’água observa-se a ausência de matas ciliares e de galeria, o que facilita os 

processos de assoreamento e lixiviação de contaminantes comprometendo a 

qualidade da água e a vazão do recurso hídrico.  

A relação entre as florestas e a água representa a intricada interdependência 

dos ecossistemas e seus recursos. As florestas desempenham um papel 

fundamental no ciclo hidrológico, afetando as taxas de transpiração e evaporação, e 

influenciando como a água é encaminhada e armazenada em uma bacia 

hidrográfica. Dessa forma, possuem um papel vital na preservação de áreas úmidas, 

que atuam como reservatórios naturais e são extremamente ricos em termos de 

biodiversidade e de serviços ambientais que elas fornecem, por exemplo, dentro dos 

domínios da agricultura, saneamento e energia. Diante de tais aspectos verifica-se 

uma relação importante e direta entre a preservação de áreas florestais e a 

conservação dos recursos hídricos. 

Em Goiânia, observa-se a implantação de diferentes tipos de Unidades de 

Conservação, cujo objetivo, além do estético e lazer, vincula-se à necessidade de 

melhoria do microclima urbano, da conservação de áreas ambientais estratégicas e 

da preservação da biodiversidade local. Exemplifica isto o Parque Estadual Altamiro 

de Moura Pacheco (PEAMP). O Parque faz parte da Área de Proteção Ambiental do 

João Leite, criada para proteger o Ribeirão João Leite que, junto com o Rio Meia 
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Ponte do qual é tributário, fornece água potável para Goiânia e outros municípios. 

Recentemente foi construído um reservatório para abastecimento à jusante do 

PEAMP que pretende abastecer cerca de 2,5 milhão de pessoas até 2025 

(Saneago, 2011). 

Assim, devido importância das áreas florestais na preservação dos recursos 

hídricos e, por conseguinte na prevenção de riscos e na proteção à saúde humana, 

tais áreas, como o PEAMP, servem de importante instrumento de Educação 

Ambiental uma vez que, potencializam atividades de contato e interação entre os 

indivíduos e o ecossistema natural. Diante de tal perspectiva, o projeto AZUL QUE 

TE QUERO VERDE: recursos hídricos e conservação de áreas florestais em 

mananciais de abastecimento de água urbano tem por objetivo formar agentes 

multiplicadores para o desenvolvimento de ações voltadas para a preservação de 

recursos hídricos em interface com a proteção das florestas visando estimular o 

desenvolvimento da cultura ambiental pelos alunos da escolas envolvida.  

 

2. OBJETIVOS 
O objetivo geral do trabalho foi apresentar as relações sistêmicas existentes 

entre as florestas, a preservação dos recursos hídricos e a qualidade de vida 

humana em mananciais de abastecimento de água por meio da formação de 

multiplicadores, visando envolver estudantes em atividades que propiciem a 

manutenção da água potável da Bacia do Ribeirão João Leite. Especificamente 

pretendia-se: a) Aumentar o conhecimento dos atores envolvidos sobre a 

importância das áreas florestais das unidades de conservação e dos serviços 

ambientais prestados por elas; b) Disseminar conhecimentos sobre a importância 

das áreas protegidas na manutenção dos recursos hídricos e da saúde humana; c) 

Apresentar aos alunos, de forma dinâmica e lúdica, o Parque Estadual Altamiro de 

Moura Pacheco e seus recursos naturais; d) Incentivar mudanças de hábitos em prol 

da preservação e conservação dos recursos naturais, notadamente dos recursos 

hídricos; 

 

3. METODOLOGIA 
O estudo foi realizado em uma escola estadual localizada no Setor 

Guanabara, no município de Goiânia. Foram mobilizadas quatro turmas do nono ano 
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do Ensino Fundamental. Os/as estudantes participaram de palestras e realizaram 

uma trilha interpretativa no Parque Altamiro de Moura Pacheco. 

As atividades utilizaram a abordagem participativa por meio da aplicação do 

modelo de Planejamento, Processo e Produto (PPP) proposto por Jacobson (1991), 

modificada por Jacobson & Padua (1995) que pressupõe uma avaliação contínua do 

programa de educação ambiental proposto. Para adoção dessa metodologia foram 

desenvolvidas as seguintes etapas: 

1a Etapa - Planejamento: nessa primeira parte do projeto foram feitas visitas 

às escolas selecionadas para ouvir o que os alunos pensavam sobre a importância 

das florestas para a manutenção dos recursos hídricos e para a promoção do bem 

estar humano. Nessa etapa também foram aplicados questionários aos alunos para 

verificar a percepção que os mesmos possuem sobre as áreas florestais e sua 

importância.  

2a Etapa - Processo: nessa etapa foram proferidas palestras aos alunos 

demonstrando a importância das áreas protegidas não só para a manutenção da 

biodiversidade como também para a prestação de serviços ambientais. Foram 

proferidas duas palestras para cada turma envolvida no projeto com os seguintes 

temas: (a) Importância das florestas para a preservação dos recursos hídricos; (b) 

Recursos hídricos e saúde humana. Nessa fase também foi implementada uma trilha 

interpretativa no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e os alunos 

envolvidos no projeto foram levados até o Parque para percorrê-la.  

3a Etapa - Produto: nessa fase, foi realizada a avaliação dos resultados 

gerais obtidos com o programa de Educação Ambiental comparando-se as 

respostas dos questionários obtidas antes e depois do estabelecimento do projeto. 

 

4. RESULTADOS/DISCUSSÃO 
Por meio dos questionários aplicados aos/as alunos/as antes da realização 

das palestras e da trilha interpretativa e após as atividades terem sido realizadas, foi 

possível verificar que a maioria dos alunos (n = 86; 75%) não conhecia o Parque 

Estadual Altamiro de Moura Pacheco e nem todos sabiam da sua importância sendo 

que, alguns estudantes acreditavam que essa unidade de conservação poderia ser 

utilizada para a pesca, caça e criação de animais domésticos. Alguns estudantes, 

também, não possuíam muito conhecimento sobre a fauna e flora do parque. Parte 

deles respondeu no questionário que animais, tais como: leão, zebra, hipopótamo, 
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preguiça, girafa, coala e cavalo eram típicos do Cerrado. Em relação à característica 

da flora local, espécies frutíferas, tais como: mangueira, pé-de-jaca, goiabeira, 

laranjeira e espécies comerciais como o eucalipto, foram citadas. Após a 

apresentação das palestras e a visita a trilha, o número de citações de animais e 

plantas exóticas diminuiu e, apenas 5% dos alunos ainda fizeram referência a algum 

animal ou planta exótica como nativos do PEAMP. 

Em relação à definição de uma unidade de conservação, antes da realização 

das atividades na escola, 70% dos alunos acertaram a resposta, 20% erraram e 

10% alegaram não saber o que é uma unidade de conservação. Após a realização 

das atividades, notou-se uma mudança significativa uma vez que, 96% dos alunos 

acertaram a reposta e apenas 2% erraram ou não souberam responder. 

Quanto analisada a importância das florestas para a preservação dos 

recursos hídricos, após as atividades foi verificado que a maioria dos alunos 

acreditava que as florestas podem influenciar na qualidade e na quantidade das 

águas, mas em relação aos conceitos de mata de galeria e mata ciliar, mesmo após 

a realização das palestras e da trilha, os alunos ainda confundiram os conceitos e 

dessa forma, não foi significativa a porcentagem de acertos antes a após as 

atividades. No entanto, houve mudança de percepção em relação à importância das 

matas que margeiam os rios e córregos, pois, no pré-questionário, 3% dos alunos 

disseram que essas matas não possuíam valor algum e 13% que elas tinham pouco 

valor. Já no pós-questionário, esses valores caíram para apenas 4%.  

Em relação à percepção dos alunos quanto à presença de problemas 

ambientais em seus bairros, a sua definição e o que eles consideram como 

problemático, as respostas foram variadas. Muitos alunos definiram problemas 

ambientais como relacionados a “desmatamento e poluição” e relataram que o 

principal problema encontrado em seus bairros era a grande quantidade de lixo 

jogado nas ruas. Após as palestras e a visita à trilha interpretativa, os alunos foram 

questionados sobre qual problema ambiental eles achavam mais difícil de ser 

combatido e, 33% disseram acreditar que a poluição das águas é mais difícil de ser 

combatida. Em segundo lugar apareceu a poluição do ar (31%), seguido das 

queimadas (19%), desmatamento (15%) e poluição do solo (2%). Esses resultados 

demonstram que houve uma mudança de percepção por parte dos alunos em 

relação aos problemas relacionados à água. 
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5. CONCLUSÕES 
Pela análise dos questionários aplicados até o momento foi possível verificar 

que os alunos não possuíam muitos conhecimentos a respeito da importância das 

unidades de conservação para a preservação dos recursos hídricos, mas que 

associavam as florestas de uma maneira geral como importantes para os corpos 

d`água. Os conhecimentos sobre a biodiversidade nativa também não eram muito 

aprofundados.  

Diante a resposta positiva dos/as alunos/as durante as palestras e na 

realização da trilha interpretativa, pode-se verificar que os objetivos do projeto foram 

atingidos uma vez que a maioria dos alunos considerou as atividades realizadas 

proveitosas e satisfatórias.  
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AMARELO: JOGO CÊNICO DE IMPROVISAÇÃO1

PAIVA, Warla Giany dei; FREITAS, Luciano deii; CARDOSO, Elyza iii; AMBROSIS,

Maria Angela deiv

Palavras-chave: processo criativo; técnicas de improvisação; artes do corpo;
expressão cênica.

Justificativa/Base teórica
Este texto tem a intenção de expor o caminho percorrido no desenvolvimento 

do projeto artístico Amarelo, apresentando os conhecimentos que embasaram o 

processo de criação e as reflexões surgidas no diálogo entre o trabalho artístico e o 

científico, ambos propostos pelo IPU - Grupo de Estudo Interdiciplinar Corpo, Jogo e 

Criação Cênica. Este grupo reúne pesquisadores das diversas artes corporais como 

teatro, dança, circo e performance com o interesse na pesquisa e criação cênica e 

no corpo e suas teatralidades. 

O projeto é aberto à participação da comunidade universitária, dos grupos 

artísticos e do público em geral de Goiânia. Como grupo de estudos interdisciplinar o 

IPU busca estabelecer diálogos com diversas áreas artísticas, bem como outras 

áreas de conhecimento humano, proporcionando momentos de estudo, investigação

e pesquisa refletindo sobre processos de criação e também sobre outras 

possibilidades de proposição cênica e de recepção, que extrapolem o palco italiano 

e o roteiro pré-estabelecido, buscando lidar com estruturas de improvisação.

Esse trabalho é relevante, por haver poucas publicações que tratam dos 

processos de investigação e de criação das produções artísticas e seus momentos 

de recepção, criando a falsa impressão de que as produções de companhias e 

artistas da cena nasçam prontas e acabadas no imaginário de seus criadores. Como 

passes de mágica, pessoas dotadas criam suas produções, concretizando no 

movimento dos intérpretes, o “espetáculo”. Isso não é a realidade dos trabalhos 

artísticos. Artistas não são seres supremos, eles são pessoas antenadas com o 

contexto em que vivem por desenvolverem uma percepção sensível do mundo. Esse

é um paradigma presente na arte, mas está se modificando, na medida em que, os 

processos criativos de cada produto artístico vão se emergindo.

                                               
1 Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código 149, nome da coordenadora 
Prof.Maria Angela de Ambrosis Pinheiro Machado.
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No percurso das artes, diversos rompimentos e transformações 

proporcionaram novas formas de percepção estética exigindo que, além dos 

processos de comunicação entre apresentação artística e público fossem criados 

procedimentos para se discutir, refletir, repensar, registrar as produções e seus 

processos de criação. Isso tem sido feito de várias formas, como na criação de 

grupos de estudo, fóruns, seminários, mostras com mesas de debate, por meio da 

internet que permite rever os trabalhos artísticos e deixar comentários sobre os 

mesmos.

Nessa perspectiva, conhecer os processos de investigação, os impulsos 

criativos e escolhas estéticas favorecem a compreensão estética, ampliando a 

percepção sensível, bem como, as possibilidades de atuação, reflexão e criatividade 

no trato deste conhecimento. Diante deste contexto, foram levantadas para reflexão 

e discussão, questões inerentes ao processo de criação do Amarelo, tais como, o 

ato de criar, a técnica de improvisação e de educação somática denominada Body 

Mind Centering, por Bonnie Cohen (USA). Além de refletir também sobre a relação 

destes com os estímulos propostos para criação do jogo cênico e experimentação 

corporal, tais como, os trabalhos artísticos de Miró2 e Mondrian3.

Relativos ao ato de criar, Ostrower (2001) afirma que criar é inerente ao ser 

humano, é uma necessidade; ele precisa criar para que, diante dos conflitos da 

criação, possa crescer. Criar depende do ato criador e este nasce de uma 

intencionalidade que se reverbera através das escolhas e alternativas feitas ao longo 

do processo criativo. O processo criativo ocorrerá no âmbito da intuição integrando 

toda a experiência possível vivida pelo indivíduo, que retomada pela memória não 

factual permite novas interligações e configurações, abrindo-se às associações, 

essência do mundo imaginativo.

Com relação a improvisação, esta é um processo estruturado e complexo de 

respostas aos estímulos criativos levando em consideração a história e memória 

corporal inscritas nos corpo a partir das percepções, sensações e todo tipo de 

                                               
2 Joan Miró (1893-1983) foi um importante escultor e pintor espanhol. Nasceu na cidade de Barcelona É 
considerado um dos maiores representantes do surrealismo
(http://www.suapesquisa.com/biografias/joan_miro.htm)
3 Piet Mondrian - Líder dos construtivistas holandeses, desenvolveu, desde 1907 até inícios dos anos de 1920, 
um novo conceito artístico radical, que propunha a abstração e a redução dos elementos da realidade a uma 
linguagem formal estritamente geométrica, limitada à representação de linhas horizontais e verticais e à 
utilização das cores básicas como vermelho, azul e amarelo combinadas com preto, cinzento e branco. Mondrian 
compreendia como concepção de arte a expressão de um modo de vida, para ele a pintura devia mostrar o 
caminho para um mundo organizado pela harmonia.
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relações experienciadas com o meio ambiente. Ela tanto pode estar presente no 

processo de criação quanto na própria cena. No processo de criação do Amarelo, a 

improvisação aparece tanto na investigação corporal e de movimento, quanto na 

cena. (LOBO; NAVAS, 2008)

No improviso, os elementos do triângulo da composição, imaginário criativo, 

corpo cênico e movimento estruturado se fazem presentes como um todo. Como 

num jogo de perguntas e respostas onde o corpo ao se movimentar se entrega ao 

fluxo de suas memórias se deixando levar pela manifestação do imaginário, abrindo 

se às possibilidades de movimentação, ampliando repertórios e a história corporal 

dos criadores-intérpretes. 

Os laboratórios de improvisação aconteceram seguindo as fases da proposta 

didática de Lobo e Navas, iniciando se com a sensibilização, momento, considerado 

pela autora, de escuta do corpo e preparação corporal, neste processo 

compartilhávamos de uma das técnicas de educação somática denominada BMC, 

trabalhando especificamente os órgãos; seguido da improvisação, a manifestação e 

a condução dos estímulos através do corpo em movimento tendo como referência a 

amarelinha, uma brincadeira popular, bem como os diálogos desta com os trabalhos 

artísticos produzidos por Miró e Mondrian; concluindo com a coleta dos materiais 

levantados durante o laboratório.

O jogo na cena cria possibilidades diversas de improvisação por se tratar de 

um estímulo ao criador-intérprete e ao público interativo. Kishimoto (2006), 

analisando outros autores, levanta as características comuns presentes na família 

dos jogos, destacando em sua análise a tomada de decisão pelo jogador, que com 

liberdade de ação pode fazer escolhas; o prazer e desprazer; as regras que podem 

ser implícitas ou explícitas; a relevância do processo de brincar; a incerteza dos 

resultados; a representação da realidade através da imaginação e a 

contextualização no tempo e no espaço. 

É por compreender a necessidade de uma proposta que contribua com a 

formação de pessoas autônomas, críticas, criativas e construtoras de suas próprias 

histórias que foi pensado um trabalho artístico envolvendo o jogo como um dos

elementos da cultura que, ao unir-se a dança, contribuem com a aprendizagem 

artística e estética de pessoas em todas as fases da vida.

A mistura de todos estes elementos forma uma corporeidade e uma 

sensibilidade, antes despercebida e que a cada nova experiência vivida vai se 
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ampliando idéias e possibilidades de criação. Segundo Ostrower (2001, p. 12) “... a 

sensibilidade não é peculiar somente a artistas ou alguns poucos privilegiados. Em 

si, ela é patrimônio de todos os seres humanos.”

E é desse caldo que se cria o Amarelo, com pitadas de poesias brincantes e

as cores vivas de Mondrian e Miró conectando e desconectando lugares, pessoas, 

idéias e ideais dançantes, linhas retas ou sinuosas, contornam e dão forma aos 

coloridos da obra. Tudo se relaciona com o percurso de construção de criador-

intérprete, num fluxo contínuo que se concretiza a partir das escolhas e alternativas 

de cada um.

O jogo passa a ser um espaço de socialização e de escolhas, a poesia o 

espaço do brincar com as palavras, a dança, o brincar com o espaço e tempo do 

movimento. A brincadeira abre espaço para a ludicidade do jogo, da poesia e da 

dança ao construir e desconstruir, preencher e esvaziar, no prazer e no desprazer,

no desejo de brincar, de ser, de viver, lançando desafios e proporcionando, no 

equilíbrio dos encontros e desencontros, encantos, saltando e voando alto, 

construindo a cada momento, pontos identitários, no preencher ou não espaços, no 

respeitar ou não os limites da linha, do público e do privado.

Objetivo
Tal projeto objetiva promover o desenvolvimento de estudos teóricos e práticos

relativos a processos de criação, experimentação e produção de intervenções e 

jogos cênicos a partir do diálogo entre a técnica de improvisação e de Body Mind 

Centering, por Bonnie Cohen (USA) com a brincadeira da amarelinha entrelaçada 

aos trabalhos artísticos de Mondrian e Miró.

Metodologia
A construção do Amarelo perpassou pelos seguintes aspectos metodológicos: a) a 

articulação entre teórica e prática levando em consideração a contribuição de cada 

integrante do grupo; b) a organização de encontros semanais para experimentação

da técnica de Body Mind Centering, discussão, pesquisa de movimento por 

intermédio de jogos de improvisação e levantamento de material para a cena; e c) a 

filmagem de todas as experimentações para análise e discussão dos aspectos 

relativos a presença cênica e a observação dos jogos de improvisação; d) avaliação.

Resultados, discussão
O Amarelo foi um dos trabalhos artísticos apresentados no 4º FUGA –

Festival Universitário de Artes Cênica de Goiás, um evento promovido pela Escola 
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de Música e Artes Cênica (EMAC), tematizando o multiculturalismo: diálogos e 

conflitos entre arte, sociedade e universidade. A apresentação aconteceu no teatro 

Zabriskie proporcionando diálogos diversos com o público.

Conclusões
Este é um trabalho com um grande potencial por contribuir para a apropriação 

dos princípios teóricos e práticos dos vários elementos relativos ao processo de 

criação e preparação para cena, ampliando o diálogo entre áreas de conhecimento, 

contribuindo com a formação artística, estética e performática dos criadores-

intérpretes, bem como a reflexão sobre o corpo no espaço/tempo da cena.
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Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código ICB-60: Profª Ellen Synthia 
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VERIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS ACERCA DA DENGUE DE ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO PRESENTES NO ESPAÇO DAS PROFISSÕES 

GODOY, Welsem Ivair Genske de1; OLIVEIRA, Iara Barreto Neves1; OLIVEIRA, 

Dayane de Lima1; PASSOS, Eva Nayssa dos1; PAZ, Thainara Calixto da1; 
SOARES, Norton Bernades2; ARRUDA, Walquíria3, OLIVEIRA, Ellen Synthia 

FERNANDES-OLIVEIRA4.

Palavras-chave: Dengue, Conhecimento e Ensino Médio. 

Justificativa 
Introduzido acidentalmente na América durante o período da colonização 

e da escravidão, o mosquito Aedes aegypti, originário, provavelmente, da África, é o 

principal transmissor de dengue e da febre amarela urbana em quase todo o mundo 

(NEVES, 2005). No Brasil, o desaparecimento da febre amarela urbana se deu em 

1942 (BRASIL, 2009a), sendo hoje o A. aegypti o principal responsável pela 

transmissão da dengue. 

A dengue é uma doença causada pela infecção de um vírus do gênero 

Flavivirus, através da picada do A. aegypti. Clinicamente, é caracterizada por um 

amplo espectro de manifestações (BRASIL, 2009b), podendo variar desde a 

infecção subclínica (assintomática), até a sua forma mais grave, a febre hemorrágica 

da dengue, que se não tratada adequadamente, pode levar o paciente a óbito por 

choque hipovolêmico. 

Segundo o Ministério da Saúde (MS), nos primeiros quatro meses de 

2012, houve notificação de 1.083 casos graves de dengue confirmados no Brasil, 

com 74 óbitos. Goiânia é a sexta maior cidade com número de casos notificados 

(4.128), ficando atrás do Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Palmas e Cuiabá, 

respectivamente. Apesar destes dados, quando comparado com o mesmo período 

de 2011, houve uma redução, de 87% no número de casos graves de dengue e de 

80% no número de óbitos (BRASIL, 2012). 

Inicialmente os programas de controle do A. aegypti baseavam-se apenas 

no emprego do combate químico do mosquito adulto. Em 1996, com a criação do 

Programa de Erradicação do A. aegypti (PEAa), evidenciou-se que somente esse 
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tipo de medida de erradicação era ineficaz, sinalizando a necessidade de uma 

mudança de estratégia por parte do MS. Em 24 de julho de 2002 o MS publicou o 

Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), cujo objetivo foi intensificar 

ações de controle do vetor da dengue, ao passo que incorporava ações como a 

conscientização e mobilizações sociais e incentivos à participação da comunidade 

(Brasil, 2002).  

Criado em Julho de 2009, o Grupo Integrado de Ações contra a Dengue 

(GIAD) da Universidade Federal de Goiás (UFG), tem como objetivos monitorar os 

possíveis criadouros nos Campus I e II da UFG, de modo a buscar soluções para o 

controle da dengue, realizar eventos de conscientização e mobilizações sociais em 

meio às comunidades local e acadêmica e, realizar visitas em instituições de ensino 

básico (fundamental e médio), a fim de repassar informações e conscientizar os 

alunos sobre a importância do conhecimento e prevenção da dengue. 

Objetivo 
Este trabalho tem por objetivo, fazer uma avaliação sobre o conhecimento 

dos alunos do ensino médio, acerca da dengue e do seu vetor (A. aegypti), levando 

em consideração a diferença do tipo de ensino (público ou particular), de modo, que 

esses dados possam ajudar na orientação das ações dos bolsistas do GIAD, em 

meio aos alunos do nível básico de ensino. 

Metodologia 
Inicialmente formulou-se um questionário composto por quatro questões 

com a finalidade de avaliar os alunos do ensino médio de escolas públicas e 

privadas sobre o tema dengue. Estes questionários foram respondidos de maneira 

auto-administrada por uma amostra de alunos de várias escolas que frequentaram o 

Espaço das Profissões no ano de 2012. Esse evento é realizado anualmente pela 

UFG, onde estudantes do ensino médio tem a oportunidade de conhecer a 

Universidade, bem como os cursos e as áreas de atuação do profissional. As 

amostras foram escolhidas aleatoriamente e foi composta por 91 indivíduos, entre 

eles, alunos do ensino médio dos dois tipos de ensino (público e particular). Os 

dados coletados foram agrupados e tratados, obtendo-se a frequência relativa, 

segundo os critérios da estatística descritiva. 
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Resultados e discussão 
A análise dos questionários revelou que a faixa etária do conjunto 

amostral variou entre 14 anos (menor idade) à 21 anos (maior idade), com uma 

média de idade de 16,8 anos. Quando separados por faixa etária, observou-se que 

76,92% se encontravam na faixa etária de 14 a 17 anos e, 23,08% se encontravam 

na faixa etária entre 18 a 21 anos. Quando perguntado sobre o tipo de ensino, 

64,84% responderam estar estudando em uma escola pública, enquanto que 

35,16% afirmaram estavam cursando em uma escola particular. 

A segunda pergunta dizia respeito ao conhecimento do ciclo biológico do 

A. aegypti. Com esta pergunta, esperava-se que o aluno conseguisse responder no 

mínimo o ciclo biológico mais simples, ou seja, o ciclo biológico que a mídia e 

campanhas costumam apresentar (ovo, larva, pupa e adulto/mosquito). Os alunos 

de escolas particulares foram os que mais acertaram (25%), enquanto apenas 

13,56% dos alunos de escolas públicas acertaram (Gráfico 1). Em contraste, 67,8% 

dos alunos de escola pública responderam de forma errada essa pergunta e 18,64% 

não a responderam. Os alunos de escolas particulares 53,12% responderam errado 

e 21,87% não a responderam. 

Na pergunta de múltiplas escolhas sobre o agente etiológico (Gráfico 2), 

os dados foram um pouco mais preocupantes. Menos da metade (47,46%) dos 

alunos de escolas públicas sabiam que a dengue é causada por um vírus. E dos 

alunos que responderam errado, 77,42% responderam que a dengue é causada por 

13,56%

67,80%

18,64%
25,00%

53,12%

21,87%

Certo (%) Errado (%) Branco (%)

Ciclo Biológico do Aedes aegypti

Público Particular

Gráfico 1: Frequência de acertos, erros e respostas em branco 
da questão sobre o ciclo biológico do Aedes aegypti. 
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47,46% 52,54%

77,42%

59,37%

40,62%

84,61%

Certo (%) Errado (%) Mosquito (%)

Agente Etiológico

Público Particular

um mosquito, não levando em consideração que o A. aegypti é o vetor. Entre os que 

responderam errado, alguns assinalaram como agente etiológico respostas como 

Bactéria e Protozoário. 

  

A última pergunta tinha como objetivo avaliar se o aluno sabia a outra 

doença que o A. aegypti pode transmitir (Gráfico 3). Nesta, cerca de 44,07% dos 

alunos de escolas públicas acertaram, contra 28,12% dos alunos de escolas 

particulares. Dos que erraram, houve respostas como: Machas pelo corpo, “Malaria”, 

Hepatite D entre outras respostas.  

Conclusões 
Um dos fatos que chamou a atenção foi à verificação do baixo 

conhecimento acerca da dengue e do A. aegypti pelos estudantes de ensino médio, 

44,07%

16,96%

38,98%

28,12%

18,75%

53,12%

Certo (%) Errado (%) Branco (%)

Outra doença cujo Aedes aegypti é vetor

Público Particular

Gráfico 2: Frequência de acertos e erros da questão sobre o 
agente etiológico da dengue. Frequência da resposta mosquito, 
entre os que erram. 
 

Gráfico 3: Frequência de acertos, erros e respostas em branco da 
questão sobre outra doença causado pelo A. aegypti. 
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provenientes tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares, visto que, 

este assunto ultimamente tem ganhando grande visibilidade nos meios de 

comunicação e através de campanhas de prevenção da doença. Outro fato que não 

se pôde passar despercebido, foi de que, em algumas questões, os alunos do 

ensino particular demonstraram mais conhecimentos do que alunos de escolas 

públicas, fazendo-se necessário um estudo mais aprofundado para a verificação dos 

conteúdos, sobre a dengue, apresentados aos dois tipos de ensino. Com base 

nestes resultados foi possível ter um norteamento para os bolsistas do GIAD, de 

modo que, estes possam transmitir informações sobre a dengue e seu vetor em 

instituições de ensino básico de Goiânia. 
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III FESTA JUNINA NO LAR DO IDOSO RECANTO FELIZ 

MARSAL, Wenia Ferreira; LIMA, Daniela Ferreira; LIMA, Aquila Borges; GUNTIJO, 

Moemi Caroline; BORGES, Cristiane José; BRAZ, Allison Gustavo; PRADO, 

Rodrigo Paschoal; BARROS, Patrícia de Sá. 

Cursos de Enfermagem e Fisioterapia 

Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí patriciadesabarros@gmail.com 

Palavras-chave: Idosos institucionalizados; Recreação; Integração; Festa Junina 

Justificativa/Base Teórica 

A população idosa tem mostrado um crescente aumento, com estimativas 

indicando elevação dos índices para as próximas décadas. Entretanto, a sociedade 

confunde a imagem do envelhecer e da velhice como uma fase da vida em declínio, 

tanto humano quanto social. Pinto (1993) relata que a velhice começa a ser 

percebida como uma fase dolorosa da vida, sem perspectivas, marcada pela 

presença de doenças e perdas do trabalho, da família, da posição social. 

O envelhecimento causa alterações dos hábitos e do cotidiano dos idosos na 

sociedade, principalmente em instituições asilares. Percebe-se que muitos idosos 

vivem juntos, comem juntos, mas não se comunicam. Ayla (1979) descreve que 

“vive-se em conjunto, come-se e trabalha-se em conjunto, mas as pessoas não se 

comunicam, e as almas mantêm-se emparedadas em sua imensa solidão”. O 

homem é um ser social e necessita comunicar-se, sendo essencial para a 

sobrevivência, em especial para o idoso, para que mantenha as suas relações 

sociais, evitando assim a carência afetiva e emocional. A diminuição das atividades 

pode ser considerada uma das maiores perdas do idoso, o que leva ao 

aparecimento de doenças físicas e mentais, auto-desvalorização, declínio da 

autoestima, desmotivação, solidão e isolamento social.  

Os idosos apresentam uma grande dificuldade em relaciona-se com outras 

pessoas e com o ambiente, e isto pode ser atribuído às alterações decorrentes do 

envelhecimento e agravado por fatores como a inatividade e a depressão. Nos 

idosos institucionalizados, esse quadro é ainda mais grave, devido à ausência da 

família e por se encontrarem em ambiente totalmente desconhecido que pode 

favorecer o isolamento social. 

Assis (1999) relata que a dificuldade do convívio social dos idosos quer na 

Resumo revisado pelo coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (CAJ-648): Patrícia de Sá Barros.  
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família ou em asilos, pode ser consequência das alterações fisiológicas e 

fisiopatológicas decorrentes do envelhecimento. No entanto, a pessoa envolvida 

com os idosos devem motivar os mesmos a participar de atividades educativas e/ou 

recreativas. 

Uma forma de evitar fatores agravantes é proporcionando a interação do 

idoso na comunidade, sendo a comunicação imprescindível para tal. A pessoa idosa 

necessita ser motivada para que possa melhorar sua convivência na comunidade 

(ANTUNES; SAT’ANN, 1996). 

Devido ao isolamento dos idosos institucionalizados no Lar do Idoso, fomos 

motivados a realizar a terceira festa junina no Lar do a fim de proporcionar atenção, 

cuidado e motivação. Ainda, levar os discentes da fisioterapia e enfermagem para 

conhecerem instituições desta natureza, despertando o interesse pela área de 

atuação, proporcionando vivência entre jovens e idosos, despertando-os a buscarem 

por estágios de observação em geriatria, e instigando-os a refletir sobre a sua 

participação em serviço voluntário. Refletir sobre humanização é essencial para o 

processo de ensino-aprendizagem, preparando-os para o futuro exercício 

profissional.  

Objetivos 

Proporcionar integração entre jovens e idosos; Promover atividade artística e 

cultural para os idosos institucionalizados; Despertar interesse nos discentes pela 

área de atuação geriatria e gerontologia; Fortalecer vínculo institucional entre o 

curso de fisioterapia/enfermagem e o Lar do idoso; Integrar docente, discente, 

universidade e sociedade. 

Metodologia  

Inicialmente foi realizada uma reunião com os discentes do curso de 

fisioterapia e enfermagem a fim de discutir a proposta do evento. Em seguida, o 

grupo entrou em contato com a Direção do Lar do Idoso para oficializar o convite. O 

levantamento de fundos para a compra de alimentos e materiais decorativos foi 

realizado pelos discentes e docentes envolvidos. O salão do Lar foi enfeitado com 

bexigas, balões, fitas, bandeirinhas. Além disso, um altar foi improvisado a fim de 

realizar uma cerimônia para dois idosos que gostaria de se casar. As mesas foram 

decoradas e comidas e bebidas típicas foram disponibilizadas. O público alvo do 

evento constitui de idosos institucionalizados no Lar do Idoso, discentes do primeiro, 

terceiro e quinto períodos de Fisioterapia e discentes do primeiro período de 
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Enfermagem CAJ/UFG; docentes do Curso de Fisioterapia e técnico administrativo; 

corpo administrativo Lar do Idoso Recanto Feliz. 

Resultados e discussão 

A III Festa Junina contou com a participação de 230 pessoas (estudantes, 

docentes dos cursos de fisioterapia e enfermagem, idosos institucionalizados e 

funcionários do Lar). Várias atividades culturais foram apresentadas no evento, 

conforme a seguir:  

Apresentação de Teatro “Fantoches e Saúde” sobre o tema: Festa Junina. 

            

Dança do Ventre – Acadêmicas do Curso de Enfermagem 

      

Grupo Corpore – Acadêmicos de diversos cursos de graduação da UFG/CAJ 

      

Quadrilha – Acadêmicos do Curso de Fisioterapia 
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Um casamento (não oficial) entre 2 idosos moradores do lar foi realizado. 

Tivemos participação de um pastor, o qual fez a benção. Além das atividades 

culturais, um sanfoneiro alegrou o evento. Comidas típicas de festa junina foram 

servidas e um bingo foi realizado sendo entregue 5 prendas aos ganhadores. 

Comidas, bingo, decoração e interação entre discentes e idosos 

     

       

Resultados e discussão 

A atividade de extensão foi realizada em um único dia, promovendo a 

interação entre a universidade e a comunidade. Os resultados obtidos evidenciaram 

que as atividades desenvolvidas foram relevantes e ao mesmo tempo 

surpreendentes. Contamos com a participação de aproximadamente 250 

participantes, incluindo familiares de alguns idosos os quais estavam fazendo visita 

no horário do evento, funcionários do Lar do Idoso, docentes e discentes do curso 

de fisioterapia e enfermagem Campus Jataí/UFG. 

Importante mencionar que este tipo de evento contribui para interagir os 

idosos e a comunidade, proporciona atividades fora da rotina do lar, levando alegria, 

descontração e entretenimento no local, uma vez que diversas pessoas procuram a 

instituição prometendo ações, mas nunca retornam para colocar em prática.  

A festa junina motiva os idosos institucionalizados e também o corpo técnico 

administrativo. Silva (1996) relata que comunicar com qualidade passa pela 

compreensão do que queremos trocar com as pessoas, o que queremos colocar em 

comum, qual a nossa capacidade de estar trocando com o outro, qual o nível de 

troca. Esses argumentos demonstra que é sacrificante uma pessoa viver com 
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alguém, comer com alguém, assentar-se junto de alguém e não se comunicar. 

Cianciarullo (1996), corroborando com a ideia do autor acima acrescenta que a 

comunicação colabora com a qualidade dos relacionamentos, facilitando a interação 

entre as pessoas e em especial aos idosos que vivem na mesma instituição e, as 

vezes, não se comunicam. Kron e Gray (1994) acrescentam que a comunicação é 

uma troca de ideias e informações, sendo mais do que apenas dizer palavras 

entrando em todas as facetas de nossas atividades cotidianas e das relações 

pessoais.  

Conclusões 

A III Festa Junina no Lar do Idoso demonstrou ser um evento de grande 

relevância despertando, nos discentes, interesse pela área de Geriatria, 

proporcionando interação entre os membros do lar e da universidade, contribuindo 

na formação acadêmica, social, cultural dos estudantes e colocando em prática um 

trabalho de equipe, preocupada com a integralidade da atenção e humanização.  
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DIVERSÃO E APRENDIZAGEM TAMBÉM SÃO SAÚDE MENTAL: 
BRINQUEDOTECA CLÍNICA, FERRAMENTA DIAGNÓSTICA E 

TERAPÊUTICA 
 
BRITTO, Yan Moraes de1; SALES, Álvaro Felipe Barbosa1; FONSECA, Thalles 

Braga1; JESUS, Carolina Oliveira de1; PEREIRA, Fagner de Sousa1 

 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental. Distúrbios de aprendizagem. TDAH. 

Brinquedoteca 
 
JUSTIFICATIVA / BASE TEÓRICA 

             Quando alguém apresenta dificuldades para ler, escrever, concentrar-

se ou aprender, suas oportunidades de sucesso na escola e na vida são 

diminuídas. É comum que essas dificuldades sejam associadas a uma menor 

capacidade intelectual, porém o problema real pode ser algum Distúrbio de 
Aprendizagem ou um Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH). 
             Os Distúrbios de Aprendizagem e o TDAH podem ser encontrados em 

crianças, adolescentes e pessoas na fase adulta. Os escolares com diagnóstico 

de distúrbio de aprendizagem apresentam na esfera da leitura, dificuldades 

específicas em compreender palavras escritas (dislexia); na esfera da escrita, 

inabilidade quanto à ortografia, caligrafia e composição de textos (disgrafia e 

disortografia); e na esfera da matemática, dificuldades específicas em manejar 

números, aquisição de conceitos matemáticos e limitações quanto ao 

pensamento lógico matemático (discalculia) (ROTTA; RIESGO; OHLWEILER, 

2006).               

            Os escolares com TDAH apresentam alterações na função executiva, 

que abrange todos os processos responsáveis por planejar, focalizar, guiar, 

direcionar e integrar as funções cognitivas, dentre elas o estado de alerta e as 

 

 
Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código FM-128: nome do 
coordenador (Prof. José Reinaldo do Amaral) 
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atenções sustentada e seletiva. Devido a tais alterações, esses escolares 

apresentam dificuldade quanto ao aprendizado das habilidades 

metalinguísticas e aos aspectos fonológicos da linguagem, comprometendo 

aquisições posteriores, como a da leitura e da escrita, o que resulta em 

posteriores dificuldades de aprendizagem (OLIVEIRA; CARDOSO; PINHEIRO 

et al, 2011).            

            A avaliação dessas características pode ser realizada através da 

observação do envolvimento das crianças com os brinquedos da brinquedoteca 

clínica. Esse espaço contém diversos brinquedos de cunho intelectual e 

amostral que têm por natureza dar subsídios para diagnosticar e auxiliar no 

tratamento de distúrbios de aprendizagem e TDAH. 

            Ações de promoção à saúde da criança pressupõe o compromisso de 

prover qualidade de vida para que a criança possa crescer e desenvolver todo 

o seu potencial. Sendo assim, a Liga Acadêmica de Saúde Mental (LASM) 

organizou uma brinquedoteca clínica no Encontro das Ligas Acadêmicas (ELA), 

realizado no dia 02 de setembro de 2012 em Goiânia. 

 

OBJETIVOS 
- Informar de forma objetiva e clara o público em geral a respeito dos distúrbios 

de aprendizagem e o TDAH; 

- Analisar o desenvolvimento da coordenação motora, do tato, da percepção, 

da audição, da fala e da escrita das crianças, além a interação com outras 

crianças utilizando brincadeiras para estas finalidades; 

- Informar os pais sobre o desempenho de seus filhos nas brincadeiras 

promovidas no ELA; 

- Assessorar os pais a procurarem especialidades médicas psiquiátricas caso 

os seus filhos apresentem traços de distúrbios de aprendizagem para a 

realização do diagnóstico e prognóstico corretos; 

- Incentivar os pais a observarem os seus filhos em atividades cotidianas como 

brincar e verificarem se as crianças possuem um desempenho compatível com 

a idade delas; 
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METODOLOGIA 
           As crianças foram encaminhadas para os brinquedos de acordo com sua 

faixa etária e, dessa maneira, foi realizada a seguinte atividade: crianças de 1 a 

3 anos: avaliou-se a noção espacial e a concentração do indivíduo através de 

blocos e jogos de encaixar e a interação com os membros da liga e com as 

outras crianças através de bolas e bonecos; crianças de 3 a 5 anos: avaliou-se 

a noção de conhecimento e a concentração através de desenhos para 

reconhecer e pintar, além da interação com os membros da liga e com as 

outras crianças através de brinquedos de transporte, como carrinhos e 

caminhões; crianças de 5 a 7 anos: avaliou-se a noção de conhecimento e a 

interação do indivíduo através de bolas, utensílios de casinha e brinquedos de 

transporte; crianças de 7 a 9 anos: avaliou-se as capacidades de leitura, escrita 

e matemática, além de raciocínio e interação, através dos jogos de visualização 

de palavras e números, de memória e quebra-cabeças; crianças de 9 a 12 

anos: avaliou-se as capacidades de leitura, escrita e matemática, além de 

raciocínio e interação, através de jogos de visualização de palavras e números 

e jogos de mesa e tabuleiro. 

           Os pais das crianças encaminhadas aos brinquedos para avaliação 

receberam orientações a cerca dos distúrbios de aprendizagem e do TDAH. 

Além disso, houve a preocupação por parte dos membros da liga em passar a 

importância dos pais na observação dos filhos para identificar alguma 

anormalidade em relação à aprendizagem. 

           Quando os membros da liga identificavam algum atraso anormal no 

aprendizado de alguma criança, os pais eram orientados a procurar assistência 

de psiquiatras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
           A brinquedoteca clínica realizada no XI Encontro das Ligas Acadêmicas 

(ELA) foi visitada por 30 crianças e seus respectivos responsáveis. A média de 

idade do público infantil foi de 7,2 anos com idade máxima de 11 anos e 

mínima de 3 anos, além de desvio padrão de 2,57 anos. Das crianças 

abordadas, 11 não foram alfabetizadas e 2 estavam muito atrasadas na escola 

para sua idade.         
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           O uso dos brinquedos permitiu a identificação de muitas crianças 

portadoras de dificuldades na leitura, escrita e matemática, além de raciocínio e 

interação. 
           A participação dos responsáveis na educação da criança é fundamental 

para descobrir dificuldades de aprendizagem. Muitos pais não reservam tempo 

para verificar o desenvolvimento educacional dos seus filhos e se tornam 

dependentes dos professores para identificar tal situação. As dificuldades 

iniciais da criança podem passar despercebidas no âmbito escolar e podem se 

agravar com o tempo. Um exemplo foi o de um indivíduo que sabia reconhecer 

os números e compreendia bem as operações de adição, subtração, divisão e 

multiplicação, entretanto não conseguia realizar uma boa leitura e pronúncia 

das palavras, além de ter apresentado muitos erros de ortografia. Ao orientar o 

pai a respeito das dificuldades do filho, ele relatou que a professora do colégio 

nunca havia conversado com ele sobre os problemas da criança.  

           A descoberta precoce de dificuldades na aprendizagem também é uma 

ferramenta muito importante para que se possa tratar o problema e interromper 

o seu agravamento. Diversas vezes os transtornos de aprendizagem e o TDAH 

só são diagnosticados depois de muitos anos e, nesses casos, já trouxeram 

grande prejuízo para o indivíduo portador. Caso os primeiros sinais do distúrbio 

fossem identificados, um reforço e um acompanhamento especial poderiam ser 

fornecidos à criança. Um exemplo foi o de um garoto de 3 anos que não 

conseguiu realizar as atividades de acordo com sua faixa etária enquanto que 

sua prima, de 4 anos, realizou-as com muita facilidade. Ele apresentava falta 

de concentração e baixa capacidade para se comunicar. A mãe do garoto já 

havia reconhecido que seu filho estava atrasado intelectualmente, mas não fez 

nada a respeito. Os membros da liga orientaram-na a procurar ajuda 

profissional para resolver ou amenizar os problemas identificados. 

 

CONCLUSÃO 
           Somar, ler, escrever de forma correta e ter concentração pra realizar 

todas essas tarefas são ações que toda criança deveria exercer. Contudo, os 

distúrbios de aprendizagem e o TDAH são problemas muito frequentes no 

ambiente escolar que contribuem para a não aprendizagem, bem como a 
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interferência na saúde mental do portador. Os portadores desses distúrbios 

sentem-se inferiorizados, com baixa estima, tristes e até certo ponto 

deprimidos. Tudo isso se soma com o autojulgamento da criança o que agrava 

ainda mais sua saúde mental. 

           Estatísticas mostram que distúrbios de aprendizagem são muito mais 

frequentes que doenças como epilepsia, esquizofrenia, entre outras doenças. 

Por isso é de fundamental importância direcionar a atenção para a 

aprendizagem por uma equipe de vários profissionais da saúde bem como 

pedagogos, professores e pais. O acompanhamento dos pais é de extrema 

importância para que, seja qual for o distúrbio de aprendizagem, a criança 

desenvolva intelectualmente mais próxima de uma criança tida como normal. 

           Vale ressaltar que o portador de distúrbio de aprendizagem e/ou TDAH 

não é “burro”, muito menos possui Q.I (Quociente Intelectual) idiotal, pelo 

contrário, crianças com esses problemas são tão inteligentes como quaisquer 

outras crianças.  

           Por tudo isso, a Liga Acadêmica de Saúde Mental Prof. Wassily Chuc 

(LASM) se viu na obrigação te expor à comunidade sobre esses distúrbios, 

criando a brinquedoteca clinica (já explicada), distribuindo cartilhas, 

transportando alegria, suprimindo dúvidas, alimentando curiosidades e 

ressaltando que hoje e sempre: diversão e aprendizagem também são saúde 

mental. 
 
 
1  Acadêmicos de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), Diretores da Liga Acadêmica de 

Saúde Mental. lasmufg@gmail.com 
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ROBÓTICA PARA ALUNOS DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO  

LU, Yi Lun1 ; RIBEIRO, Cacilda de Jesus2; SILVA, Átila Gracco3; BORGES, Arthur 

Moisés da Costa4; OLIVEIRA, Ademyr Gonçalves5; FIGUEIREDO, Kleber Mendes6

Palavras-chave: engenharia, educação, e robótica. 

Justificativa  
Este projeto de extensão possui como motivação a necessidade da interação da 

Universidade com as Escolas Públicas dos Ensinos Fundamental e Médio, e justifica-se 

pela importância de transmitir os conhecimentos sobre engenharia aos alunos, com 

ênfase na área de robótica, esclarecendo e destacando as suas áreas de atuação junto 

à sociedade.   

Conforme Garcia et al (2012), a escassez de engenheiros já vem sendo alertada 

há anos pela imprensa e pelos institutos de pesquisa, onde estudos de órgãos oficiais 

apontam que isto irá acontecer no Brasil nos próximos anos. Os baixos números de 

alunos ingressantes nos cursos de engenharia vêm gerando uma alta ociosidade de 

vagas oferecidas. O Brasil tem atualmente 600 mil engenheiros (GARCIA et al, 2012) 

registrados no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). O que equivale a seis profissionais para 

cada mil trabalhadores; nos Estados Unidos da América essa proporção é de 25 para 

cada grupo de mil pessoas economicamente ativas. O cenário que é esboçado por um 

estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) projeta que o mercado 

demandará 1,15 milhão de profissionais da área da Engenharia em 2020, a estimativa 

baseia-se em um crescimento econômico de cerca de 6%. Caso o país cresça 2,5%, 

precisará de 563 mil engenheiros, e se for 4 % demandará 765 mil profissionais de 

engenharia (MARTINS, 2011). 

Sendo assim, este projeto visa esclarecer os conhecimentos destas áreas aos 

estudantes dos ensinos fundamental e médio. Cabe ressaltar que, o Estado de Goiás 

encontra-se em franca expansão no seu processo de industrialização, com importação 

de profissionais de nível superior em destaque os da engenharia (LEITE, 2010). 
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Objetivos 
Os objetivos deste projeto são: 

a) Viabilizar a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade; 

b) Transmitir as aplicações da engenharia e da tecnologia aos alunos de ensinos 

fundamental e médio, de forma a conscientizá-los sobre as suas aplicações no dia-a-

dia; e 

c) Motivar a criatividade e o interesse, de jovens e de crianças, possibilitando o 

desenvolvimento prático de habilidades pessoais como: organização, raciocínio lógico, 

trabalho em equipe, liderança, empreendedorismo, e a iniciativa na resolução de 

problemas. 

Metodologia 

Este trabalho apresenta o módulo da área de robótica que faz parte das seis 

partes que compõem este projeto de extensão como um todo (que incluem outros 

tópicos como geração de energia elétrica, aquecedores solares, biodigestores, motor 

stirling e empreendedorismo). O público alvo são os estudantes de escolas públicas de 

ensino fundamental e de ensino médio, localizadas em Goiânia e na região 

metropolitana, visando abranger a área de conhecimento em Engenharias, incluindo as 

temáticas Tecnologia e Educação. 

O critério de escolha deste módulo de robótica como projeto específico de 

engenharia baseou-se na ampla atuação e na importância do tema. Visando também, a 

oportunidade de desenvolvimento de um robô de baixo custo, onde os alunos das 

escolas públicas podem ter condições de construir um para eles próprios, aproximando 

o assunto abordado à realidade, e exemplificando que nem sempre um produto 

tecnológico é caro e muito difícil de ser obtido. 

A metodologia deste projeto baseou-se em: 

a) identificar as ações e as escolas públicas participantes; 

b) planejar as ações e as atribuições de tarefas entre a equipe do projeto; 

c) desenvolver projetos específicos de engenharia por meio de kits de baixos custos; 

d) elaborar aulas práticsa e teóricas sobre os projetos específicos de engenharia; 
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e) avaliar os resultados e apresentar propostas de melhorias relacionadas à área de 

educação; 

g) divulgar as informações e os resultados por meio de artigos científicos e por meio da 

página deste projeto de extensão, disponível em:  

https://sites.google.com/site/engenharianasescolas/

Este módulo contempla o desenvolvimento de um robô seguidor de linha de 

baixo custo, que é composto por um microcontrolador Arduino™(BANZI, 2008) 

adaptado pelos alunos do projeto, uma placa de acrílico, dois motores DC, dois drivers 

de motores, dois sensores de luz e uma bateria de 7,2V. A Figura 1 ilustra os protótipos 

1 e 2 dos robôs de baixo custo desenvolvidos neste trabalho. 

                             (a)          (b)                  

Figura 1 - Robô de baixo custo desenvolvido: a) protótipo 1; e b) protótipo 2. 

A placa de suporte acrílica foi perfurada com equidistância de dois centímetros 

para poder parafusar os componentes. A escolha do uso do acrílico é por ser mais 

didático, porém ele pode ser substituído por sucatas. 

O processador utilizado no robô é baseado na plataforma Arduino™, que é um 

hardware livre (BANZI, 2008). A partir dele, foi personalizado portas de saídas e 

entradas limitadas. Esta placa customizada é composta por microcontrolador 

ATmega168 e 4 saídas, sendo duas para sensores de luz e duas para drivers de 

motores, uma entrada para fonte de energia, um oscilador de 16MHz, quatro 

capacitores de 22pF e três resistores de 10k. 

No desenvolvimento foram aplicados os conceitos de circuitos elétricos e 

eletrônicos (DORF, 2008). 
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No caso do driver do motor, os componentes utilizados foram: um transistor 

TIP120, uma resistência de 1  e um diodo 1N4001. E cabe ressaltar que, o segundo 

protótipo (Figura 1b) possui a capacidade de subir rampas de até 40 graus de 

inclinação, o que propicia o estudo de novos desafios da robótica. 

Nesta fase inicial deste projeto de extensão foram realizadas atividades no 

Colégio Dom Abel SU, localizado no Setor Universitário de Goiânia, cujos resultados 

são apresentados a seguir.   

Resultados e discussão 
Como estudo de caso, foram realizadas as atividades deste projeto de extensão 

no Colégio Dom Abel SU (de Goiânia), conforme ilustra a Figura 2. 

         (a)          (b) 

                              (c)          (d) 

Figura 2 – Módulo de Robótico do Projeto de Extensão: a) Prática 1; b) Prática 2; (c) 

Prática 3; e d) Prática 4. 

 Nesta primeira fase do projeto, pode-se obter a seguinte abrangência: 

Laboratório de Informática 

Capa Índice 15483



- dez (10) alunos do 9º Ano do ensino fundamental (do período matutino) em aulas 

práticas, utilizando os kits e também os recursos computacionais do laboratório de 

informática do próprio colégio; e 

- aproximadamente setenta e cinco (75) alunos de todas as turmas do ensino médio 

(primeiro, segundo e terceiro anos do período noturno).  

Conclusões 
Neste projeto de extensão, os alunos do ensino fundamental e do ensino médio 

tiveram contato com a ciência da robótica, esclarecendo e despertando o interesse de 

apredizagem sobre a área de exatas. Além disso, os conceitos básicos de eletrônica e 

de linguagem de programação, os auxiliaram a compreender algumas das aplicações 

da robótica em benefício da sociedade, do meio ambiente e do desenvolvimento 

tecnológico. 

Portanto, conclui-se que os objetivos deste projeto de extensão (em andamento) 

foram atingidos com sucesso, como: a compreensão por parte dos alunos quanto à 

importância do engenheiro para a sociedade, bem como a divulgação de oportunidades 

de cursar engenharia em Universidades Públicas. 
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