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ANAIS DA VIII  EXPOSIÇÃO ACADEMICA DE AÇÕES EXTENSIONISTAS 

 RESUMOS EXPANDIDOS 

Data: 29 de outubro de 2014 

 

A VIII Exposição Acadêmica de Ações Extensionistas da UniEVANGÉLICA, foi 

realizada no dia 29 de outubro de 2014, no Bloco F do Centro Universitário de Anápolis -

UniEVANGÉLICA, na cidade de Anápolis/Goiás. O objetivo do evento foi promover a divulgação 

de ações extensionistas, que aconteceram no período de julho de 2013 a setembro de 2014, em 

qualquer Município, Estado ou País. 

O evento cedeu espaço privilegiado para divulgação de ações que valorizam a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e extensão. O evento está na sua oitava edição e é 

referência na divulgação de experiências vivenciadas em ações extensionistas da Instituição e de 

Instituições externas. No decorrer de suas edições, professores, pesquisadores e alunos têm 

participado e promovido discussões relevantes sobre as mais diversas linhas de extensão. 

O evento foi organizado pela Coordenação de Extensão e Ação Comunitária e correspondeu 

às expectativas atingindo os objetivos propostos. 

 

Comissão Organizadora
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OFICINA ‘’ÁGUA E HIGIENE PESSOAL’’ COM CRIANÇAS DA 

‘’COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO DO TRACAJÁ’’, AMAZONAS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Fábio Fernandes Rodrigues 

Centro Universitário de Anápolis (UniEvangélica) 

Cilas Pereira Machado Júnior¹; Pedro Ruas¹; Moema de Godoy Pires Sarmento¹ 

¹Acadêmicos de medicina da UniEvangélica 

RESUMO 

A educação popular em saúde permeia desde os primeiros críticos de modelos 

educacionais, como Paulo Freire, até as atuais diretrizes nacionais de saúde difundidas 

pelo Sistema Único de Saúde. A verdade é que a participação popular na construção de 

ideias é mais que uma luta de classes, é trazer à tona a consciência entre sujeitos que 

modulam o seu próprio meio. O Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - 

Amazônia Educação & Saúde tem por objetivo levar melhorias às comunidades 

ribeirinhas, assim como ampliar a formação prática dos estudantes. Trata-se de uma 

parceira da UniEVANGÉLICA, com as entidades Asas de Socorro, Primeira Igreja 

Batista de Parintins e Terre des Hommes, que somam esforços para levar assistência 

integral às comunidades marcadas pelo isolamento, nas áreas de 

saúde/educação/cidadania. Uma das ações devsenvolvidas, por meio da Escola de 

Saúde, são atividades de educação em saúde. Foram desenvolvidas oficinas de saúde 

com, tendo como público alvo crianças e adolescentes da Comunidade Santo Antônio 

do Tracajá, Amazonas, sobre os temas: doenças sexualmente transmissíveis e 

sexualidade, álcool e drogas, água e higiene pessoal e saúde bucal. As atividades 

valorizam o conhecimento prévio e a dinâmica de grupos, favorecendo o 

compartilhamento de saberes.  A oficina ‘’água e higiene pessoal’’ buscou desenvolver 

a diferença entre água contaminada e água suja, além da lavagem simples das mãos. A 

oficina era realizada primariamente em sala de aula e, após terminado a exposição do 

tema, era finalizada em local com água, como rio ou ‘’agarapé’’. Assim, objetivou-se 

esse trabalho por meio do relato e, também, por incentivar medidas de saúde com foco 

na prevenção e promoção de saúde, como preconiza a Constituição de 1988. 

PALAVRAS-CHAVE: educação popular em saúde, amazonas, ribeirinhos 
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INTRODUÇÃO 

A UniEVANGÉLICA, com as entidades Asas de Socorro, Primeira Igreja 

Batista de Parintins e Terre des Hommes desenvolveu Projeto UniEVANGÉLICA 

Cidadã Itinerante - Amazônia Educação & Saúde  com ações de assistência em saúde, 

assim como educação e qualificação de vida dos ribeirinhos por meio de atendimentos 

(médicos, odontológicos, farmacêuticos, fisioterapêuticos e de enfermagem), oficinas de 

escovação, atividades de recreação, ações de educação popular em saúde, 

desenvolvimento de pesquisas, orientações jurídicas e ações de desenvolvimento de 

geração de renda. 

Entre os dias sete e doze de setembro do ano de 2014, foi realizada a terceira 

viagem de 2014 para a Comunidade Santo Antônio do Tracajá, uma comunidade com 

aproximadamente 100 famílias e 600 pessoas, sendo 30 adolescentes e 150 crianças. A 

Escola de Saúde, núcleo que trabalha a educacão popular em saúde, preparou oficinas 

que englobam temas que respaldam um questionário prévio aplicado pela ‘’Asas de 

Socorro’’, com informações de saúde, de saneamento, de escolaridade, situação 

socioeconômica e, até mesmo, religiosa. Os temas abordados foram: doenças 

sexualmente transmissíveis, álcool e drogas, sexualidade, água e higiene pessoal e saúde 

bucal. Todos esses temas foram abordados com crianças que compreendem uma faixa 

etária de 8 a 12 anos, sendo que os adolescentes receberam apenas a oficina sobre 

‘’DST’s e sexualidade’’. De modo previamente decidido, as oficinas foram preparadas 

com um mês de antecedência e foram estruturadas sempre na metodologia ativa de 

participação, com enfoque na educação popular em saúde, a qual faz do sujeito o 

principal agente na transformação e participação social e de saúde. Acreditamos que o 

diálogo traz à tona aquilo que a consciência produz de real, sendo assim, ouvir com 

atenção e não apenas escutar é também um dos princípios que norteiam a ‘’escola de 

saúde’’.  

Como um exemplo claro e concreto da importância do modelo popular de 

saúde/aprendizagem, a oficina sobre ‘’doenças sexualmente transmissíveis e 

sexualidade’’ foi desenvolvida da seguinte maneira: diante de um semicírculo de 

adolescentes/crianças foi feito uma exposição prévia e superficial sobre o assunto, os 

quais deveriam escrever dúvidas em um pequeno papel e coloca-las numa caixa. As 

dúvidas eram lidas anonimamente e esclarecidas. Introduzia-se novos assuntos durante 
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o esclarecimento, o que corroborava a imensidão do tema exposto e o surgimento de 

novas dúvidas, as quais eram novamente respondidas. A importância de tal oficina se 

deu de forma tão significativa que foram respondidas mais de 150 perguntas referentes 

ao assunto. É válido lembrar que foram dúvidas próprias, de caráter a reforçar o diálogo, 

o qual é reprodução da consciência, como já foi dito. 

Diante, também, da alta morbidade de doenças infecto-contagiosas daquela 

comunidade, o oficina sobre água e higiene pessoal foi desenvolvida com o objetivo de 

diminuir a prevalência das mesmas. Sabe-se que a lavagem simples das mãos reduz em 

grande porcentagem o número de microrganismos patogênicos, o que diminui também 

esses dados. Desse modo, a oficina discriminou água suja de água limpa e coisas que 

fazemos com a água limpa. Do mesmo modo, foi explicado como evitar contrair 

doenças da água suja. 

 

METODOLOGIA 

Esse trabalho é um relato de experiência sobre a terceira viagem de 2014 do 

Projeto Unicidadã Itinerante Amazônia, que aconteceu na Comunidade Santo Antônio 

do Tracajá, Amazonas, entre os dias sete e doze de setembro do referido ano. Realizou-

se a oficina ‘’água e higiene pessoal’’ baseada na educação popular em saúde e nas 

características da comunidade de acordo com questionário previamente aplicado. Como 

dinâmica ‘’quebra-gelo’’, a qual facilita o diálogo e proximidade entre expositor e 

público alvo, cada participante deveria apresentar o participante que estava ao seu lado. 

Após isso, o acadêmico dividia a turma em dois grupos nomeados e cada grupo deveria 

expor e desenvolver um tema previamente dito; um grupo ficava com ‘’diferença entre 

água limpa e suja’’ e ou outro com ‘’coisas que fazemos com a água’’. Usou-se 

cartolinas, revistas para colagem, cola, canetas para colorir e outros materiais para 

responder. Após certo tempo, os grupos expunham seus cartazes e o acadêmico fazia as 

devidas correções quando necessário, além do reforço positivo do que já foi dito. As 

cartolinas foram fixadas nas salas de aula como uma ‘’ancoragem’’ de aprendizado, 

com o intuito de lembra-las sobre o assunto trabalho. Como segunda parte, o acadêmico 

dirigia o grupo para um local com água, no caso rio ou ‘’igarapé’’ e com a ajuda de tinta 

sujava as mãos dos participantes, os quais tinham um tempo para lavar as mãos do 

modo como fazem diariamente. Entretanto, após lavarem do modo como conheciam, 
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ficava certo resquício de tinta, o que faz alusão aos microrganismos invisíveis quando 

não lavamos corretamente. Como reforço positivo, sujou-se novamente as mãos e foi 

ensinado a técnica correta da lavagem simples das mãos, com nenhum resquício de tinta 

no final. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram atendidas 141 crianças entre os dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. A primeira 

parte da atividade se deu na Escola Municipal Luiz Gonzaga, com a segunda parte 

realizada em local com água (rio ou ‘’igarapé’’), de acordo com a metodologia descrita. 

 

Foto 1 – Primeira parte da oficina 
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Foto 2,3,4 e 5 – Segunda parte da oficina 
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CONCLUSÃO 

As trocas de experiências com a comunidade de Santo Antônio do Tracajá 

propiciou um enriquecimento para a comunidade acadêmica e para a ribeirinha, uma 

vez que ambos compartilharam de experiências que engradecem a afetividade e a 

humanização diante o tratar o humano. Assim, a metodologia se fez presente em não 

apenas retratar o lado técnico cientificista, mas também enfatizar o lado psico-social. 

Realizou-se a oficina ‘’água e higiene pessoal’’ para 141 crianças na comunidade Santo 

Antônio do Tracajá no Estado do Amazonas. É importante frisar que o conhecimento é 

fruto de um diálogo bem estruturado, o qual deriva de uma consciência real e 

vivenciada do dia-a-dia, ou seja, através das vivências diárias, de indagações daquela 

comunidade conseguimos desenvolver uma dinâmica eficaz e pertinente. Assim, por 

meio do conhecimento técnico em medicina, almejamos ter formado disseminadores 

críticos de informações, o que significa, também, o empoderamento social daquela 

comunidade. 
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RESUMO 

Os acidentes na infância são um dos maiores problemas de saúde pública, e as 

queimaduras estão entre os principais tipos, sendo a quarta causa de a mortes, depois do 

trânsito, afogamento e quedas, e a sétima admissão hospitalar (FONTANA, 2003).O 

objetivo deste trabalho foi descrever as ações de prevenção de queimaduras em 

crianças, desenvolvidas pela Liga Acadêmica de Queimaduras da Unievagelica 

(LAQUNI), durante o Projeto Ciranda na cidade de Goianesia-Go. Participaram 170 

crianças, na faixa etária de 5 a 16 anos. Espera-se que essa ação possa servir de alerta 

para os pais, profissionais da saúde e população em geral o quanto se faz necessário 

desenvolver ações preventivas com as crianças, pois na pesquisa em questão podemos 

perceber o quanto poderia ser evitado acidentes domesticos se as crianças fossem parte 

desse processo. 

Palavras Chave: Prevenção, queimaduras, crianças. 
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INTRODUÇÃO 

A escaldadura e a queimadura térmica são os tipos mais frequentes, e estão 

mais associadas à preparação das refeições. A maioria deles estão associados a lapsos na 

atenção, à mobilidade característica do desenvolvimento infantil (DAMASCENO, 

2007). Fisiologicamente a queimadura e caracterizada pela liberação de cininas, 

histamina, serotonina e metabólitos do ácido araquidônico, entre outras substâncias 

endógenas, determinando aumento da permeabilidade vascular e consequentemente 

saída masciça de proteínas do espaço intravascular para o extravascular, carreando água 

e eletrólitos. (PEREIRA, 2005). A queimadura produz nas crianças uma rápida resposta 

sistêmica, devido uma maior superfície corporal em relação a seu peso, onde as perdas 

de calor e água são bem significativas levando a desidratação, choque hipovolêmico, 

edema, complicações renais, além do processo de hipercatábolismo, com dispêndio de 

energia considerável, muitas vezes duplicando as necessidades protéico-calóricas basais, 

levando ao quadro de autocanibalismo. (NELSON, 2006). Nesse contexto, o presente 

relato teve como objetivo descrever as ações de prevenção de queimaduras em crianças, 

desenvolvidas pela Liga Acadêmica de Queimaduras da Unievagelica (LAQUNI), 

durante o Projeto de Ciranda na cidade de Goianesia-Go. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência, realizada na cidade de Goianésia-GO, 

através do Projeto Unicidadã promovido pela Unievangélica. Foram responsáveis pela 

organização e execução das atividades, 5 acadêmicos do Curso de  Fisioterapia. 

Participaram da pesquisa 170 crianças na faixa etária 5 a 16 anos de ambos os sexos. As 

atividades foram iniciadas, com as crianças organizadas em grupo, sendo aplicado um 

questionário ilustrado (Anexo1), contendo 09 questões. Em seguida o grupo participava 

de uma atividade lúdica, uma história foi contada por narração, com fantoches,  

incenações, cartazes e músicas, de forma a envolver as crianças, logo em seguida as 

crianças participavam da oficina de pintura, onde elas puderam expressar através do 

desenho o conhecimento adquirido. A ação foi finalizada com a distribuição de cartilhas 

informativas. Os dados forma tabulados em planilha Excel, analisados descritivamente e 

posteriormente foram tratados estatisticamente através percentagem. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi aplicado o questionário de queimaduras para 170 crianças e adolescentes, 

onde a média de idade foi de 9,50±2,54. Destes 94 (55%) do gênero feminino e 76 

(45%) masculino. 

 

Tabela 1 – Idade e gênero das crianças que responderam o questionário ilustrado 

 

 

Tabela 2 – Respostas das crianças em relação às perguntas do questionário ilustrado 

sobre prevenção de queimaduras 

 

Na presente pesquisa, pode-se observar que a percentagem de respostas erradas 

respondidas pelas crianças no questionário nos traz uma preocupação, não somente por 

Idade n° Percentagem % 

5 a 9 anos 86  51 

10 a 11 anos 45  26 

12 a 16 anos 39  23 

Gênero    

Feminino 94  55 

Masculino 76  45 

Perguntas n° Percentagem % 

 Errado Certo Errado certo 

Questão 1 87 83 51 49 

Questão 2 98 72 58 42 

Questão 3 38 132 22 78 

Questão 4 106 64 62 38 

Questão 5 53 117 31 69 

Questão 6 30 140 18 82 

Questão 7 39 131 23 77 

Questão 8 70 100 41 59 

Questão 9 110 60 65 35 
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se tratar de perguntas simples vivenciadas pelas mesmas no dia-a-dia, mas também, pela 

possibilidade dessas crianças estarem em risco, por não saberem como se proteger dos 

perigos dentro de casa. A partir desses dados, podemos ressaltar que as queimaduras 

representam um dos traumas mais difíceis que uma criança pode suportar levando as 

sequelas físicas, estéticas e funcionais. (MACIEL, SERRA, 2006 ). O tratamento das 

queimaduras sempre é um desafio não só pela gravidade das lesões apresentadas, como 

também pelas complicações. Mas, o melhor tratamento a ser realizado é a prevenção, no 

entanto, os programas de prevenção de acidentes no Brasil ainda são escassos.
 (
ROSSI, 

et
 
al, 2003). As políticas públicas de saúde enfocam intervenções que possuam um 

caráter preventivo. Partindo de um olhar específico de cada área, poderíamos melhorar 

não só a saúde das crianças de um modo geral, mas também ter maior impacto na 

educação. (GONÇALVES, 2008). É de responsabilidade dos profissionais de saúde, das 

instituições de ensino, educar a população, promover saúde é alertar sobre os riscos de 

queimaduras informando medidas simples de prevenção e primeiros socorros frente sua 

ocorrência. (MACARINI,et al, 2009). 

 

CONCLUSÃO 

As atividades extensionistas, expressam uma excelente oportunidade em prover 

a saúde. Nesta ação foi possível proporcionar um ambiente agradável e interessante aos 

participantes, obtendo aceitação positiva entre as crianças. Pode ser observadas através 

dos desenhos realizados por elas, a compreensão dos riscos de queimaduras em casa, e o 

reforço que os materiais informativos oferecem como meio de orientação. Espera-se que 

essa ação possa servir de alerta para os pais, profissionais da saúde e população em 

geral o quanto se faz necessário desenvolver ações preventivas com as crianças, pois na 

pesquisa em questão podemos perceber o quanto poderia ser evitado acidentes 

domesticos se as crianças fossem parte desse processo. 
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RESUMO 

A educação popular em saúde permeia desde os primeiros críticos de modelos 

educacionais, como Paulo Freire, até as atuais diretrizes nacionais de saúde difundidas 

pelo Sistema Único de Saúde. A verdade é que a participação popular na construção de 

ideias é mais que uma luta de classes, é trazer à tona a consciência entre sujeitos que 

modulam o seu próprio meio. O Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - 

Amazônia Educação & Saúde tem por objetivo levar melhorias às comunidades 

ribeirinhas, assim como ampliar a formação prática dos estudantes. Trata-se de uma 

parceira da UniEVANGÉLICA, com as entidades Asas de Socorro, Primeira Igreja 

Batista de Parintins e Terre des Hommes, que somam esforços para levar assistência 

integral às comunidades marcadas pelo isolamento, nas áreas de 

saúde/educação/cidadania. Uma das ações devsenvolvidas, por meio da Escola de 

Saúde, são atividades de educação em saúde. Foram desenvolvidas oficinas de saúde 

com, tendo como público alvo crianças e adolescentes da Comunidade Santo Antônio 

do Tracajá, Amazonas, sobre os temas: doenças sexualmente transmissíveis e 

sexualidade, álcool e drogas, água e higiene pessoal e saúde bucal. As atividades 

valorizam o conhecimento prévio e a dinâmica de grupos, favorecendo o 

compartilhamento de saberes.  A oficina ‘’saúde bucal’’ buscou desenvolver a noção da 

importância da higiene bucal após as refeições e, também, mostrar quais alimentos são 

mais prejudiciais, uma vez que a comunidade possui alta prevalência de problemas 

odontológicos. Assim, objetivou-se esse trabalho por meio do relato e, também, por 

incentivar medidas de saúde com foco na prevenção e promoção de saúde, como 

preconiza a Constituição de 1988. 

Palavras-chave: educação popular em saúde, amazonas, ribeirinhos 
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INTRODUÇÃO 

A UniEVANGÉLICA, com as entidades Asas de Socorro, Primeira Igreja 

Batista de Parintins e Terre des Hommes desenvolveu Projeto UniEVANGÉLICA 

Cidadã Itinerante - Amazônia Educação & Saúde  com ações de assistência em saúde, 

assim como educação e qualificação de vida dos ribeirinhos por meio de atendimentos 

(médicos, odontológicos, farmacêuticos, fisioterapêuticos e de enfermagem), oficinas de 

escovação, atividades de recreação, ações de educação popular em saúde, 

desenvolvimento de pesquisas, orientações jurídicas e ações de desenvolvimento de 

geração de renda. 

 Entre os dias sete e doze de setembro do ano de 2014, foi realizada a terceira 

viagem de 2014 para a Comunidade Santo Antônio do Tracajá, uma comunidade com 

aproximadamente 100 famílias e 600 pessoas, sendo 30 adolescentes e 150 crianças. A 

Escola de Saúde, núcleo que trabalha a educacão popular em saúde, preparou oficinas 

que englobam temas que respaldam um questionário prévio aplicado pela ‘’Asas de 

Socorro’’, com informações de saúde, de saneamento, de escolaridade, situação 

socioeconômica e, até mesmo, religiosa. Os temas abordados foram: doenças 

sexualmente transmissíveis, álcool e drogas, sexualidade, água e higiene pessoal e saúde 

bucal. Todos esses temas foram abordados com crianças que compreendem uma faixa 

etária de 8 a 12 anos, sendo que os adolescentes receberam apenas a oficina sobre 

‘’DST’s e sexualidade’’. De modo previamente decidido, as oficinas foram preparadas 

com um mês de antecedência e foram estruturadas sempre na metodologia ativa de 

participação, com enfoque na educação popular em saúde, a qual faz do sujeito o 

principal agente na transformação e participação social e de saúde. Acreditamos que o 

diálogo traz à tona aquilo que a consciência produz de real, sendo assim, ouvir com 

atenção e não apenas escutar é também um dos princípios que norteiam a ‘’escola de 

saúde’’.  

Como um exemplo claro e concreto da importância do modelo popular de 

saúde/aprendizagem, a oficina sobre ‘’doenças sexualmente transmissíveis e 

sexualidade’’ foi desenvolvida da seguinte maneira: diante de um semicírculo de 

adolescentes/crianças foi feito uma exposição prévia e superficial sobre o assunto, os 

quais deveriam escrever dúvidas em um pequeno papel e coloca-las numa caixa. As 

dúvidas eram lidas anonimamente e esclarecidas. Introduzia-se novos assuntos durante 
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o esclarecimento, o que corroborava a imensidão do tema exposto e o surgimento de 

novas dúvidas, as quais eram novamente respondidas. A importância de tal oficina se 

deu de forma tão significativa que foram respondidas mais de 150 perguntas referentes 

ao assunto. É válido lembrar que foram dúvidas próprias, de caráter a reforçar o diálogo, 

o qual é reprodução da consciência, como já foi dito. 

Diante, também, da alta prevalência de problemas odontológicos e ao fácil 

acesso aos alimentos facilitadores de problemas odontológicos, fez-se necessário a 

aplicação dessa oficina. Sabe-se que a escovação dos dentes quando feita do modo 

correto reduz em grande porcentagem o número de bactérias patogênicas, o que diminui 

bastante o desenvolvimento da cárie dental.  

METODOLOGIA 

Esse trabalho é um relato de experiência sobre a terceira viagem de 2014 do 

Projeto UniCIDADÃ Itinerante Amazônia, que aconteceu na Comunidade Santo 

Antônio do Tracajá, Amazonas, entre os dias sete e doze de setembro do referido ano. 

Realizou-se a oficina ‘’água e higiene pessoal’’ baseada na educação popular em saúde 

e nas características da comunidade de acordo com questionário previamente aplicado. 

Como dinâmica ‘’quebra-gelo’’, a qual facilita o diálogo e proximidade entre expositor 

e público alvo, cada participante deveria apresentar o participante que estava ao seu 

lado. Após isso, o acadêmico dividia a turma em dois grupos nomeados e cada grupo 

deveria expor e desenvolver um tema previamente dito; um grupo ficava com ‘’isso é 

um dente bonito!’’ e ou outro com ‘’o que estraga o dente?’’. Usou-se cartolinas, 

revistas para colagem, cola, canetas para colorir e outros materiais para responder. Após 

certo tempo, os grupos expunham seus cartazes e o acadêmico fazia as devidas 

correções quando necessário, além do reforço positivo do que já foi dito. As cartolinas 

foram fixadas nas salas de aula como uma ‘’ancoragem’’ de aprendizado, com o intuito 

de lembra-las sobre o assunto trabalho.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram atendidas 106 crianças na Comunidade Santo Antônio do Tracajá, de 

acordo com a metodologia descrita.  
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Fotos 1 e 2 –  Desenvolvimento da oficina

 

 

 

Foto 3, 4 e 5 – Resultado final com o cartaz de cada grupo. Um grupo desenvolveu o 

tema ‘‘isso é um sorriso bonito” e o outro ‘’o que estraga o dente?’’. 
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CONCLUSÃO 

As trocas de experiências com a comunidade de Santo Antônio do Tracajá 

propiciou um enriquecimento para a comunidade acadêmica e para a ribeirinha, uma 

vez que ambos compartilharam de experiências que engradecem a afetividade e a 

humanização diante o tratar o humano. Assim, a metodologia se fez presente em não 

apenas retratar o lado técnico cientificista, mas também enfatizar o lado psico-social. 

Realizou-se a oficina ‘’saúde bucal’’ para 106 crianças na comunidade Santo Antônio 

do Tracajá no Estado do Amazonas. É importante frisar que o conhecimento é fruto de 
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um diálogo bem estruturado, o qual deriva de uma consciência real e vivenciada do dia-

a-dia, ou seja, através das vivências diárias, de indagações daquela comunidade 

conseguimos desenvolver uma dinâmica eficaz e pertinente. Assim, por meio do 

conhecimento técnico em medicina, almejamos ter formado disseminadores críticos de 

informações, o que significa, também, o empoderamento social daquela comunidade. 
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RESUMO 

No dia 20 de setembro de 2014 foi desenvolvida uma ação extensionista na Igreja 

Metodista do Bairro Vila Santa Isabel, em Anápolis, Goiás, intitulada como “Um Dia 

Para Jesus”. O evento contou com atividades de cunho conscientizador e instrutivo, 

fornecidas pelos acadêmicos de medicina, quanto aos hábitos de vida da população 

através de oficina de Suporte Básico de Vida (SBV) e através da avaliação de risco 

caridiovascular. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência dessa ação 

extensionista. Ao todo participaram 66 pessoas na oficina de avaliação de risco 

cardiovascular e que também receberam orientações sobre hipertensão e diabetes. Já na 

oficina SBV partiparam 45 pessoas que mostraram entusiasmo em aprender sobre o que 

fazer em situações de emergência. O evento contou com boa participação da 

comunidade e os objetivos, conforme as atividades planejadas e realizadas, foram 

alcançados, à medida que observou-se bom feedback da população atendida e da equipe 

organizadora local, e um consenso, entre os discentes, de que a atividade obteve êxito. 

Palavras-Chave: Saúde; Educação; Pirâmide Alimentar: Ressuscitação Cardiopulmonar  

INTRODUÇÃO 

Segundo Bauman (2011, p. 13), “as mudanças ocorridas, a partir do período pós-

revolução industrial, trouxeram consequências no perfil epidemiológico da população 

mundial. O avanço tecnológico fez com que a sociedade se tornasse cada vez mais 

sedentária. Tal fato contribuiu para o aumento na ocorrência de doenças crônicas, como 

obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica (HAS), condições sabidamente 

associadas ao aumento do risco cardiovascular”. Avaliações preventivas seguidas de 

mudanças de hábitos alimentares e a busca por um estilo de vida menos sedentário são 

ações importantes para a redução da incidência de doenças cardiovasculares 

(PESSUTO, 1998, p. 33). 

De acordo com o DATASUS, as doenças cardiovasculares são a principal causa 

de morte, e as internações por doença cardiovascular no SUS resultam no custo de 
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R$165.461.644,33. Logo, nota-se a importância e necessidade de se fazer uma avaliação 

preventiva dos riscos cardiovasculares e intervir nos fatores modificáveis a fim de 

reduzir as morbidades e mortalidades advindas desse tipo de patologias. Além disso, é 

de suma importância que a população leiga tenha conhecimento a respeito da manobra 

de ressuscitação cardiopulmonar, para aumentar a chance de sobrevida de vítimas de 

parada cardiorrespiratória.  

Visando contemplar o cuidado à saúde de modo longitudinal e integral, os 

acadêmicos de medicina da UniEvangélica, realizaram uma atividade extensionista que 

incluiu: circuito de avaliação do risco cardiovascular adulto, oficina de alimentação 

saudável baseado na pirâmide alimentar preconizada por USDA
 

(United States 

Department of Agriculture, 1992) e oficina de Suporte Básico de Vida (SBV). Assim, 

esse trabalho tem por objetivo relatar a experiência dessas atividades do projeto de 

educação e saúde, denominado “Um dia para Jesus” 

 

METODOLOGIA 

Essa foi uma ação realizada pela Unievangélica em parceria com a Igreja 

Metodista da Vila Santa Isabel, na qual se desenvolveram diversas atividades para a 

comunidade local. As ações foram desenvolvidas na Igreja. Acadêmicos do primeiro ao 

sétimo período do curso de medicina participaram do evento; 

 

Oficina: Avaliação de risco cardiovascular 

 

A avaliação do risco cardiovascular foi feita por meio de um circuito de 

atendimento em sucessivas etapas. Primeiro era feito o preenchimento de uma ficha que 

aborda fatores socioculturais, antecedentes pessoais e antecedentes familiares. Em 

seguida, aferia a pressão arterial, mensurava a altura, o peso e calculava a relação 

cintura-quadril e o IMC (índice de massa corporal), sendo todos esses dados anotados 

na ficha da pessoa. A partir desses resultados, os indivíduos receberam orientações dos 

acadêmicos sobre os fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares, como 

nutrição e atividade física 

 

Oficina: RCP - RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR 
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Os participantes do evento foram convidados a fazerem essa oficina que orienta 

sobre manobras de ressuscitação cardiopulmonar A partir dos conhecimentos prévios 

dos participantes, os acadêmicos realizaram discussões de casos, desenvolvendo uma 

ação educativa participativa, a fim de aprimorar as habilidades do público em 

reconhecer situações de emergência cardiorrespiratória e saber agir. Além disso, 

realizou-se o treinamento prático de manobras de RCP de acordo com as Diretrizes da 

American Heart Association 2010
5
 no boneco simulador. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

I-  REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR 

Participaram dessa oficina 43 pessoas, que mostram interesse pelo assunto; sendo 

que os participantes conseguiram executar as compressões de modo satisfatório e se 

sentiram prontos para um dia, se necessário, executarem as manobras ou passarem 

aquele conhecimento adiante, de forma adequada.  

III- AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR  

Ao todo participaram dessa oficina 66 pessoas, sendo 46 mulheres. A idade média 

do grupo é igual a 45,6 anos. Nesse grupo 16 pessoas informaram serem hipertensos e 

14 serem diabéticos. Em relação ao IMC, cerca de 60 % dos entrevistados estavam com 

sobrepeso ou obesos. Quanto a pressão arterial, 19 pessoas apresentaram pressão 

elevada. Esses dados corroboram os dados observados em pesquisas, onde se verifica 

uma grande prevalência de doenças crônicas.  

Os participantes receberam orientações sobre mudanças nos hábitos alimentares e 

também sobre a necessidade de se praticar atividade física para reverter os fatores de 

predisposição para essas doenças, como por exemplo, sedentarismo e obesidade. 

 

CONCLUSÕES 

Os acadêmicos participantes puderam aprimorar diversos âmbitos para a 

formação acadêmica, tais como comunicação na relação com o paciente, habilidades 

práticas e a visualização da realidade de certas doenças. Essa relação com o paciente 

permite ao acadêmico vivenciar sentimentos que o tornam mais humanizado, para um 

melhor atendimento quando se tornar um profissional. 
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Observou-se um padrão epidemiológico em consonância ao padrão de 

morbidade – baseado no padrão de atendimento do SUS, tanto quanto à hipertensão 

arterial sistêmica quanto ao diabetes. 

As orientações e sugestões de mudança de hábito de vida, assim como as 

informações alimentares fornecidas contribuíram para resolver a necessidade geral da 

população de intervir mais ativamente em prol de sua saúde. Muitas vezes, isso depende 

somente de hábitos simples, seja na alimentação adequada e na prática de exercícios. 
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RESUMO 

O envelhecimento da população tem ressaltado as relações intergeracionais, que podem 

gerar conflitos, uma vez que a velhice além de ser compreendida como processo 

biológico, é também resultado de construções sociais e culturais. É necessário que o 

jovem esteja preparado para aceitar e compreender o processo de envelhecer. Este 

trabalho relata a experiência dos acadêmicos e docentes participantes da Liga de 

Geriatria e Gerontologia da UniEvangélica (LAGGUNI), no projeto extensionista: 

“Oficina sobre o processo do envelhecer”, cujo objetivo foi sensibilizar os jovens da 

Fundação Integral de Apoio ao Ser de Anápolis (FUNSER), entre 14 e 18 anos; sobre as 

alterações fisiológicas que ocorrem com o envelhecimento e discutir a importância do 

respeito às pessoas idosas. Os jovens responderam ao Inventário Sheppard e 

participaram de oficinas que simulavam as alterações evidenciadas no sistema 

musculoesquelético, audição, equilíbrio, tato e visão, durante o envelhecimento. Os 

resultados encontrados com a análise das respostas ao Inventário Sheppard evidenciam 

uma dicotomia nas atitudes em relação à velhice, uma vez que os participantes da 

atividade avaliaram a velhice de forma positiva, todavia a associação dessa etapa da 

vida com perdas e dificuldades foi percebida, sendo que estes também consideraram a 

juventude como período de máxima satisfação na vida. Tais resultados implicam em 

uma necessidade de promover mudanças no perfil atitudinal do jovem. A atividade 

cumpriu seu papel ao proporcionar o conhecimento e reflexão a respeito do 

envelhecimento, contribuindo para a desconstrução de preconceitos em relação ao tema.  

 

Palavras-chave: envelhecimento; intergeracionalidade; adolescente. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência dos acadêmicos e docentes 

participantes da Liga de Geriatria e Gerontologia da UniEvangélica (LAGGUNI), no 

projeto extensionista: “Oficina sobre o processo do envelhecer”. A oficina foi 

desenvolvida com o objetivo de sensibilizar os jovens da Fundação Integral de Apoio ao 

Ser de Anápolis (FUNSER) sobre as alterações fisiológicas que ocorrem com o 

envelhecimento e discutir a importância do respeito às pessoas idosas. 

Ações como essas são cada vez mais necessárias uma vez que à medida que a 

população envelhece, ficam mais comum as relações intergeracionais, definidas por 

BORGES e MAGALHÃES (2011) como “vínculos que se estabelecem entre duas ou 

mais pessoas com idades distintas e em diferentes estádios de desenvolvimento, 

possibilitando o cruzamento de experiências e contribuindo para a unidade dentro da 

multiplicidade.” Essa convivência pode gerar conflitos, uma vez que a velhice além de 

ser compreendida como processo biológico, é também resultado de construções sociais 

e culturais. Em nosso meio ser velho ainda significa ser excluído de muitos contextos, o 

que origina representações sociais negativas da velhice (ARRUDA, 2002). Diante desse 

cenário, é necessário que o jovem esteja preparado para aceitar e compreender o 

processo de envelhecer. 

O público alvo dessa ação extensionista foi jovens entre 14 e 18 anos, alunos de 

escolas públicas atendidos por uma fundação de apoio a jovem aprendiz (FUNSER). 

Observou-se entre os alunos da instituição uma dificuldade para lidar com questões 

relacionadas ao envelhecimento e ao atendimento à indivíduos idosos. Dessa forma, 

estabeleceu-se uma parceria entre a direção da FUNSER e a Liga de Geriatria e 

Gerontologia da UniEvangélica visando contribuir com a formação humanística, ética e 

cidadã do jovem aprendiz, através de orientações sobre as mudanças que o corpo sofre 

no processo de envelhecimento. A ação foi também uma oportunidade para os 

acadêmicos participantes da LAGGUNI aprimorarem os seus conhecimentos a respeito 

do envelhecimento de forma complementar ao que foi estabelecido na grade curricular 

de cada curso, além de estimular o desenvolvimento de estudos científicos sobre o tema. 
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METODOLOGIA 

 

As atividades foram desenvolvidas em salas de aula do curso de fisioterapia da 

UniEvangélica. Os jovens da FUNSER foram divididos em grupos e inicialmente, 

responderam ao Inventário Sheppard (1986), um instrumento que identifica atitudes em 

relação à velhice. Esse inventário é uma escala composta de vinte itens que apresentam 

três lados da velhice: física, psicológica e social, sendo que nove itens referem-se às 

características positivas e onze, às negativas. Esses itens são divididos em fatores como: 

Fator 1- “É possível ser feliz na velhice”; Fator 2 – “A velhice prenuncia dependência, 

morte e solidão”; Fator 3 – “É melhor morrer cedo do que sentir a angústia e a solidão 

da velhice”; e Fator 4 – “A velhice pode propiciar sentimentos de integridade”. (NERI, 

2006) 

Após, responder a esse inventário, os grupos participaram da segunda etapa, em 

que houve oficinas que simulavam as alterações que ocorrem no sistema 

musculoesquelético, audição, equilíbrio, tato e visão, durante o envelhecimento.  

Para perceber a alteração músculo esquelética e do equilíbrio, foram atados 

pesos nos braços e pernas de alguns dos jovens, que subiram as escadas de 3 andares, 

duas vezes: uma sem o peso e depois outra com o peso. Além disso, os mesmos foram 

solicitados para levantaram um objeto pesado com os braços livres e depois com os 

pesos amarrados aos braços.  

A experiência de perda de visão foi feita colocando-se óculos com lentes sem 

grau, embaçadas com cola. O jovem que colocou os óculos teve que ler um cartaz e 

anotar as informações ali presentes. Quanto às alterações do tato, a oficina consistiu em 

dar luvas de borracha ao jovem e pedir que guardasse clipes em uma caixa 

separadamente e folheasse um livro. Já para simular a perda auditiva, foram fornecidos 

tampões de ouvidos a alguns jovens e solicitado que buscasse uma informação no 

guichê de atendimento da instituição de ensino, sem retirar o tampão. 

Após essas atividades práticas foi aberto um espaço para troca de experiência em 

que os jovens expressaram seus sentimentos e a importância daquela capacitação para 

sua formação.   
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O público alvo total foi de 270 participantes, 53% do sexo feminino e 47% sexo 

masculino, com idade entre 14 e 18 anos.  

Quanto às respostas dos jovens ao Inventário Sheppard, pode-se perceber de 

forma geral uma avaliação positiva da velhice, pois os fatores 1 e 4, referentes a atitudes 

positivas tiveram significativa porcentagem de concordância, e o fator 3 referente a 

atitude negativa, teve alto índice de rejeição (81%). Apenas no fator 2,  que trata de 

características físicas da velhice, o índice de concordância foi de71%, demostrando a 

forte associação entre velhice e debilidade física (Tabela 1).  

Fonte: COSTA et al, 2014. 

 

Na avaliação mais detalhada de cada fator, chama atenção o alto grau de 

concordância com quatro itens referentes a atitudes negativas. 

As respostas expressas no Inventário Sheppard também permitiu verificar a 

atitude dos aprendizes frente à velhice. Na tabela II pode se observar que a maioria dos 

jovens tem medo de envelhecer, pois associam o envelhecimento com solidão e 

adoecimento. Muitos têm medo da morte.  

 

Tabela 2 - Itens do inventário Sheppard 

Variáveis  % (n=270) 

Concordaram 

Na juventude é o que se pode ter o máximo de satisfação na vida 63 

Tabela 1 – Caracterização dos fatores do inventário Sheppard 

Variáveis % (n=270) 

Fator 1 “É possível ser feliz na velhice” 

Avaliação positiva 74 

Avaliação não positiva 26 

Fator 2 “A velhice prenuncia dependência, morte e solidão” 

Avaliação positiva 71 

Avaliação não positiva 29 

Fator 3 “ É melhor morrer cedo do que sentir  a angústia e solidão da 

velhice” 

 

Avaliação positiva 19 

Avaliação não positiva 81 

Fator 4 “A velhice pode propiciar sentimentos de integridade” 

Avaliação positiva 96 

Avaliação não positiva 4 
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Sinto medo de pensar na debilidade física ocasionada pela velhice 53 

Acho que vou me sentir solitário (a) na velhice 66 

É difícil enfrentar a ideia da própria morte 61 

Fonte: COSTA et al, 2014. 

 

Segundo Neri (2007) as atitudes são definidas como avaliações de indivíduos e 

grupos em relação a objetos sociais, para as quais concorrem processos afetivos e 

cognitivos. As atitudes relacionadas à velhice são aprendidas ao longo da vida, a partir 

da convivência com idosos ou com o nosso próprio envelhecimento, e podem originar 

estereótipos e preconceitos em relação ao envelhecimento e ao idoso.  

A literatura sobre atitudes em relação à velhice é bem contraditória. Dados 

empíricos mostram que, nas sociedades ocidentais, elas são predominantemente 

negativas (NERI, 1991). Nessa amostra os resultados encontrados evidenciam uma 

dicotomia nas atitudes em relação à velhice, uma vez que os participantes da atividade, 

de forma geral, avaliaram a velhice de forma positiva, todavia a associação dessa etapa 

da vida com perdas e dificuldades foi percebida, sendo que estes também consideraram 

a juventude como período de máxima satisfação na vida. 

Tais resultados implicam em uma necessidade de promover mudanças no perfil 

atitudinal do jovem. Segundo Alves (2010), as mudanças das atitudes envolvem três 

etapas: pensar, sentir e atuar sobre o objeto ao qual se dirige a atitude. A Ação 

extensionista desenvolvida atua diretamente em pelo menos duas dessas etapas, pensar, 

uma vez que estimula uma reflexão a respeito do envelhecimento e sentir, ao possibilitar 

a vivência prática do processo de envelhecimento, durante a oficina. 

Essas duas etapas fornecem meios para que o jovem possa atuar de forma efetiva 

na modificação de sua atitude em relação à velhice, eliminando os próprios 

preconceitos; tornando a atividade realizada ainda mais relevante. 

Essa mudança de atitude foi percebida claramente em depoimentos dos jovens 

ao final da oficina, onde muitos deles mencionaram que nunca imaginaram que as 

alterações no corpo pudessem dificultar tanto as atividades de vida diária de uma pessoa 

e que agora podiam compreender um pouco mais os idosos.  
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CONCLUSÃO 

 

A atividade desenvolvida cumpriu seu papel ao proporcionar o conhecimento e 

reflexão a respeito do envelhecimento, contribuindo para a desconstrução de 

preconceitos em relação ao tema. As falas dos participantes ao final da atividade 

evidenciaram esses resultados de maneira clara, contudo, cabe ressaltar que a mudança 

atitudinal é um processo contínuo e constante e requer que mais ações sejam 

promovidas a fim de que os resultados alcançados tenham maior efetividade. 

Os acadêmicos envolvidos na atividade tiveram a oportunidade de conviver com 

a comunidade, o que resultou em troca de experiências e percepção da relevância da 

ação.  
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RESUMO  

A educação popular em saúde permeia desde os primeiros críticos de modelos 

educacionais, como Paulo Freire, até as atuais diretrizes nacionais de saúde difundidas 

pelo Sistema Único de Saúde. A verdade é que a participação popular na construção de 

ideias é mais que uma luta de classes, é trazer à tona a consciência entre sujeitos que 

modulam o seu próprio meio. O Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - 

Amazônia Educação & Saúde tem por objetivo levar melhorias às comunidades 

ribeirinhas, assim como ampliar a formação prática dos estudantes. Trata-se de uma 

parceira da UniEVANGÉLICA, com as entidades Asas de Socorro, Primeira Igreja 

Batista de Parintins e Terre des Hommes, que somam esforços para levar assistência 

integral às comunidades marcadas pelo isolamento, nas áreas de 

saúde/educação/cidadania. Uma das ações devsenvolvidas, por meio da Escola de 

Saúde, são atividades de educação em saúde. Foram desenvolvidas oficinas de saúde 

com, tendo como público alvo crianças e adolescentes da Comunidade Santo Antônio 

do Tracajá, Amazonas, sobre os temas: doenças sexualmente transmissíveis e 

sexualidade, álcool e drogas, água e higiene pessoal e saúde bucal. As atividades 

valorizam o conhecimento prévio e a dinâmica de grupos, favorecendo o 

compartilhamento de saberes.. A oficina ‘’DST’S e sexualidade’’ buscou desenvolver 

senso crítico em relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis através da 

noção de sexo seguro. A oficina foi dividida em dois momentos, sendo que o primeiro 

consistia em uma exposição prévia do assunto através da dinâmica ‘’mito ou verdade’’ e 

o último momento se baseada nas próprias dúvidas dos participantes. Assim, objetivou-

se esse trabalho por meio do relato e, também, por incentivar medidas de saúde com 

foco na prevenção e promoção de saúde, como preconiza a Constituição de 1988. 

Palavras-chave: educação popular em saúde, amazonas, ribeirinhos 
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INTRODUÇÃO 

     A UniEVANGÉLICA, com as entidades Asas de Socorro, Primeira Igreja Batista de 

Parintins e Terre des Hommes desenvolveu Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã 

Itinerante - Amazônia Educação & Saúde  com ações de assistência em saúde, assim 

como educação e qualificação de vida dos ribeirinhos por meio de atendimentos 

(médicos, odontológicos, farmacêuticos, fisioterapêuticos e de enfermagem), oficinas de 

escovação, atividades de recreação, ações de educação popular em saúde, 

desenvolvimento de pesquisas, orientações jurídicas e ações de desenvolvimento de 

geração de renda. 

 Entre os dias sete e doze de setembro do ano de 2014, foi realizada a terceira viagem de 

2014 para a Comunidade Santo Antônio do Tracajá, uma comunidade com 

aproximadamente 100 famílias e 600 pessoas, sendo 30 adolescentes e 150 crianças. A 

Escola de Saúde, núcleo que trabalha a educacão popular em saúde, preparou oficinas 

que englobam temas que respaldam um questionário prévio aplicado pela ‘’Asas de 

Socorro’’, com informações de saúde, de saneamento, de escolaridade, situação 

socioeconômica e, até mesmo, religiosa. Os temas abordados foram: doenças 

sexualmente transmissíveis, álcool e drogas, sexualidade, água e higiene pessoal e saúde 

bucal. Todos esses temas foram abordados com crianças que compreendem uma faixa 

etária de 8 a 12 anos, sendo que os adolescentes receberam apenas a oficina sobre 

‘’DST’s e sexualidade’’. De modo previamente decidido, as oficinas foram preparadas 

com um mês de antecedência e foram estruturadas sempre na metodologia ativa de 

participação, com enfoque na educação popular em saúde, a qual faz do sujeito o 

principal agente na transformação e participação social e de saúde. Acreditamos que o 

diálogo traz à tona aquilo que a consciência produz de real, sendo assim, ouvir com 

atenção e não apenas escutar é também um dos princípios que norteiam a ‘’escola de 

saúde’’.  

     Como um exemplo claro e concreto da importância do modelo popular de 

saúde/aprendizagem, a oficina sobre ‘’doenças sexualmente transmissíveis e 

sexualidade’’ foi desenvolvida da seguinte maneira: diante de um semicírculo de 

adolescentes/crianças foi feito uma exposição prévia e superficial sobre o assunto, os 

quais deveriam escrever dúvidas em um pequeno papel e coloca-las numa caixa. As 

dúvidas eram lidas anonimamente e esclarecidas. Introduzia-se novos assuntos durante 

o esclarecimento, o que corroborava a imensidão do tema exposto e o surgimento de 

novas dúvidas, as quais eram novamente respondidas. A importância de tal oficina se 

deu de forma tão significativa que foram respondidas mais de 150 perguntas referentes 

ao assunto. É válido lembrar que foram dúvidas próprias, de caráter a reforçar o diálogo, 

o qual é reprodução da consciência, como já foi dito. 

     Diante, também, da alta morbidade de doenças sexualmente transmissíveis daquela 

comunidade e início precoce de atividade sexual, o oficina sobre DST’s e sexualidade 

foi desenvolvida com o objetivo de diminuir a prevalência das mesmas, através da 

promoção e prevenção. Sabe-se que através do uso correto do preservativo masculino, a 
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eficácia atinge 99,99% para evitar de doenças sexualmente transmissíveis, além do 

controle de natalidade como método contraceptivo. 

 

METODOLOGIA 

Esse trabalho é um relato de experiência sobre a terceira viagem de 2014 do Projeto 

Unicidadã Itinerante Amazônia, que aconteceu na Comunidade Santo Antônio do 

Tracajá, Amazonas, entre os dias sete e doze de setembro do referido ano. Realizou-se a 

oficina ‘’DST’s e sexualidade’’, baseada na educação popular em saúde e nas 

características da comunidade de acordo com questionário previamente aplicado. Como 

dinâmica ‘’quebra-gelo’’, a qual facilita o diálogo e proximidade entre expositor e 

público alvo, cada participante deveria apresentar o participante que estava ao seu lado. 

Após isso, o acadêmico dividia a turma em dois grupos nomeados e cada grupo deveria 

responder ‘’mito’’ ou ‘’verdade’’ de acordo com a afirmação dita pelo acadêmico. Se o 

grupo acertasse, ganhava um ponto, se errasse a pontuação iria para o grupo adversário. 

São exemplos de perguntas realizadas: 

1- As DSTs são transmitidas apenas por meio do ato sexual em que há contato 

pênis-vagina. 

2- Sexo oral sem camisinha pode transmitir DST só para quem faz. 

3- Beijo na boca pode transmitir DST. 

4- Algumas DSTs podem ser transmitidas por picada de insetos. 

5- Compartilhar objetos pessoais pode transmitir DST. 

6- Casais virgens não correm o risco de contrair DSTs e casais fiéis não precisam 

usar camisinha. 

7- Usar anticoncepcional, DIU, ligar as trompas, ou retirar o pênis da vagina antes 

da ejaculação durante a relação sexual pode evitar DSTs. 

8- A camisinha não protege contra todas as DSTs. 

Num segundo momento, cada participante deveria escrever em uma pequena folha 

alguma dúvida referente ao assunto ou sobre sexualidade. As perguntas eram 

respondidas, em que o acadêmico fazia o reforço positivo da prevenção de DST’s. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram atendidas 206 crianças/adolescentes na referida oficina, na Escola 

Municipal Luiz Gonzaga, de acordo com a metodologia descrita. 

Foto 1 – Oficina sendo realizada 
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Fotos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e  9 – Exemplos de perguntas feitas 
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CONCLUSÃO 

As trocas de experiências com a comunidade de Santo Antônio do Tracajá 

propiciou um enriquecimento para a comunidade acadêmica e para a ribeirinha, uma 

vez que ambos compartilharam de experiências que engradecem a afetividade e a 

humanização diante o tratar o humano. Assim, a metodologia se fez presente em não 

apenas retratar o lado técnico cientificista, mas também enfatizar o lado psico-social. 

Realizou-se a oficina ‘’DST’S e sexualidade’’ para 206 crianças na comunidade Santo 

Antôniox do Tracajá no Estado do Amazonas. É importante frisar que o conhecimento é 

fruto de um diálogo bem estruturado, o qual deriva de uma consciência real e 

vivenciada do dia-a-dia, ou seja, através das vivências diárias, de indagações daquela 

comunidade conseguimos desenvolver uma dinâmica eficaz e pertinente. Assim, por 

meio do conhecimento técnico em medicina, almejamos ter formado disseminadores 

críticos de informações, o que significa, também, o empoderamento social daquela 

comunidade. 
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RESUMO 

Diante da alta prevalência da obesidade, as doenças cardiovasculares aparecem como o 

principal problema de saúde pública. Dessa forma, intervenções relacionadas à 

promoção da saúde e a prevenção e controle da obesidade e das doenças 

cardiovasculares têm recebido grande importância. Esse trabalho tem por objetivo 

relatar a experiência desse projeto de educação e saúde denominado “Dia Nacional da 

Construção Social”. Foi realizada a avaliação do risco cardiovascular por meio de um 

circuito de atendimento. A partir dos resultados, os indivíduos receberam orientações 

sobre os fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares. Outra ação foi 

promover orientações sobre ressuscitação cardiopulmonar (RCP), utilizando-se de um 

manequim simulador. Participaram da avaliação de risco cardiovascular 75 pacientes, 

sendo 34 homens e 41 mulheres. Ao todo, 27 pessoas apresentaram PA maior ou igual a 

130x80 mmHg. Já da oficina de RCP participaram 50 pessoas, que mostraram 

entusiasmo e interesse em aprender. Essa atividade permitiu ao alunato identificar 

pessoas que são mais predispostas a desenvolver doenças cardiovasculares. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reanimação Cardiorrespiratória; Ensino em Saúde; Prevenção 

Cardiovascular. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil apresenta um novo cenário epidemiológico, caracterizado pela alta 

prevalência de obesidade e consequentemente de doenças cardiovasculares 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). A média anual de mortes por doenças do aparelho 

circulatório totalizou mais de 308 mil pessoas em 2007, tendo aumentado 3,7% em 

2009.  

Intervenções relacionadas à promoção da saúde e a prevenção e controle da 

obesidade e das doenças cardiovasculares, como incentivo à prática de atividade física, 

abandono do tabagismo e educação nutricional da população, têm grande importância 

por resultarem em alterações desejáveis (FRANCESCHINI; BATISTA, 2003), tais 



 37 

como redução de peso e dos níveis plasmáticos de lipídeos e de glicose, bem como 

redução dos níveis de pressão arterial (REZENDE et al, 2006). 

Esse trabalho tem por objetivo relatar a experiência de alunos do curso de 

medicina durante um projeto de educação e saúde desenvolvido em um evento no SESI, 

onde foi avaliado o risco cardiovascular e realizado orientações sobre diabetes e 

hipertensão arterial sistêmica (HAS). 

 

METODOLOGIA 

Esse estudo trata-se de um relato de experiência de duas ações educativas 

desenvolvidas por acadêmicos de medicina, sob supervisão de um docente, para 

trabalhadores da construção civil e seus familiares, que participaram do evento em 

comemoração ao “Dia Nacional da Construção Social”. 

Esse evento foi promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC), com o tema: “Família: o alicerce do que se constrói na vida” e aconteceu 

simultaneamente em 38 localidades do país em 23 de agosto de 2014. Em Anápolis, 

foram desenvolvidas ações de promoção de saúde na unidade SESI da Vila Jaiara, com 

apoio da UniEvangélica.  

Os estudantes alcançaram um público total de 175 pessoas, que foram abordadas 

em duas oportunidades, sendo a primeira para avaliação do risco de desenvolver 

doenças cardiovasculares e a segunda para treinamento em suporte básico de vida.  

 

Circuito de Avaliação do Risco Cardiovascular 

Dentre as ações propostas, foi realizado um circuito de avaliação do risco 

cardiovascular dos participantes do evento, por meio do atendimento individualizado, 

em sucessivas etapas, incluindo triagem com anamnese dirigida, mensuração da pressão 

arterial, altura, peso, relação cintura-quadril, cálculo do IMC e teste de glicemia. A 

partir dos resultados, os indivíduos receberam orientações sobre os fatores de risco 

modificáveis para doenças cardiovasculares, como nutrição e atividade física, além de 

encaminhamento para atendimento médico, quando necessário. 

 

Oficina “Suporte Básico de Vida” 

Para desenvolvimento da oficina sobre suporte básico de vida foi proposto um 

método ativo e dinâmico com a utilização de manequim simulador. A partir dos 

conhecimentos prévios dos participantes, os alunos realizaram discussões de casos de 
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emergência, adotando uma ação educativa participativa a fim de aprimorar as 

habilidades do público em reconhecer situações de emergência cardiorrespiratória e 

saber agir quanto à solicitação de ajuda pela ligação telefônica para o serviço de 

emergência. Além disso, realizou-se o treinamento prático de manobras de reanimação 

cardiopulmonar (RCP) e outras medidas que aumentam a chance de sobrevida da 

vítima.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

I – Oficina de Suporte Básico de Vida  

Uma das atividades realizadas com a população foi a Oficina de Suporte 

Básico de Vida, também conhecida como Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Por 

meio dela, a comunidade recebeu orientações de como avaliar e proceder em situações 

de emergência cardiorrespiratória.  Além de ter acesso à técnica de suporte básico de 

vida, o público pôde participar ativamente. Praticou-se no manequim simulador, as 

manobras ensinadas pelos alunos. Tal fato contribuiu para aliar teoria à prática, 

facilitando a consolidação do ensino apreendido.  

À priori, buscou-se resgatar os conhecimentos prévios dos participantes e a 

partir desses, os acadêmicos realizaram simulações de situações de emergência e 

contextualizações nas quais demonstraram a cadeia de procedimentos que culmina com 

a sobrevida da vítima. Ao final da oficina, os participantes também receberam um folder 

autoexplicativo com orientações e instruções a respeito do tema. 

Desse modo, a ação educativa de caráter participativo teve como finalidade 

aprimorar as habilidades do público em reconhecer e saber como proceder diante de 

situações de emergência cardiorrespiratória. A população participante – 50 pessoas - 

gostou muito, elogiou a iniciativa e diz ter sido válida e eficaz a experiência pois 

conseguiu executar as manobras ensinadas. 

 

II – Oficina de Avaliação de Risco Cardiovascular 

Segundo BAUMAN (2011), em consequência do período pós-industrial, 

mudanças ocorreram no perfil de adoecimento da população mundial. Com o advento 

do incremento tecnológico, a sociedade tornou-se cada vez mais sedentária. Esse novo 

modo de vida possibilitou uma maior exposição e acesso aos fatores de risco 

cardiovascular (RCV). Dentre eles, hipertensão arterial (HAS), dislipidemias, presença 

de hipertrofia ventricular esquerda, obesidade, diabetes mellitus (DM) e alguns hábitos 

relacionados ao estilo de vida. Assim, mais uma vez delineia-se necessidade de  
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avaliações preventivas seguidas de mudanças de hábitos alimentares e a busca por um 

estilo de vida menos sedentário como forma de diminuir a incidência de doenças 

cardiovasculares. 

De acordo com as novas diretrizes (2013) para a avaliação cardiovascular em 

adultos publicadas pelo American College of Cardiology (ACC) em conjunto com 

American Heart Association (AHA), os principais fatores de risco considerados no 

cálculo de risco são: sexo, idade, raça, pressão arterial sistólica, tabagismo e diabetes. 

Embasados nesse conhecimento, os acadêmicos de medicina realizaram um 

circuito de avaliação do risco cardiovascular em adultos, descrito anteriormente. 

Participaram da avaliação 75 pessoas, sendo 34 homens e 41 mulheres. A idade média 

das mulheres atendidas foi de 41,0 anos e dos homens 45,7 anos. 

Na tabela I pode-se observar os dados coletados das 75 pessoas atendidas. 

Quando questionadas se havia história familiar de doenças crônicas na família (diabetes, 

hipertensão), mais da metade dos participantes (59) sinalizaram que sim.  

TABELA I – AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CIRCUITO DE 

AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR  

Histórico Familiar (Pacientes com histórico familiar de doenças crônicas entre 

diabetes, hipertensão arterial, hipercolesterolemia - ao menos uma-) 

Homens 23 

Mulheres 36 

TOTAL 59 

Antecedentes Pessoais 

Pacientes que referem hipertensão 

Homens 9 

Mulheres 10 

TOTAL: 19 

Pacientes que referem Diabetes mellitus 

Homens 3 

Mulheres 6 

TOTAL: 9 

Pacientes fumantes ou ex-tabagistas 

Homens 18 

Mulheres 8 

TOTAL: 26 

Pacientes com sobrepeso ou obesidade 

Homens 18 

Mulheres 18 

TOTAL 36 

Pacientes com PA limítrofe ou acima* 
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Homens 13 

Mulheres 14 

TOTAL 27 

*Considerou-se limítrofe a PA de 139x89mmHg ou mais 

Em relação a pressão arterial,  14 mulheres apresentaram pressão arterial 

limítrofe ou acima. Já entre os homens, 9 referiram ser hipertensos, porém  13 

indivíduos apresentaram pressão arterial limítrofe ou acima. Vale ressaltar que ao todo, 

27 pessoas apresentaram PA maior ou igual a 130x80 mmHg , ou seja cerca de um 

quarto dos entrevistados apresentaram pressão alta. Quanto a diabetes, 9 pessoas 

apresentaram hiperglicemia capilar e foram orientadas à procurarem atendimento 

médico em uma unidade básica de saúde para repetir o exame de glicemia e verificar se 

há ou não diabetes. 

Pode se então perceber que várias pessoas apresentaram HAS e diabetes, sendo 

que todas elas receberam orientações sobre essas enfermidades e suas complicações. 

Ações primárias que promovem a promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas 

(como a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus) são de grande valia para a 

Saúde Pública, visto que como elas não possuem cura, acabam gerando muitos gastos 

aos cofres públicos com as possíveis complicações. 

 

CONCLUSÃO 

A atividade permitiu identificar pessoas com fatores de risco, que são mais 

predispostas a desenvolver doenças cardiovasculares. Dessa forma, pode-se realizar 

orientações sobre alimentação e atividades físicas, que interferem de forma direta na 

patogênese dessas doenças. Além disso, as orientações a respeito das manobras de 

reanimação cardiopulmonar foram de suma importância, e conseguiu atrair muitas 

pessoas interessadas nesse assunto. Dessa maneira, além de treinar na prática os 

interessados, foi possível tirar muitos preceitos e dúvidas dos participantes e oferecer 

uma oportunidade para os alunos aplicarem na prática o que aprenderam em sala de 

aula, ou seja, a extensão mostra se uma ferramenta importante na formação acadêmica. 
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RESUMO 

Um profissional de saúde deve ser um agente de promoção de saúde, isto quer dizer, 

que ele deve tratar o paciente mas também deve ser capaz de promover orientações que 

previnam doenças (atenção primária). Para isso o profissional deve conhecer a 

comunidade que trabalha e identificar problemas relacionados com a saúde  e propor 

ações educativas que previnam esses problemas de saúde. Baseando-se nisso, o curso de 

medicina desenvolve ações de extensão na comunidade. Sendo que uma dessas ações 

foi desenvolvida no residencial Leblon no município de Anápolis-GO. Esse bairro 

abriga 825 famílias de baixa renda, onde as crianças passam a maior parte do tempo sem 

assistência de adultos. Muitas dessas crianças não têm noção de higiene e muitas 

apresentam pediculose. Esse trabalho relata a experiência de um grupo de alunos e 

docente que desenvolveram uma oficina educativa lúdica: Pescaria da Higiene, onde 

foram abordados diferentes temas na área de higiene corporal e com os alimentos. A 

experiência foi válida e segundo os acadêmicos permitiu eles conhecerem o quão 

diverso são as realidades que vivemos e como as pessoas necessitam de informações 

sobre cuidados básicos em saúde.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Higiene pessoal; Ensino em Saúde; Prevenção cardiovascular. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil tem passado por uma transição demográfica, nutricional e 

epidemiológica, do século passado para este. Passou-se de um perfil de 

morbimortalidade predominantemente marcado pelas doenças infectocontagiosas para 

um perfil de doenças crônico-degenerativas. Houve também mudança nos padrões em 
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relação a alimentação, sedentarismo e consequente sobrepeso, aumentando o risco para 

doenças como o diabete melito e a hipertensão (BRASIL, 2006). 

Neste contexto, a prevenção se torna medida impactante que reduz de forma 

drástica a morbimortalidade tanto da hipertensão quanto do diabetes, além do número 

elevado da prevalência destas. Tornando assim medida prioritária para a saúde pública 

no país. (BRASIL, 2004). A educação contínua dos indivíduos sobre esses temas são 

importantes , pois sempre alerta a comunidade acerca das complicações da doença 

(diabetes, hipertensão) não tratada, melhorando a qualidade de vida, prevenindo o 

surgimento de agravos essencial. (BRASÍLIA, 2007). 

Mas ainda mais importante que tratar essas enfermidades é evitar o  seu 

surgimento, isto é, prevenir antes que o indivíduo fique doente, a chamada prevenção 

primária em saúde pública. (BRASIL, 2006). Uma ferramenta importante para tal, é a 

Educação Popular, dita por Paulo Freire (1966) e que consiste em colocar o indivíduo 

como protagonista do desenvolvimento de sua educação, conhecendo o contexto em que 

este vive e podendo modifica-lo.  

Desta forma, através de brincadeiras, onde o sujeito é instigado à curiosidade, 

pode levá-lo a mudar seus hábitos de vida, permitindo uma troca de saberes entre o 

educador e o educado, transformando sua realidade à nível da saúde e daqueles que o 

cercam. Isto se torna uma forma de prevenção e promoção da saúde muito impactante, 

fazendo o indivíduo aumentar seu nível de cuidar e olhar da saúde de forma dinâmica e 

não maçante (BRASÍLIA, 2007). 

Desta forma, torna-se importante conhecer e intervir, se necessário, na realidade 

da população no âmbito de seu processo saúde-doença. Profissionais da saúde têm então 

de desenvolver durante sua formação não só a habilidade de tratar mas também de 

promover ações de prevenção primária dessas enfermidades.  

Este trabalho pretende relatar a experiência que alunos e docentes do curso de 

medicina tiveram em promover ações de educação em saúde em uma comunidade no 

município de Anápolis-GO.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência de uma atividade educativa promovida 

pelos alunos do curso de medicina de uma instituição de ensino superior (IES) de 

Anápolis-GO. Essa atividade foi desenvolvida no dia 16 de agosto de 2014 com ações 

de promoção de saúde em uma comunidade de moradores no residencial Leblon, em 
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Anápolis, que foi criado em 2012 e abriga 825 famílias de baixa renda. Trata-se de um 

bairro novo, onde existe água tratada, esgoto, energia e asfalto. Porém não existe 

nenhum tipo de comércio, escola, creche, igreja ou unidade de saúde nesse bairro. Esse 

bairro foi escolhido devido as pessoas não terem um fácil acesso aos serviços de saúde e 

à educação. 

Foi trabalhado o tema “Higiene corporal” com as crianças do bairro através de 

uma oficina lúdica, chamada “Pescaria”.  Esta atividade foi desenvolvida com as 

crianças e alguns pais que acompanhavam toda a dinâmica. As crianças recebiam 

orientações sobre higienização pessoal e higienização do couro cabeludo para prevenção 

de pediculose.  

Em seguida, as crianças participavam da pescaria propriamente dita; o peixe 

pescado apresentava uma pergunta sobre as orientações previamente discutidas. Ao 

responder corretamente as questões, a criança ganhava um vale brinde, que dava direito 

à criança escolher 4 peças de roupa e  1 litro de leite. Se a criança errasse a pergunta, a 

mesma recebia novas orientações e participava novamente da “Pescaria”. 

Outra ação desenvolvida com os adultos foi a avaliação do risco cardiovascular 

por meio de um circuito de atendimento em sucessivas etapas, incluindo triagem com 

anamnese dirigida, mensuração da pressão arterial, altura, peso, relação cintura-quadril, 

cálculo do IMC e teste de glicemia. A partir dos resultados, os indivíduos receberam 

orientações sobre os fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares, como 

nutrição e atividade física. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A ação no residencial Leblon, no município de Anápolis-GO, atendeu adultos e 

crianças. No entanto o número de crianças foi maior que o esperado, e o número de 

adultos foi reduzido.  

 

Oficina Pescaria  

Várias crianças participaram dessa oficina em que inicialmente recebe a 

informação sobre higiene pelo aluno e depois realiza a pescaria, sendo que cada 

peixinho contém uma pergunta sobre o que foi compartilhado com a criança, como por 

exemplo, se devemos lavar as mãos após usar o banheiro ou se devemos lavar as 

mesmas antes de se alimentar. 
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Pode-se observar na ação que as crianças apresentavam grande interesse em 

expressar suas opiniões sobre o que é higiene, e a importância dela para preservar sua 

saúde. Algumas participaram mais de uma vez, apenas pelo prazer de pescar e mostrar 

com haviam compreendido o que foi ensinado. Outras chamavam os pais para juntos 

executarem a atividade, e ao fim toda a família era orientada sobre maneiras de 

melhorar a higiene.  

Segundo Carmo (2013), os hábitos e as práticas de saúde são formados 

precocemente na vida e por isso as crianças devem ser encorajadas a desenvolver 

atitudes de saúde positivas. Por isso, utilizar a educação em saúde desde a infância é 

uma estratégia para diminuir os custos com doenças, pois, por meio da prevenção, é 

possível promover a saúde ainda na infância, permitindo a formação de um adulto 

saudável (SMELTZER e BARE, 2005).  

Monteiro (2008) ressalta a importância de atividades lúdicas como uma 

estratégia para a construção do conhecimento, que permite a criança aprender 

brincando.  

Para as crianças que participaram adequadamente desta oficina, foi 

disponibilizado um litro de leite, além do direito de escolher uma peça de roupa no 

bazar, que foi realizado no local devido à carência do bairro. O intuito foi distribuir 

roupas para todos os moradores que comparecessem à ação educativa, e participassem 

de forma adequada desta. Além de estimular a população a participar da ação, os 

acadêmicos puderam se integrar melhor com a comunidade, e ajuda-la com a doação de 

roupas (pré-selecionadas pelos acadêmicos, e em boas condições de uso). Ao escolher 

as roupas, os moradores ficaram satisfeitos, o que tornou-os mais gratos em relação a 

ação.  

 

Avaliação do risco cardiovascular e orientações sobre Hipertensão e diabetes 

 

Poucos adultos participaram dessa oficina, pois muitos dos pais encontravam-se 

trabalhando, apesar do evento ter sido desenvolvido no sábado à tarde. A maioria dos 

avaliados eram normotensos e normoglicêmicos. 

Após a avaliação os moradores receberam orientação sobre a importância de se 

buscar uma vida saudável, com alimentação adequada e prática de atividade física. 

Também foi explicado aos participantes os agravos na saúde que a hipertensão e 

diabetes podem causar. 
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Os alunos tiveram uma experiência prática de grande valia para sua formação, 

pois puderam entrar em contato com uma realidade diversa do que eles vivem e 

entenderem as dúvidas que as pessoas têm e como esclarecê-las.  

 

CONCLUSÃO 

Ações educativas na área de saúde são importantes para a comunidade e também 

para desenvolver habilidades de comunicação, sociabilização e humanização nos 

acadêmicos do curso de medicina, melhorando dessa forma sua formação. Esse projeto 

permitiu os acadêmicos conhecerem a realidade de uma comunidade e de propor ações 

educativas que levem a reflexão os moradores sobre como importante são os hábitos de 

higiene na saúde e também a importância de uma alimentação adequada e da prática de 

atividade física para manter a saúde e viver mais. 
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RESUMO 

A extensão Universitária permite uma interação ampla entre a Universidade e diversos 

setores da sociedade. Trata-se de um processo interdisciplinar com forte impacto na 

formação do estudante e grande poder de transformação social. O Projeto 

UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - Amazônia Educação & Saúde tem por objetivo 

levar melhorias às comunidades ribeirinhas, assim como ampliar a formação prática dos 

estudantes. Trata-se de uma parceira da UniEVANGÉLICA, com as entidades Asas de 

Socorro, Primeira Igreja Batista de Parintins e Terre des Hommes, que somam esforços 

para levar assistência integral às comunidades marcadas pelo isolamento, nas áreas de 

saúde/educação/cidadania. Este trabalho tem como objetivo descrever as atividades 

realizadas por este projeto no ano de 2013. Para tal, foram utilizados os dados 

disponibilizados pela coordenação de extensão da UniEVANGÉLICA.  Durante o ano 

de 2013 foram realizadas 04 (quatro) viagens para comunidades do Estado do 

Amazonas e do Pará, sendo duas expedições no primeiro semestre e duas no segundo. 

Além da tripulação dos barcos e profissionais de Asas de Socorro, foram envolvidas 94 

pessoas da UniEVANGÉLICA, entre docentes, acadêmicos e técnicos. Foram realizadas 

ações de assistência em saúde, assim como educação e qualificação de vida dos 

ribeirinhos por meio de atendimentos (médicos, odontológicos, farmacêuticos, 

fisioterápico e de enfermagem), oficinas de escovação, atividades de recreação, análises 

microbiológicas da água, palestras, ações de educação popular em saúde, prospecções 

agronômicas, desenvolvimento de pesquisas, orientações jurídicas e ações de 
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desenvolvimento de geração de renda. No total foram atendidas 5.814 pessoas e 

realizadas 584 entrevistas. 

Palavras-chave: Extensão; Amazônia; Ribeirinhos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A extensão é considerada parte do tripé - ensino, pesquisa e extensão - que 

sustenta a educação superior, auxiliando na formação dos mais diversos profissionais, 

de modo a permitir a participação da população, com vistas a difundir as conquistas e 

benefícios gerados em criações culturais e pesquisas das instituições de ensino 

(BRASIL, 1996). 

 A relação entre a universidade e os inúmeros setores da sociedade é a base da 

extensão universitária, sendo considerada uma ferramenta importante para levar o 

conhecimento produzido na instituição às pessoas que não frequentam estes locais, 

funcionando como uma via de mão dupla, pois além de levar conhecimento e/ou 

assistência à população, a universidade recebe dela diversas influências positivas, como 

necessidades e conhecimentos inerentes àquela comunidade. A extensão pode ser 

exercida por meio de projetos de assistência médica, assessoria jurídica, prestações dos 

mais diversos serviços, eventos culturais, entre outros (NUNES; SILVA, 2011). 

A região Amazônica apresenta índices elevados de mortalidade infantil e 

analfabetismo, além de inúmeras dificuldades causadas por doenças tropicais, 

desemprego, êxodo rural, prostituição e marginalidade, inúmeros problemas 

vivenciados por uma população subdesenvolvida que vive de forma isolada. Parte da 

denominada População Rural, a população ribeirinha, segundo Pinheiro et al. (2004) 

sofre com as adversidades próprias do ambiente (seca, enchentes, aridez, geadas) e 

especialmente com a falta de apoio governamental para garantir cidadania e qualidade 

de vida como educação, saneamento e saúde.  

Nunes e Silva descrevem que: 

O fortalecimento da relação universidade/sociedade prioriza a 

superação das condições de desigualdades e exclusão existentes. 

Através de projetos sociais, a universidade socializa seu 

conhecimento e disponibiliza seus serviços, exercendo sua 

responsabilidade social, ou mesmo sua missão: o compromisso 

com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos (NUNES; 

SILVA, 2011, p. 121). 
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O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, com intuito de 

exercer seu papel enquanto parte de uma sociedade ainda muito desigual, une esforços 

com as entidades Asas de Socorro, Primeira Igreja Batista de Parintins e Terre des 

Hommes, por meio do Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - Amazônia 

Educação & Saúde, cujo objetivo é levar melhorias nas áreas de 

saúde/educação/cidadania às comunidades ribeirinhas, através de uma assistência 

integral às comunidades marcadas pelo isolamento. 

Este trabalho possui como objetivo descrever as atividades realizadas pelo 

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - Amazônia Educação & Saúde no ano de 

2013. 

 

MATERIAL E METODOLOGIA 

 

Durante o ano de 2013 foram realizadas 04 viagens para comunidades do Estado 

do Amazonas e do Pará. Foram duas expedições no primeiro semestre e duas no 

segundo. A viagens ocorrem entre os dias 06 e 14 de abril para a Vila de São José 

(“Comunidade Arara”), município de Manacapuru-AM, de 04 a 12 de maio para as 

Comunidade do Mocambo e Sabina, no município de Juriti-PA, de 24 de agosto a 1º de 

setembro para as Comunidades Saracura, Costa da Águia e São José de Vila Bentes, no 

município de Parintins-AM e entre os dias 03 e 09 de novembro para a Comunidade 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, município de Manaus-AM. Além da tripulação dos 

barcos e profissionais de Asas de Socorro, foram envolvidas 94 pessoas da 

UniEVANGÉLICA, entre docentes, acadêmicos e técnicos. Foram realizadas ações e 

assistência em saúde, mas também de educação e qualificação de vida dos ribeirinhos 

por meio de atendimentos (médicos, odontológicos, farmacêuticos, fisioterápico e de 

enfermagem), oficinas de escovação, atividades de recreação com as crianças e 

adolescentes, análises microbiológicas da água, palestras temáticas socioambientais 

sobre uso da água e destinação de resíduos, ações de educação popular em saúde, 

prospecções agronômicas, desenvolvimento de  pesquisas, orientações jurídicas, 

palestras para líderes sobre a temática de desenvolvimento comunitário e ações de 

desenvolvimento de geração de renda.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durantes as atividades de 2013, incluindo todas as ações de educação, 

qualificação de vida e assistência em saúde dos ribeirinhos, por meio de atendimentos 

multidisciplinar, além de inúmeras orientações sociais, ambientais e jurídicas, foram 

atendidas 5.814 pessoas e realizadas 584 entrevistas. A tentativa de unir a teoria com a 

prática fornecendo meios propulsores para interferir na realidade social e suas 

deficiências, foi incansável, tendo sempre o cuidado de respeitar e não violar os valores 

e a cultura da região. 

A extensão universitária, no Brasil, começou a ser desenvolvida no início do 

século XX, praticamente junto com a criação do Ensino Superior. Inicialmente 

caracterizada por atividade isoladas, mas já com o objetivo de criar uma relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade, as atividades extensionista foram 

ganhando forma, e os estudantes, cada vez mais, entendendo a importância de seu 

compromisso social. Hoje, já institucionalizada pelas Universidades, a extensão é vista 

como um instrumento efetivo de mudança, tanto da sociedade quanto da Universidade, 

com intuito de caminhar em direção à justiça social e busca por democracia 

(FORPROEX, 2012). 

A extensão é um artifício para a acumulação de conhecimento, tratando-se de 

um processo educativo, cultural e científico, constituindo portanto um elo permanente 

entre a universidade e a comunidade, sendo estes indissociáveis (NUNES; SILVA, 

2011). Para os acadêmicos, a extensão universitária permite o melhor entendimento dos 

conteúdos teóricos e metodológicos adquiridos em sala de aula, além de possibilitar 

uma grande troca de conhecimento, fomentando a prática interdisciplinar, além de 

ajudar o acadêmico na identificação da área em que deseja atuar (MARCHI, 

SBARDELOTTO, MARCHI, 2013). Em suma, os projetos de extensão são de grande 

importância para o crescimento universitário, tendo como base que universidade e 

sociedade necessitam compreender o quão é enriquecedor a troca de conhecimentos 

para ambos (NUNES; SILVA, 2011). 

A necessidade e importância da ação extensionista é tratada pelos autores 

Marchi, Sbardelotto, Marchi:  

Embora caracterizado como um prolongamento da ação 

acadêmica, destinada à difusão de conhecimentos, reconhece-se 

que as universidades devem vincular-se intimamente com a 
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sociedade, e contribuir na esfera de sua ação para o 

aperfeiçoamento do meio (MARCHI, SBARDELOTTO, 

MARCHI, 2013, p.9) 

 

As iniciativas extensionistas devem atuar de modo a gerar benefícios que 

possam ser compartilhados e reproduzidos em outras comunidades, fomentando assim a 

capacidade da comunidade para intervir em sua realidade social. Para tal é importante 

que sejam observadas as carências da população em questão e seja realizado um 

trabalho em que estas pessoas não sejam apenas receptores de conhecimento e sim 

agentes ativos, passíveis de ajudar na construção de sua própria cidadania (CRUZ et al., 

2010).  

Por meio da análise da literatura e das atividades realizadas, fica caracterizada a 

importância do Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - Amazônia Educação & 

Saúde, tanto para a formação acadêmica dos estudantes da instituição, mas, 

especialmente para as populações isoladas e carentes que recebem os atendimentos e 

conhecimentos disseminados. 

 

CONCLUSÃO 

Segundo Nunes e Silva (2011), “a relação entre pesquisa e extensão ocorre 

quando a produção do conhecimento é capaz de contribuir para a transformação da 

sociedade”. Neste sentido, acredita-se que o Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã 

Itinerante - Amazônia Educação & Saúde de 2013, através dos projetos sociais e 

disponibilização de serviços exerceu sua responsabilidade social, buscou o 

fortalecimento do conhecimento universitário e a sociedade, priorizando a diminuição 

das barreiras de desigualdades e exclusão preexistentes com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos que ali residem. 
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RESUMO 

A educação popular em saúde permeia desde os primeiros críticos de modelos 

educacionais, como Paulo Freire, até as atuais diretrizes nacionais de saúde difundidas 

pelo Sistema Único de Saúde. A verdade é que a participação popular na construção de 

ideias é mais que uma luta de classes, é trazer à tona a consciência entre sujeitos que 

modulam o seu próprio meio. O Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - 

Amazônia Educação & Saúde tem por objetivo levar melhorias às comunidades 

ribeirinhas, assim como ampliar a formação prática dos estudantes. Trata-se de uma 

parceira da UniEVANGÉLICA, com as entidades Asas de Socorro, Primeira Igreja 

Batista de Parintins e Terre des Hommes, que somam esforços para levar assistência 

integral às comunidades marcadas pelo isolamento, nas áreas de 

saúde/educação/cidadania. Uma das ações devsenvolvidas, por meio da Escola de 

Saúde, são atividades de educação em saúde. Foram desenvolvidas oficinas de saúde 

com crianças e adolescentes da Comunidade Santo Antônio do Tracajá, Amazonas, 

sobre os temas: doenças sexualmente transmissíveis e sexualidade, álcool e outras 

drogas, água e higiene pessoal e saúde bucal. A oficina ‘’álcool e outras drogas’’ buscou 

mostrar as consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas. A oficina foi realizada em 

sala de aula através de uma dinâmica entre grupos.  

PALAVRAS-CHAVE: educação popular em saúde, amazonas, ribeirinhos 

 

INTRODUÇÃO 

     A UniEVANGÉLICA, com as entidades Asas de Socorro, Primeira Igreja 

Batista de Parintins e Terre des Hommes desenvolveram o Projeto UniEVANGÉLICA 

Cidadã Itinerante - Amazônia Educação & Saúde  com ações de assistência em saúde, 

assim como educação e qualificação de vida dos ribeirinhos por meio de atendimentos 

(médicos, odontológicos, farmacêuticos, fisioterapêuticos e de enfermagem), oficinas de 
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escovação, atividades de recreação, ações de educação popular em saúde, 

desenvolvimento de pesquisas, orientações jurídicas e ações de desenvolvimento de 

geração de renda. 

 Entre os dias sete e doze de setembro do ano de 2014, foi realizada a terceira 

viagem de 2014 para a Comunidade Santo Antônio do Tracajá, uma comunidade com 

aproximadamente 100 famílias e 600 pessoas, sendo 30 adolescentes e 150 crianças. A 

Escola de Saúde, núcleo que trabalha a educação popular em saúde, preparou oficinas 

que englobam temas que respaldam um questionário prévio aplicado pela ‘’Asas de 

Socorro’’, com informações de saúde, de saneamento, de escolaridade, situação 

socioeconômica e, até mesmo, religiosa. Os temas abordados foram: doenças 

sexualmente transmissíveis, álcool e drogas, sexualidade, água e higiene pessoal e saúde 

bucal. Todos esses temas foram abordados com crianças que compreendem uma faixa 

etária de 8 a 12 anos, sendo que os adolescentes receberam apenas a oficina sobre 

‘’DST’s e sexualidade’’. De modo previamente decidido, as oficinas foram preparadas 

com um mês de antecedência e foram estruturadas sempre na metodologia ativa de 

participação, com enfoque na educação popular em saúde, a qual faz do sujeito o 

principal agente na transformação e participação social e de saúde. Acreditamos que o 

diálogo traz à tona aquilo que a consciência produz de real, sendo assim, ouvir com 

atenção e não apenas escutar é também um dos princípios que norteiam a ‘’escola de 

saúde’’.  

Como um exemplo claro e concreto da importância do modelo popular de 

saúde/aprendizagem, a oficina sobre ‘’doenças sexualmente transmissíveis e 

sexualidade’’ foi desenvolvida da seguinte maneira: diante de um semicírculo de 

adolescentes/crianças foi feito uma exposição prévia e superficial sobre o assunto, os 

quais deveriam escrever dúvidas em um pequeno papel e coloca-las numa caixa. As 

dúvidas eram lidas anonimamente e esclarecidas. Introduzia-se novos assuntos durante 

o esclarecimento, o que corroborava a imensidão do tema exposto e o surgimento de 

novas dúvidas, as quais eram novamente respondidas. A importância de tal oficina se 

deu de forma tão significativa que foram respondidas mais de 150 perguntas referentes 

ao assunto. É válido lembrar que foram dúvidas próprias, de caráter a reforçar o diálogo, 

o qual é reprodução da consciência, como já foi dito. 
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Diante, também, do abuso de drogas lícitas e ilícitas daquela comunidade, o 

oficina sobre álcool e outras drogas foi desenvolvida com o objetivo de prevenção de 

abuso ou diminuir o uso das mesmas. Sabe-se que o abuso de drogas causa dependência 

neuroquímica, a qual em uso abusivo pode levar a perda neural e, até mesmo, retardo 

mental. Tal fato leva a uma perda significativa para a família e comunidade, uma vez 

que a pessoa nessa situação abandona as atividades laborais, abandona o ensino 

educacional, além de causar desafeto familiar, violência doméstica e, claro, tantas outras 

consequências orgânicas. 

METODOLOGIA 

Esse trabalho é um relato de experiência sobre a terceira viagem de 2014 do 

Projeto Unicidadã Itinerante Amazônia, que aconteceu na Comunidade Santo Antônio 

do Tracajá, Amazonas, entre os dias sete e doze de setembro do referido ano. Realizou-

se a oficina ‘’álcool e outras drogas’’ baseada na educação popular em saúde e nas 

características da comunidade, de acordo com questionário previamente aplicado. Como 

dinâmica ‘’quebra-gelo’’, a qual facilita o diálogo e proximidade entre expositor e 

público alvo, cada participante deveria apresentar o participante que estava ao seu lado. 

Após isso, o acadêmico dividia o quadro em dois lados, um com a figura de um rosto 

alegre e outro com a figura de um rosto triste e distribuía duas figuras para cada 

participante. Um participante escolhido aleatoriamente deveria levantar de sua cadeira, 

mostrar a figura para todos os presentes e pregar, com o auxilio de uma fita adesiva, em 

um dos lados do quadro. Feito isso, ele deveria explicar o que estava na figura e porquê 

escolheu tal lado do quadro. O acadêmico fazia o reforço positivo e as correções caso 

necessário. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Aconteceram as oficinas de álcool e drogas, com o público infantil e englobou 

230 pessoas, entre os dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. A metodologia foi o quebra gelo 

onde cada criança apresentava a criança ao lado e também dizia o que gostava e não 

gostava na comunidade. Nisto, eram distribuídas várias figuras de cenas tristes e felizes 

(crianças chorando, com medo e de crianças brincando, com a família), onde cada 

criança era colocada a pensar se aquilo significava algo bom ou não para si. No final, 

tendo o quadro dividido em uma parte feliz e outra parte triste, cada criança colocava a 
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figura que representava felicidade versus alegria em seu respectivo local, e era levada a 

relacionar as figuras tristes ao uso e abuso de substâncias. 

Foto 1 – Início da oficina 

 

Gráfico 1 – Relação quantitativa de crianças participantes por sexo e idade 
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por sexo e idade na oficina álcool e outras 

drogas 
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Fem. até 12 anos
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CONCLUSÃO 

As trocas de experiências com a comunidade de Santo Antônio do Tracajá 

propiciou um enriquecimento para a comunidade acadêmica e para a ribeirinha, uma 

vez que ambos compartilharam de experiências que engradecem a afetividade e a 

humanização diante o tratar o humano. Assim, a metodologia se fez presente em não 

apenas retratar o lado técnico cientificista, mas também enfatizar o lado psicossocial. 

Realizou-se a oficina ‘’álcool e outras drogas’’ para 230 crianças na comunidade Santo 

Antônio do Tracajá no Estado do Amazonas. É importante frisar que o conhecimento é 

fruto de um diálogo bem estruturado, o qual deriva de uma consciência real e 

vivenciada do dia-a-dia, ou seja, através das vivências diárias, de indagações daquela 

comunidade conseguimos desenvolver uma dinâmica eficaz e pertinente. Assim, por 

meio do conhecimento técnico em medicina, almejamos ter formado disseminadores 

críticos de informações, o que significa, também, o empoderamento social daquela 

comunidade. 
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INTRODUÇÃO 

A infância é um período de intenso crescimento e desenvolvimento, os quais 

são influenciados por fatores intrínsecos (genéticos e metabólicos) e, principalmente, 

extrínsecos, destacando-se a alimentação e a higiene. Como consequência, a má 

alimentação, pobre em nutrientes essenciais e rica em açúcar e gordura, acarreta o 

crescimento e, indiretamente, o desenvolvimento prejudicado, impossibilitando que a 

criança atinja seu potencial máximo de crescimento geneticamente pré-determinado 

(BRASIL, 2002). 

É possível, então, mensurar o quão importante é o hábito alimentar infantil. 

Atualmente ocorre a chamada transição nutricional em que os alimentos orgânicos, ricos 

em nutrientes estão sendo substituídos por enlatados, produtos industrializados, ricos 

em sódio, gorduras e açúcares. Em resposta a esses novos paradigmas, as crianças 

perdem em qualidade nutricional e aumentam sobremaneira o ganho ponderal (SÃO 

PAULO, 2011). 

  “O ato de se alimentar talvez seja uma das formas mais concretas para a 

criança estabelecer contato com o mundo, isto é, descobrir necessidades, texturas, 

temperaturas, sabores, aromas e, principalmente, as emoções que envolvem a 

alimentação” (BRASIL, 2002). É necessário, portanto, retomar tal conceito e promover 
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hábitos alimentares saudáveis que inclua o prazer do ato de se alimentar aliado a 

nutrientes essenciais na medida certa.  

A melhor maneira de instigar um novo hábito é por meio da educação, para 

essa finalidade, foi escolhida a Pirâmide Alimentar, a qual permite uma representação 

gráfica facilitadora para a visualização da distribuição dos alimentos e consequente 

melhor compreensão por parte das crianças (ALVES, 2012). O ato de montar a 

Pirâmide associa o lúdico ao processo de aprendizagem, um método bastante apropriado 

para a faixa etária.  

Por meio da educação nutricional e promoção em saúde objetiva-se a auto 

capacitação das crianças para lidar com os problemas do cotidiano em relação a 

alimentação (GONÇALVES, 2009). Assim, almeja-se formar uma geração que tenha a 

consciência da importância de bons hábitos de vida, o que a longo prazo torna-se uma 

prevenção contra doenças crônicas e degenerativas, como diabetes e hipertensão. 

Além da alimentação, a higiene tem influência direta na saúde infantil. Os 

agravos mais comuns na faixa pediátrica são as doenças infecciosas e parasitárias, cuja 

transmissão se dá pelo contato com o doente ou fômites, sendo facilitada pela má 

higiene. O contato, normalmente indispensável em quase todas as brincadeiras infantis, 

é também algo inato da criança e fundamental para o desenvolvimento delas. No 

entanto, há como reduzir os índices de doenças infecciosas apostando na melhoria da 

higiene na faixa pediátrica (COSTA, 2011). 

É sabido que as doenças são grandes vilãs no crescimento e desenvolvimento 

infantil, portanto preveni-las é de fundamental importância. A criança precisa receber 

ensinamentos que a conscientizem sobre o seu próprio corpo e como cuidar dele. Assim, 

a partir dessa consciência é possível estimular atitudes de cuidado próprio por parte da 

criança e não somente os pais ou responsáveis. Dessa forma os agravos à saúde são 

minimizados e a educação em saúde atinge o seu objetivo de conscientização do 

autocuidado (GONÇALVES, 2008).  

OBJETIVO 

Promover, a partir de uma ação educativa participativa e ativa, o conhecimento 

sobre alimentação saudável e medidas básicas de higiene entre crianças atendidas no 

projeto Ciranda em Goianésia-Go. 
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METODOLOGIA 

Acadêmicos de medicina da UniEvangélica, desenvolveram ações de 

promoção e prevenção em saúde para a população de Goianésia, no projeto 

UniCidadã/Ciranda, em junho de 2014.  

Entre as atividades propostas, o público infantil foi alcançado por meio de 

ações educativas com caráter participativo, realizadas por meio de oficinas, utilizando 

métodos didático-pedagógicos, sobre Alimentação Saudável e Higiene Pessoal. Para 

tanto, foram utilizadas uma Pirâmide Alimentar tridimensional de madeira, réplicas de 

alimentos, piscina inflável, varas de pescar, peixes de plástico e brindes (brinquedos). 

Inicialmente, foram questionados os conhecimentos prévios das crianças sobre 

o assunto, perguntou-se a elas a respeito de hábitos alimentares, higiene pessoal. Assim 

uma primeira impressão foi levantada e registrada, de forma qualitativa.  

Posteriormente, realizou-se uma apresentação audiovisual para os 

participantes, com linguagem simples e objetiva sobre alimentação saudável e condutas 

adequadas de higiene pessoal.  

A ação foi então encerrada com uma avaliação da aprendizagem por meio da 

prática de atividades lúdicas. As crianças eram convidadas a montar a Pirâmide 

Alimentar, posicionando os diversos protótipos de alimentos (cereais, leguminosas, 

hortaliças, frutas, leite, carnes e ovos, açúcares e gorduras) em compartimentos de 

diferentes níveis, de acordo com seu valor nutricional, desde a base até o topo.  

Em outro ponto, foi realizada a atividade da pescaria em que os peixes traziam 

impressos questões sobre os temas de higiene pessoal abordados previamente. As 

crianças deveriam “pescar” o peixe e responder a questão proposta, sendo oferecida 

uma premiação final para as respostas corretas, a fim de motivar a participação.   

A atividade descrita de educação em saúde gerou nas crianças um incentivo a 

adoção de novos hábitos de vida. Há longo prazo a promoção continuada em saúde gera 

um grande impacto na sociedade, pois instiga a mudança de paradigmas de toda uma 

geração, dessa forma consegue-se alcançar níveis altos de prevenção a doenças 

crônicas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em um mesmo ambiente, uma sala de aula da UniEvangélica Goianésia, foram 

realizadas duas Ações: “Montando a Pirâmide Alimentar” e a “Pescaria”. Antes do 

início de ambas as Ações as crianças assistiram a um vídeo explicativo e com 

linguagem própria para a faixa etária sobre a temática Alimentação Saudável e Higiene 

Pessoal.  

Após o vídeo as crianças se dividiam entre as brincadeiras educativas. Aquelas 

que optassem pela Pescaria deveriam “pescar” com varas de pescaria um peixinho de 

plástico que ficava em uma piscina infantil inflável sem água. Fixadas ao peixe estavam 

perguntas sobre Higiene Pessoal que já haviam sido esclarecidas durante o vídeo. A 

criança que acertasse a questão ganhava um brinde (brinquedos diversos). Através de 

cada pergunta “pescada”, uma discussão sobre o assunto era instigada e os acadêmicos 

de medicina presentes auxiliavam as crianças a entenderem a temática proposta. 

Na brincadeira “montando a pirâmide alimentar” as crianças deveriam colocar 

os protótipos de alimentos, de maneira correta, nas prateleiras da pirâmide de madeira. 

Após terminarem, elas coloriam um desenho com a imagem da pirâmide e os alimentos 

no lugar correto. O prazer em montar a pirâmide fez com que algumas crianças 

repetissem a Ação. Aos alunos de medicina coube explicar como introduzir uma 

alimentação saudável no cotidiano, a importância desta, e esclarecer dúvidas de alguns 

pais presentes em relação à alimentação dos filhos e da família em geral. 

O principal objetivo das oficinas foi estimular hábitos saudáveis de alimentação 

e higiene. Para isso foi utilizado oficinas lúdicas afim de despertar o interesse das 

crianças pelo assunto. Ao todo, cerca de 250 crianças participaram das Ações 

Educativas. Foi notório que as crianças puderam aprender enquanto se divertiam e ao 

final o objetivo foi alcançado. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo permitiram identificar a importância da 

intervenção educativa em problemas relacionados aos hábitos nutricionais e de higiene 

inadequados entre crianças atendidas no projeto Ciranda em Goianésia-Go. Assim, 
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contribuiu-se com a prevenção dos desvios nutricionais, que são uma tendência 

atualmente, e do desenvolvimento de doenças infecto-parasitárias nessa população. 

A infância compreende um período do desenvolvimento essencial para a 

formação do caráter, estruturação de atitudes, comportamentos e hábitos (ANJOS et al., 

2003). Portanto, ações de promoção e prevenção em saúde que alcançam esse grupo 

como público-alvo, têm um valor ainda maior pois os capacita na aquisição de 

autonomia para conquista de seu bem-estar. 

Os achados desse trabalho sustentam a necessidade do desenvolvimento de 

medidas de promoção de saúde e prevenção de condutas inadequadas quanto à 

alimentação e medidas de autocuidado corporal nessa população, envolvendo uma 

abordagem integral, dinâmica e lúdica para facilitação do processo de aprendizagem das 

crianças. 
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RESUMO 

No período de 04 a 12 de julho de 2014, ocorreu a 19ª edição do Projeto, realizado na 

cidade de Brasilândia – MS, oportunidade em que os acadêmicos dos cursos de saúde da 

UniEVANGÉLICA puderam vivenciar a integração entre conhecimentos teóricos e 

práticos e troca de conhecimentos com a comunidade local. Objetivo: O presente artigo 

buscou relatar a vivência e contribuições no projeto missionário pela visão dos 

acadêmicos e professores dos cursos participantes. Metodologia: Trata-se de um estudo 

descritivo na modalidade de relato de experiência. Resultados: Foram realizados 1023 

atendimentos de saúde através de ações extensionistas realizadas pelos cursos de 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e UniVida. As ações de 

saúde foram realizadas de forma a integrar os conhecimentos das diversas áreas da 

saúde proporcionando um olhar mais integral dos problemas de saúde do paciente e 

assim alcançando melhores resultados tanto para o aprendizado dos alunos quanto para 

a resolução dos problemas de forma completa e satisfação da comunidade atendida. 

Conclusão: O trabalho desenvolvido teve grande relevância na mudança da visão dos 

discentes quanto ao atendimento humanizado e multiprofissional em saúde, tendo, essa 

vivência, contribuído no processo de profissionalização dos docentes e discentes, 

promovendo crescimento pessoal, acadêmico, científico, e social. 

 

Palavras-chave: Atendimento de saúde; Extensionista; Brasilândia 

 

INTRODUÇÃO 

O modelo de ação extensionista realizado no Projeto Uma Semana Pra Jesus 

(PUSPJ) é influenciado pela corrente norte-americana, voltada para o desenvolvimento 

das comunidades e caracterizada pela prestação de serviços (BARTINIK e SILVA, 

2009), no qual são realizados tratamentos profiláticos e curativos em toda a população 

sem qualquer tipo de distinção. 
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Superando a dimensão de prestação de serviços assistencialistas, a extensão 

universitária é redimensionada com ênfase na relação teoria-prática, na perspectiva de 

uma comunicação entre universidade e sociedade, como oportunidade de troca de 

saberes (JEZINE, 2004).  

O Projeto Missionário Uma Semana Pra Jesus é um projeto de cunho 

evangelístico e social realizado pela Igreja Metodista da 5ª Região Eclesiástica em 

parceria com o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA e Prefeituras 

Municipais dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. (IGREJA 

METODISTA, 2014) 

Nascido no ano de 1996 com objetivos de evangelização, construção de um 

templo no município atendido, assistência social e de saúde básica, este projeto recebe 

desde sua 2ª edição o apoio da UniEVANGÉLICA(Igreja Metodista), através de ações 

extensionistas com participação dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Medicina, Odontologia e UniVIDA.   

No período de 04 a 12 de julho de 2014, ocorreu a 19ª edição do Projeto, 

realizado na cidade de Brasilândia – MS, oportunidade em que os acadêmicos puderam 

vivenciar a integração entre conhecimentos teóricos e práticos e troca de conhecimentos 

com a comunidade local. 

Interpretando a extensão universitária como uma atividade capaz de trazer novos 

rumos à formação acadêmica, constituindo-se instrumento indispensável de 

aprendizagem e de formação profissional e pessoal, além de poder levar benefícios 

sociais e aprendizagem à população atendida, o presente artigo buscou relatar a 

experiência vivida no 19º Projeto Missionário Uma Semana Pra Jesus além de mostrar a 

contribuição para a saúde da comunidade local. 

 

MATERIAL E METODOLOGIA 

Este estudo consiste em um relato de experiência vivenciado por docentes e 

discentes dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e 

UniVida. Trata-se de um estudo descritivo na modalidade de relato de experiência, a 

partir da vivência com a população do município de Brasilândia – MS que participaram 

do 19º Projeto Missionário Uma Semana Pra Jesus. São descritas atividades na área da 

saúde desenvolvidas no período de 04 a 12 de julho de 2014, no referido município.  

 

 



 66 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As atividades desenvolvidas na área da saúde através do PUSPJ foram 

coordenadas e desenvolvidas por 07 (sete) docentes, sendo um coordenador geral e um 

coordenador para cada curso, 02 (dois) colaboradores técnicos e 27 discentes dos cursos 

de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia. 

Foram realizados 1023 atendimentos de saúde, discriminados nas tabelas 01, 02, 

03, 04 e 05. 

Tabela 1. Atendimentos realizados pelo Curso de Enfermagem 

Atividade Atendimentos realizados 

Teste de Acuidade visual 19 

Consulta de Enfermagem 21 

Dosagem de Glicemia Capilar 21 

Consulta Ginecológica 38 

Coleta para exame colpocitológico 35 

Avaliação das mamas 26 

Total de pessoas atendidas 160 

Cabe ressaltar que as amostras coletadas para exame colpocitotógico foram 

encaminhados para laboratório de análises clínicas custeado pelo SUS através de 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia. 

Tabela 2. Atendimentos realizados pelo Curso de Farmácia 

Atividade Atendimentos realizados 

Dispensação de medicamentos  163 

Total de pessoas atendidas 163 

As atividades desenvolvidas pelo Curso de Farmácia tiveram início com a 

organização física de uma farmácia comunitária improvisada seguindo a recomendação 

de disposição de medicamentos de acordo com as normas hospitalares. Durante os 

atendimentos, os pacientes tiveram acesso às mais diversas classes farmacológicas, 

sendo todos os medicamentos recebidos por doações à Igreja Metodista. 

Além da dispensação farmacêutica, a população foi orientada sobre o uso 

racional de medicamentos. 

Tabela 3. Atendimentos realizados pelo curso de Fisioterapia 

Atividade Atendimentos realizados 

Fisioterapia ortopédica 58 
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Fisioterapia neurológica 26 

Fisioterapia ginecológica e obstétrica 10 

Total de pessoas atendidas 144 

Os atendimentos de fisioterapia tiveram continuidade durante os cinco dias de 

execução do Projeto, o que permitiu ótimos resultados para os pacientes e possibilidade 

de melhor emprego de técnicas pelos discentes que os atenderam.   

Tabela 4. Atendimentos realizados pelo curso de Medicina 

Atividade Atendimentos realizados 

Clínica médica 130 

Ginecologia 50 

Total de pessoas atendidas 180 

 

A equipe de Medicina da UniEvangélica recebeu o reforço de uma médica 

ginecologista que realizou além de consultas, pequenos procedimentos como 

cauterização de colo de útero, proporcionando ao acadêmicos uma vivência de grande 

aprendizado. 

Tabela 5. Atendimentos realizados pelo curso de Odontologia 

Atividade Atendimentos realizados 

Procedimentos odontológicos 350 

Total de pessoas atendidas 350 

A equipe de odontologia revessou-se durante os dias de atendimento de forma 

que os pacientes tivessem atendimento durante todo o dia sem interrupções. Forma 

realizadas oficinas educativas para crianças e adultos com objetivo de prevenção, além 

de procedimentos profiláticos, cirúrgicos e confecção de próteses. Os pacientes eram 

atendidos em um ou vários dias de acordo com a exigência de cada caso, 

proporcionando continuidade do tratamento. 

O UniVida ministrou durante cinco dias o Curso de Multiplicadores para a 

Prevenção ao Uso Indevido de Álcool de outras Drogas, com a finalidade de discutir e 

levar propostas de prevenção à problemática das drogas, atingindo um público de 26 

alunos composto por agentes de saúde do município. 

As ações de saúde foram realizadas de forma a integrar os conhecimentos das 

diversas áreas da saúde proporcionando um olhar mais integral dos problemas de saúde 

do paciente e assim alcançando melhores resultados tanto para o aprendizado dos alunos 
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quanto para a resolução dos problemas de forma completa e satisfação da comunidade 

atendida. 

Esta vivência possibilitou o despertar do amor que realmente estava latente pela 

saúde coletiva. Ao longo desses dias de vivência, os quais foram extremamente intensos 

e decisivos, tanto pessoal como profissionalmente. Foi possível a realização de um 

trabalho interdisciplinar através do acolhimento da opinião do outro. Além disso, foi 

proporcionado o entendimento de que cada área tem um ponto de vista e que as 

individualidades das profissões podem fazer com que as pessoas se integrem em torno 

de um objetivo.  

Segundo Pens, Cardoso e Klafke (2012), a abordagem interdisciplinar e o 

trabalho em equipes multiprofissionais são raramente explorados pelas IES durante a 

graduação e isto traz resultados negativos para o trabalho em saúde. Os laços da 

universidade com a sociedade, através da extensão universitária, devem ser realizados 

com a principal tarefa de aprimorar a formação do cidadão. Dessa forma, a extensão 

universitária, mais precisamente o PUSJ, constitui-se num importante instrumento que 

dispara reflexão da formação em saúde, contribuindo para que esta seja promotora de 

práticas para a construção de melhores condições de cidadania.  

 

CONCLUSÃO 

Concluímos que a participação da UniEVANGÉLICA no Projeto Missionário 

USPJ nesta comunidade de Brasilândia produziu grandes resultados no contexto saúde, 

bem como no processo de aprendizagem dos acadêmicos, que percebem nessas ações 

extensionistas a possibilidade de enxergar o ensino e a prática de suas profissões de 

forma mais humanizada.  

Desta forma, observa-se que o trabalho desenvolvido teve grande relevância na 

mudança da visão dos discentes quanto ao atendimento humanizado e multiprofissional 

em saúde, tendo, essa vivência, contribuído no processo de profissionalização dos 

docentes e discentes, promovendo crescimento pessoal, acadêmico, científico, e social. 
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RESUMO 

A educação popular em saúde permeia desde os primeiros críticos de modelos 

educacionais, como Paulo Freire, até as atuais diretrizes nacionais de saúde difundidas 

pelo Sistema Único de Saúde. A verdade é que a participação popular na construção de 

ideias é mais que uma luta de classes, é trazer à tona a consciência entre sujeitos que 

modulam o seu próprio meio. O Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante - 

Amazônia Educação & Saúde tem por objetivo levar melhorias às comunidades 

ribeirinhas, assim como ampliar a formação prática dos estudantes. Trata-se de uma 

parceira da UniEVANGÉLICA, com as entidades Asas de Socorro, Primeira Igreja 

Batista de Parintins e Terre des Hommes, que somam esforços para levar assistência 

integral às comunidades marcadas pelo isolamento, nas áreas de 

saúde/educação/cidadania. Uma das ações desenvolvidas, por meio da Escola de Saúde, 

são atividades de educação em saúde. Foram desenvolvidas oficinas de saúde com, 

tendo como público alvo crianças e adolescentes da Comunidade Santo Antônio do 

Tracajá, Amazonas, sobre os temas: doenças sexualmente transmissíveis e sexualidade, 

álcool e drogas, água e higiene pessoal e saúde bucal. As atividades valorizam o 

conhecimento prévio e a dinâmica de grupos, favorecendo o compartilhamento de 

saberes. Os materiais utilizados foram cartolinas, canetas para colorir, cola, revistas para 

colagem, fita adesiva entre outros. Assim, com foco no empoderamento social por meio 

da formação de disseminadores críticos de informação, objetivou-se esse trabalho por 

meio do relato e, também, por incentivar medidas de saúde com foco na prevenção e 

promoção de saúde. 

Palavras-chave: educação popular em saúde, amazonas, ribeirinhos 

 

INTRODUÇÃO 

A UniEVANGÉLICA, com as entidades Asas de Socorro, Primeira Igreja 

Batista de Parintins e Terre des Hommes desenvolveu Projeto UniEVANGÉLICA 



 71 

Cidadã Itinerante - Amazônia Educação & Saúde  com ações de assistência em saúde, 

assim como educação e qualificação de vida dos ribeirinhos por meio de atendimentos 

(médicos, odontológicos, farmacêuticos, fisioterapêuticos e de enfermagem), oficinas de 

escovação, atividades de recreação, ações de educação popular em saúde, 

desenvolvimento de pesquisas, orientações jurídicas e ações de desenvolvimento de 

geração de renda. 

 Entre os dias sete e doze de setembro do ano de 2014, foi realizada a terceira 

viagem de 2014 para a Comunidade Santo Antônio do Tracajá, uma comunidade com 

aproximadamente 100 famílias e 600 pessoas, sendo 30 adolescentes e 150 crianças. A 

Escola de Saúde, núcleo que trabalha a educacão popular em saúde, preparou oficinas 

que englobam temas que respaldam um questionário prévio aplicado pela ‘’Asas de 

Socorro’’, com informações de saúde, de saneamento, de escolaridade, situação 

socioeconômica e, até mesmo, religiosa. Os temas abordados foram: doenças 

sexualmente transmissíveis, álcool e drogas, sexualidade, água e higiene pessoal e saúde 

bucal. Todos esses temas foram abordados com crianças que compreendem uma faixa 

etária de 8 a 12 anos, sendo que os adolescentes receberam apenas a oficina sobre 

‘’DST’s e sexualidade’’. De modo previamente decidido, as oficinas foram preparadas 

com um mês de antecedência e foram estruturadas sempre na metodologia ativa de 

participação, com enfoque na educação popular em saúde, a qual faz do sujeito o 

principal agente na transformação e participação social e de saúde. Acreditamos que o 

diálogo traz à tona aquilo que a consciência produz de real, sendo assim, ouvir com 

atenção e não apenas escutar é também um dos princípios que norteiam a ‘’escola de 

saúde’’.  

Como um exemplo claro e concreto da importância do modelo popular de 

saúde/aprendizagem, a oficina sobre ‘’doenças sexualmente transmissíveis e 

sexualidade’’ foi desenvolvida da seguinte maneira: diante de um semicírculo de 

adolescentes/crianças foi feito uma exposição prévia e superficial sobre o assunto, os 

quais deveriam escrever dúvidas em um pequeno papel e coloca-las numa caixa. As 

dúvidas eram lidas anonimamente e esclarecidas. Introduzia-se novos assuntos durante 

o esclarecimento, o que corroborava a imensidão do tema exposto e o surgimento de 

novas dúvidas, as quais eram novamente respondidas. A importância de tal oficina se 

deu de forma tão significativa que foram respondidas mais de 150 perguntas referentes 

ao assunto. É válido lembrar que foram dúvidas próprias, de caráter a reforçar o diálogo, 

o qual é reprodução da consciência, como já foi dito. 

METODOLOGIA 

Esse trabalho é um relato de experiência sobre a terceira viagem de 2014 do Projeto 

Unicidadã Itinerante Amazônia, que aconteceu na Comunidade Santo Antônio do 

Tracajá entre os dias sete e doze de setembro do referido ano. Realizou-se oficinas 

baseadas na educação popular e nas características da comunidade de acordo com 

questionário previamente aplicado: doenças sexualmente transmissíveis e sexualidade, 

álcool e drogas, água e higiene pessoal e saúde bucal. Em cada oficina, o acadêmico 
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responsável inicialmente realizada a dinâmica ‘’quebra-gelo’’, nomeada de tal forma 

por ser o primeiro contato com o grupo e possui alta importância, uma vez que facilitava 

o diálogo e proximidade entre expositor e púplico alvo. Após isso, o acadêmico seguia 

de acordo com a dinâmica a ser aplicada, sendo que muitas delas se usam cartolinas, 

revistas para colagem, cola, canetas para colorir e outros materiais que facilitam o 

desenvolvimento da dinâmica. As cartolinas foram fixadas nas salas de aula como uma 

‘’ancoragem’’ de aprendizado, com o intuito de lembra-las sobre o assunto trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Aconteceram oficinas sobre doenças sexualmente transmissíveis e sexualidade, álcool e 

drogas, água e higiene pessoal e saúde bucal. Na oficina sobre álccol e outras drogas, 

iniciamos com a dinâmica quebra gelo onde cada criança apresentava a criança ao lado 

e também dizia o que gostava e não gostava na comunidade. Nisto, eram distribuídas 

várias figuras de cenas tristes e felizes (crianças chorando, com medo e de crianças 

brincando, com a família), onde cada criança era colocada a pensar se aquilo significava 

algo bom ou não para si. No final, tendo o quadro dividido em uma parte feliz e outra 

parte triste, cada criança colocava a figura que representava felicidade versus alegria em 

seu respectivo local, e era levada a relacionar as figuras tristes ao uso e abuso de 

substâncias. Na oficina sobre saúde bucal, o acadêmico dividia a turma em dois grupos 

nomeados e cada grupo deveria expor e desenvolver um tema previamente dito; um 

grupo ficava com ‘’isso é um dente bonito!’’ e ou outro com ‘’o que estraga o dente?’’. 

Usou-se cartolinas, revistas para colagem, cola, canetas para colorir e outros materiais 

para responder. Após certo tempo, os grupos expunham seus cartazes e o acadêmico 

fazia as devidas correções quando necessário, além do reforço positivo do que já foi 

dito. As cartolinas foram fixadas nas salas de aula como uma ‘’ancoragem’’ de 

aprendizado, com o intuito de lembra-las sobre o assunto trabalho. Na oficina sobre 

doenças sexualmente transmissíveis, o acadêmico dividia a turma em dois grupos 

nomeados e cada grupo deveria responder ‘’mito’’ ou ‘’verdade’’ de acordo com a 

afirmação dita pelo acadêmico. Se o grupo acertasse, ganhava um ponto, se errasse a 

pontuação iria para o grupo adversário. São exemplos de perguntas realizadas: 

1- As DSTs são transmitidas apenas por meio do ato sexual em que há contato 

pênis-vagina. 

2- Sexo oral sem camisinha pode transmitir DST só para quem faz. 

3- Beijo na boca pode transmitir DST. 

4- Algumas DSTs podem ser transmitidas por picada de insetos. 

5- Compartilhar objetos pessoais pode transmitir DST. 

6- Casais virgens não correm o risco de contrair DSTs e casais fiéis não precisam 

usar camisinha. 

7- Usar anticoncepcional, DIU, ligar as trompas, ou retirar o pênis da vagina antes 

da ejaculação durante a relação sexual pode evitar DSTs. 

8- A camisinha não protege contra todas as DSTs. 
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Num segundo momento, cada participante deveria escrever em uma pequena 

folha alguma dúvida referente ao assunto ou sobre sexualidade. As perguntas eram 

respondidas, em que o acadêmico fazia o reforço positivo da prevenção de DST’s. Por 

último, na oficina sobre água e higiene pessoal, o acadêmico dividia a turma em dois 

grupos nomeados e cada grupo deveria expor e desenvolver um tema previamente dito; 

um grupo ficava com ‘’diferença entre água limpa e suja’’ e ou outro com ‘’coisas que 

fazemos com a água’’. Usou-se cartolinas, revistas para colagem, cola, canetas para 

colorir e outros materiais para responder. Após certo tempo, os grupos expunham seus 

cartazes e o acadêmico fazia as devidas correções quando necessário, além do reforço 

positivo do que já foi dito. As cartolinas foram fixadas nas salas de aula como uma 

‘’ancoragem’’ de aprendizado, com o intuito de lembra-las sobre o assunto trabalho. 

Como segunda parte, o acadêmico dirigia o grupo para um local com água, no caso rio 

ou ‘’igarapé’’ e com a ajuda de tinta sujava as mãos dos participantes, os quais tinham 

um tempo para lavar as mãos do modo como fazem diariamente. Entretanto, após 

lavarem do modo como conheciam, ficava certo resquício de tinta, o que faz alusão aos 

microrganismos invisíveis quando não lavamos corretamente. Como reforço positivo, 

sujaram-se novamente as mãos e foi ensinado a técnica correta da lavagem simples das 

mãos, com nenhum resquício de tinta no final. 

 

Foto 1 – Oficina sobre água e higiene pessoal 
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Foto 2 – Oficina sobre saúde bucal 

 

 

Gráfico 1 – Gráfico sobre a quantidade de crianças atendidas, por oficina. 

 

 

CONCLUSÃO 

As trocas de experiências com a comunidade de Santo Antônio do Tracajá 

propiciou um enriquecimento para a comunidade acadêmica e para a ribeirinha, uma 

vez que ambos compartilharam de experiências que engradecem a afetividade e a 

humanização diante o tratar o humano. Assim, a metodologia se fez presente em não 

apenas retratar o lado técnico cientificista, mas também enfatizar o lado psico-social. 

Realizaram-se quatro oficinas para 150 crianças e adolescentes na comunidade Santo 

Antônio do Tracajá no Estado do Amazonas. É importante frisar que o conhecimento é 

fruto de um diálogo bem estruturado, o qual deriva de uma consciência real e 

vivenciada do dia-a-dia, ou seja, através das vivências diárias, de indagações daquela 

comunidade. Assim, por meio do conhecimento técnico em medicina, almejamos 
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formar disseminadores críticos de informações, o que significa, também, o 

empoderamento social.   
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RESUMO 

O curso de Medicina participou com o objetivo de realizar atendimentos para a 

população, nas diferentes faixas etárias, de ambos os sexos, através de atendimentos 

clínicos, com o intuito de atender as queixas apresentadas pelos pacientes. Foram 

realizados atendimentos numa escola municipal de Brasilândia - MS nas áreas de clínica 

médica, ginecologia e obstetrícia. Os atendimentos eram individualizados e realizados 

após uma avaliação e preenchimento da ficha de cada paciente, contendo dados 

referentes à anamnese e exame físico. Foram realizados 179 atendimentos, observando 

uma demanda maior na área de clínica médica (130 pacientes) comparado com a área da 

ginecologia e obstetrícia (49 pacientes). Das consultas na área de clínica médica e 

ginecologia e obstetrícia, 72,06% eram do sexo feminino, ou seja, 129 mulheres e 

27,94% do sexo masculino, o que totaliza 50 homens. Quanto à faixa etária, foram 

atendidos 17 pacientes com até 12 anos (9,5%), 19 pacientes de 13 a 18 anos (10,6%), 

120 pacientes de 19 a 59 anos (67%) e 23 pacientes com mais de 60 anos (12,9%). Com 

apenas 179 atendimentos, correspondendo 1,51% da população de Brasilândia - MS, 

nota-se um bom índice de funcionamento do SUS, pela pequena demanda de pacientes e 

serviços oferecidos. Dentro dos atendimentos, os resultados apontam para a importância 

da ação clínica e das orientações educativas para a prevenção do aparecimento dos 

fatores de risco, uma vez que o indivíduo é avaliado e atendido de maneira global com 

medidas e ações que agem não só na queixa, mas principalmente na causa. 

Palavras-chave: atendimentos clínicos; avaliação dos pacientes. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto missionário Uma Semana para Jesus é o resultado de uma visão de 

leigos dirigentes das federações das sociedades metodistas de homens e mulheres da 

Quinta Região Eclesiástica, cujo objetivo é atendimento integral ao ser humano. A 

UniEVANGÉLICA apoia por meio de um Projeto Extensionista denominado 

UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante – Uma Semana Para Jesus, Edição 2014. O 

Projeto 2014 foi desenvolvido na cidade de Brasilândia localizada no estado do Mato 

Grosso do Sul com uma população de aproximadamente 11. 826 habitantes, no período 

de 04 a 12 de julho. 

OBJETIVO 

O curso de Medicina participou com o objetivo de realizar atendimentos para a 

população, nas diferentes faixas etárias, de ambos os sexos, através de atendimentos 

clínicos, com o intuito de atender as queixas apresentadas pelos pacientes. 

METODOLOGIA 

Os atendimentos médicos foram realizados em uma escola municipal da Cidade 

de Brasilândia – MS. Foram utilizadas salas de aula, onde foi montada toda a estrutura 

com todos os equipamentos necessários para receber e melhor atender os pacientes.  

Foram realizados atendimentos nas áreas de clínica médica, ginecologia e 

obstetrícia. Os atendimentos eram individualizados e realizados após uma avaliação e 

preenchimento da ficha de cada paciente, contendo dados referentes à anamnese e 

exame físico. Após o atendimento foram realizadas orientações também de forma 

individualizada, a fim de prevenir, tratar ou evitar complicações, e promover uma 

melhora na qualidade de vida. 

 

RESULTADOS 

Foram realizados 179 atendimentos, observando uma demanda maior na área de 

clínica médica (130 pacientes) comparado com a área da ginecologia e obstetrícia (49 

pacientes). Das consultas na área de clínica médica e ginecologia e obstetrícia, 72,06% 

eram do sexo feminino, ou seja, 129 mulheres e 27,94% do sexo masculino, o que 
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totaliza 50 homens. Quanto à faixa etária foram atendidos 17 pacientes com até 12 anos 

(9,5%), 19 pacientes de 13 a 18 anos (10,6%), 120 pacientes de 19 a 59 anos (67%) e 23 

pacientes com mais de 60 anos (12,9%). 

Foram detectados 40 indivíduos que passaram pela clínica médica e/ou 

ginecologia e obstetrícia, que corresponde a 22,35% do total de pacientes, já com o 

diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) ou com pressão arterial maior ou 

igual a 140 e/ou 90 mmHg (PAs>140 mmHg e/ou PAd>90 mmHg) no momento da 

consulta e 139 indivíduos classificados como não hipertensos. A prevalência foi maior, 

mas não tão significativa, no sexo feminino com 57%, comparados com o sexo 

masculino com 43%. Além dos pacientes hipertensos, houve também apenas 3 

diabéticos que foram atendidos pelas duas áreas, correspondendo a 1,67% do total de 

pacientes. Estes apresentaram glicemia de jejum igual ou superior a 126 mg/dL ou 

glicemia casual igual ou superior a 200mg/dl. A prevalência foi predominante no sexo 

masculino com 100% (3 pacientes) ao comparar com o sexo feminino 0% (0 paciente). 

Dos 130 pacientes que passaram na área da clínica médica foram diagnosticados 

16 pacientes com alterações dermatológicas, que corresponde a 12,3% destes pacientes, 

sendo que houve predomínio no sexo feminino com 75% (12 pacientes) em relação ao 

sexo masculino com 15% (4 pacientes). Foram detectados também 15 pacientes com 

lombalgias, que corresponde a 11,5% dos 130 atendidos, em que houve pequena 

prevalência no sexo feminino com 53,3% (8 pacientes) comparado com 46,7% no sexo 

masculino (7 pacientes). Nesta mesma área foram atendidos 18 pacientes com IVAS 

(Infecção de Vias Aéreas Superiores), que corresponde a 13,8% desses pacientes, sendo 

que houve predomínio no sexo feminino com 55,6% (10 pacientes) em relação ao sexo 

masculino com 44,4% (8 pacientes). A epigastralgia também foi detectada em 14 

pacientes, que corresponde a 10,8% dos 130 atendidos, e com ela também houve 

predomínio no sexo feminino com 64,3% (9 pacientes) em analogia com o sexo 

masculino com 35,7% (5 pacientes). Além de todos esses diagnósticos, foram atendidos 

13 pacientes com cefaleia, que corresponde a 10% dos pacientes atendidos nessa área, 

sendo que houve grande predomínio do sexo feminino com 92,3% (12 pacientes) 

quando comparado com o sexo masculino com 7,7% (1 paciente). 

Na área de ginecologia e obstetrícia das 49 mulheres que foram examinadas 

houve predomínio de dois diagnósticos: leucorréia e dor pélvica. Leucorréia foi 

diagnosticada em 12 pacientes, que corresponde a 24,5% dessas mulheres, e dor pélvica 

foi diagnosticada em 11 pacientes, que corresponde a 22,45% dessas mulheres. O 
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restante que corresponde a 26 mulheres (53,05%) aguarda o resultado do exame 

Papanicolau. 

  

CONCLUSÃO 

Com a realização de 179 atendimentos, o que corresponde apenas 1,51% da 

população de Brasilândia-MS, no período de 04 a 12 de julho é possível evidenciar um 

bom índice de funcionamento do SUS, pela pequena demanda de pacientes e serviços 

oferecidos.             

Dentro dos atendimentos, os resultados apontam para a importância não só da 

ação clínica como também das orientações educativas para a prevenção do 

aparecimento dos fatores de risco, uma vez que o indivíduo é avaliado e atendido de 

maneira global com medidas e ações que agem não só na queixa, mas principalmente na 

causa. 
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RESUMO 

O Projeto UniEvangélica Cidadã Itinerante Amazônia: Educação & Saúde tem como 

proposta romper o isolamento social de comunidades ribeirinhas na Amazônia 

e  promover o acesso à saúde e cidadania, bem como possibilitar o conhecimento da 

situação de saúde regional pela comunidade acadêmica. Neste trabalho serão descritas 

as condições patológicas encontradas nos atendimentos na clínica médica. Os 

atendimentos foram realizados na Comunidade ribeirinha Santo Antônio do Tracajá, 

situada no município de Parintins- AM. A escola da comunidade serviu como base para 

a realização das ações do Projeto. Durante quatro dias foram realizados os atendimentos 

para a população local e comunidades vizinhas. Os dados coletados para esse trabalho 

foram obtidos através da análise dos formulários de atendimento. Os resultados foram 

tabulados em planilha Excel, distribuídos por faixa etária, por sexo e por grupos de 

morbidade. Foram realizados 342 atendimentos, sendo que 62% eram do sexo feminino 

e 38% do sexo masculino. Pela faixa etária, 55% adultos, 37% crianças e 8% idosos. As 

doenças respiratórias apresentam a maior prevalência (31,2%), seguidas pelas doenças 

do aparelho geniturinário (16%), infecções fúngicas (14,6%), doenças do trato gastro 

intestinal alto (12,28%) e hipertensão arterial sistêmica (9,6%). Ao traçar um panorama 

da atual situação a atividade contribuiu para despertar o interesse por um estudo mais 

aprofundado da realidade, tanto pela comunidade acadêmica quanto pela própria 

população. 

 

Palavras-chaves: Amazônia; Meio-ambiente; Saúde Pública. 
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INTRODUÇÃO 

A Amazônia é uma região Brasileira habitada por diversos grupos 

populacionais que se estabeleceram as margens dos rios. Pouco se conhece sobre a 

situação destas populações no âmbito social e especialmente sobre a situação de saúde e 

saneamento ambiental (SILVA, 2006).  

    Diante deste cenário o Projeto UniEvangélica Cidadã Itinerante Amazônia: 

Educação & Saúde tem como proposta romper o isolamento social destas comunidades, 

promover o acesso a saúde e cidadania e possibilitar o conhecimento da situação de 

saúde regional pela comunidade acadêmica. 

  O Projeto é formado por uma equipe de acadêmicos e professores do Centro 

Universitário de Anápolis- UniEvangélica, em parceria com Asas de Socorro e Terres 

de Homes. Nele, os acadêmicos colocam em prática o conhecimento teórico aprendido 

nas salas de aula, propiciando atenção médica, odontológica, de fisioterapia, 

enfermagem e farmácia. A partir dos atendimentos realizados, questionários de dados 

são coletados a fim de incentivar a formulação de projetos de pesquisa que revelem a 

situação atual das situações problemas vivenciadas. 

  Neste trabalho serão descritos as condições patológicas encontradas nos 

atendimentos realizados pelos acadêmicos de medicina na clinica médica. 

MATERIAL E METODOLOGIA 

Os atendimentos foram realizados na Comunidade ribeirinha Santo Antônio do 

Tracajá, situada no município de Parintins- AM. A comunidade conta com cerca de 100 

famílias, presença de dois equipamentos sociais, uma escola e uma igreja, os lideres 

dessas suas entidades ocupam o papel de líderes comunitários;  

   A escola da comunidade serviu como base para a realização das ações do 

projeto. Nas salas de aula do local a foram estruturados Clinica Odontológica, a 

Farmácia, Clinica de Fisioterapia e três Consultórios Médicos, nos quais atenderam a 

comunidade, uma médica e dois acadêmicos de medicina da UniEvangélica do 4º ano. 

 Durante quatro dias foram realizados os atendimentos para a população 

local e comunidades vizinhas. Os pacientes inicialmente eram submetidos à triagem 

pela equipe de enfermagem, que coletava dados como faixa etária, sinais vitais, altura, 

peso, cálculo do IMC. Em seguida os pacientes eram encaminhados ao atendimento 
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médico e após a avaliação clinica registrada em formulários específicos, eram 

submetidos a uma conduta médica e encaminhados para tratamento farmacêutico, 

fisioterapêutico, ou ambos e quando não possível a resolução, eram encaminhados a 

Secretaria Municipal de Saúde de Parintins-AM. 

 Os dados coletados para este trabalho foram obtidos através da análise 

dos formulários de atendimento. Os resultados foram tabulados em planilha Excel, 

distribuídos por faixa etária, por sexo e por grupos de doenças. Quanto a faixa etária, os 

pacientes foram classificados em crianças (até 12 anos de idade), adultos (indivíduos até 

60 anos) e idosos (maior do que 60 anos). As condições patológicas foram organizadas 

em grupos de doenças: Doenças Respiratórias, Geniturinárias, do Aparelho locomotor, 

Infecções Fúngicas Cutâneas e Hipertensão Arterial Sistêmica 

  Trata-se de um estudo transversal, pois representa um recorte da 

realidade no momento da coleta dos dados, descritivo e quantitativo. 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Foram realizados 342 atendimentos. Destes 62% eram do sexo feminino e 38% 

do sexo masculino. De acordo com a faixa etária, 55% adultos, 37% crianças e 8% 

idosos. A tabela 1 mostra a distribuição por faixa etária e por sexo. 

Tabela 1 – População Atendida- Distribuição etária e por sexo 

Região Masculino Feminino 

 n % n % n 

Crianças- 

até 12 anos 

53 58 73 42 126 

Adultos- 

até 59 anos 

64 34 123 66 187 

Idosos- 60 

anos e 

mais  

13 45 16 55 29 

TOTAL 130 38 212 62 342 
 

Fonte: FERNANDES, COSTA e MARTINELLI, 2014. 

 O quadro de morbidade encontrado é retratado no gráfico 1. As doenças 

respiratórias foram as mais prevalentes, totalizando 31,2% de toda a população. Este 

número fica ainda maior se considerarmos somente a faixa etária de até 12 anos de 

idade, onde 54,7% dos indivíduos estavam acometidos. Em segundo lugar estão as 
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Doenças

Respiratórias

Doenças

Genito

Urinárias

Infecções

Fúngicas

Cutâneas

Doenças do

TGI Alto

Hipertensão

Arterial

Sistêmica

Doenças do

Aperelho

Locomotor

31,20% 

16% 
14,60% 

12,28% 

9,60% 
8,70% 

doenças geniturinárias, acometendo 16% dos indivíduos, nos indivíduos adultos essa 

prevalência foi ligeiramente maior 24,5%. Deste grupo, se considerarmos apenas o sexo 

feminino essa porcentagem vai para 31,65%.  

 

Gráfico 1: Principais condições patológicas encontradas- População Geral 

 

Fonte: FERNANDES, COSTA e MARTINELLI, 2014. 

 Infecções fúngicas ocupam o 3º lugar com 14,6% dos indivíduos 

afetados, sendo maior sua prevalência em crianças 22,2% estão acometidos. 

 As doenças do Trato Gastrointestinal Alto ocupam a 4ª posição, 

representando 12,28%.  Atingem 24,1% dos idosos e 17,1% de indivíduos adultos. 

Considerando apenas mulheres adultas esta prevalência é de 20,3%. 

  A Hipertensão Arterial Sistêmica atingiu 9,6% dos indivíduos num 

contexto geral, sendo que em individuo idosos o número sobre para 72,4%. 

 Cabe ainda ressaltar as doenças que afetam o aparelho locomotor, 

principalmente relacionadas às atividades laborais que ocorreram em 8,7% do total de 
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pacientes. Considerando apenas indivíduos adultos do sexo masculino este número sobe 

para 24,67%. 

 Outras afecções encontradas foram: Escabiose, Verminoses e Anemia, 

apresentando respectivamente 4%, 9,6% e 3% de prevalência na amostra estudada.  

A região da Amazônia na qual foi realizada a atividade extensionista é dotada 

de características climáticas e hábitos de vida que favorecem diretamente o 

desenvolvimento das patologias encontradas. 

 Exemplo disso são as doenças respiratórias e fúngicas cuja história 

natural está associada ao clima da região quente e úmido, a alta umidade do ar e hábitos 

de banhos em rios sem se secar devidamente, principalmente entre as crianças, nas quais 

são mais comuns tais afecções.  

 No caso das doenças do trato gastrointestinal alto podemos encontrar as 

explicações nos hábitos alimentares inadequados. Há grande consumo de frituras e 

alimentos ricos em gorduras, e com alto teor de sódio, usado como conservante de 

alguns alimentos. Considerando as crianças atendidas verificou-se que a amamentação 

habitualmente vai até os dois ou mais anos de vida e por dificuldade socioeconômicas 

os alimentos introduzido são principalmente carboidratos, resultando em prejuízos no 

crescimento e desenvolvimento e levando à patologias específicas do trato 

gastrointestinal.  

 Já as patologias do aparelho locomotor, com alta prevalência em homens 

adultos são facilmente explicadas pela atividade laboral desenvolvida agricultura e 

pesca. 

 De forma gral é predominante nessa comunidade doenças de natureza 

infecciosa, contudo foram encontrados altos índices de hipertensão arterial nessa 

população, mostrando que a região começa a vivenciar o que a OMS descreve como 

Dupla Carga de Doença, em que condições crônicas convivem com doenças infecto 

contagiosas. 

CONCLUSÃO 

A atividade extensionista cumpriu o seu papel à medida que possibilitou a troca 

de experiências entre a comunidade acadêmica e a população de Santo Antônio do 
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Tracajá e comunidades próximas além de proporcionar acesso aos serviços de saúde e 

tratamentos das patologias diagnosticadas. 

   Apesar disso cabe ressaltar que a resolução efetiva dos problemas passa 

por um diagnóstico claro da situação que considere a enorme diversidade da região e 

promova o comprometimento da população local com a fiscalização de políticas 

publicas de saúde. Nesse aspecto a atividade contribui, ao traçar um panorama da atual 

situação e despertar o interesse para um estudo mais aprofundado da realidade, tanto 

pela comunidade acadêmica quanto pela própria população. 
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RESUMO 

A posição geográfica associada às constantes enchentes, contribuem para que a 

principal fonte de renda da população ribeirinha da região do Amazonas, sejam a pesca 

e a produção da farinha. Este trabalho teve por objetivo analisar os sintomas 

osteomusculares de trabalhadores ribeirinhos, através do Questionário Nórdico de 

Sintomas Osteomusculares (QNSO). 44 indivíduos responderam ao QNSO, sendo 59% 

do sexo feminino e 41% do sexo masculino. A média de idade foi de 32,61 anos. As 

principais ocupações foram, 43% de agricultores, 34% de mulheres que exerciam 

funções braçais no próprio lar, e 23% de trabalhadores em diferentes funções. Ao serem 

questionados a respeito dos sintomas osteomusculares, 39% dos indivíduos relataram 

dor em dois segmentos do corpo, 16% em cinco, 12% em um segmento, 11% em três e 

seis segmentos corporais, respectivamente, 7% em quatro, e 2% em sete ou nenhum 

segmento corporal. Quanto ao local da dor, 66% apresentaram dor na região cervical, 

34% nos ombros, 9% no cotovelo, 14% nos punhos e mãos, 16% na coluna dorsal, 80% 

na coluna lombar, 25% no quadril, 48% nas pernas e 20% nos tornozelos. Quanto a 

intensidade da dor, 58% relataram dor grau 3, 19% dor com intensidade 4, 14% com 

intensidade 2 e 9% relataram a dor com intensidade 1. Os resultados indicaram 

ocorrência de sintomas osteomusculares na maioria dos trabalhadores, sendo a grande 

maioria, na faixa etária adulto jovem, o que traduz uma sobrecarga desses segmentos 

corporais, além de posturas inadequadas na realização de suas atividades laborais. 

Palavras chaves: Sintomas osteomusculares. Questionário de Nórdico. População 

ribeirinha. 
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INTRODUÇÃO 

A atividades laborais, como a pesca e a produção de farinha, realizadas pela 

população ribeirinha da região do Amazonas, favorecem o aparecimento de distúrbios 

osteomusculares como, as queixas álgicas na coluna, pernas e cãibras, que podem ser 

consequência do excessivo trabalho braçal (PROSENEWICZ; LIPPI, 2012). 

OBJETIVOS 

Analisar os sintomas osteomusculares de trabalhadores ribeirinhos da região 

Amazonas – MA, através do Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

No mês de maio de 2013, uma equipe multiprofissional de saúde visitou duas 

comunidades Ribeirinhas, a Mocambo e a Sabina, ambas localizadas na região 

ribeirinha do Rio Amazonas. Nos moradores, dessas comunidades, foi aplicado o 

Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares – QNSO. O instrumento consiste 

em escolhas múltiplas ou binárias quanto à ocorrência de sintomas de dor nas diversas 

regiões anatômicas. O respondente deve relatar a ocorrência dos sintomas considerando 

os 12 meses e os sete dias precedentes à entrevista (PINHEIRO; TRÓCCOLI; 

CARVALHO, 2002).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram visitadas duas comunidades e 44 indivíduos responderam ao QNSO, 

sendo 59% do sexo feminino e 41% do sexo masculino. A média de idade foi de 32,61 

± 16,1 anos.  

As principais ocupações dos entrevistados foram, 43% de agricultores (pesca), 

seguido de 34% de mulheres que exerciam funções braçais no próprio lar (produção de 

farinha), sendo os 23% restantes, trabalhadores em diferentes funções como, pedreiro, 

merendeira, técnico de enfermagem, entre outras.  

Ao serem questionados a respeito dos sintomas osteomusculares através do 

QNSO, 39% dos indivíduos relataram dor durante os últimos 12 meses em dois 

segmentos do corpo, 16% em cinco segmentos corporais, 12% em um segmento, 11% 
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em três e seis segmentos corporais, respectivamente, 7% em quatro,  2% em sete 

segmentos e 2 % não relataram dor (Gráfico 1).  

 

Quando questionados ao local da dor, 66% apresentaram dor na região cervical, 

34% nos ombros, 9% no cotovelo, 14% nos punhos e mãos, 16% na coluna dorsal, 80% 

na coluna lombar, 25% no quadril, 48% nas pernas e 20% nos tornozelos (Figura 1).  

                    Figura 1: Local de dor 

 

Quanto à intensidade da dor, conforme o QNSO, a grande maioria, 58% 

relataram dor grau 3, 19% classificaram a dor com intensidade 4, 14% com intensidade 

2 e somente 9% relataram a dor com intensidade 1.  

Neste estudo a maior queixa de dor foi encontrada na região lombar. 

Similarmente, uma pesquisa realizada com uma população no litoral do Paraná, 

residente em pequenas comunidades isoladas, utilizando o Questionário Nórdico dos 

Sintomas Osteomusculares – QNSO, apontou uma alta demanda de atividades laborais, 

as quais exigem esforços repetitivos, sobrecarga de peso e posturas inadequadas. As 

principais queixas reveladas foram, assim como neste estudo, as algias em região 

uma região 
12% 

duas  
39% 

três 
11% 

quatro 
7% 

cinco 
16% 

seis 
11% 

sete 
2% 

Não 
relataram 

dor 
[PORCENTA

GEM] 

Grafico 1 - Dor por número de segmento 
corporal   
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lombar e as demais regiões do corpo citadas foram, os ombros e a região superior das 

costas (CRUZ; SIGNORELLI; LAUTERT, 2004). 

De acordo com Simões, Rocha e Souza (2012) os fatores de risco e a carga de 

trabalho originam, forçadamente, mecanismos de adaptação no organismo do 

trabalhador. Esses mecanismos ocorrem pela capacidade de resposta do corpo humano 

diante de condições específicas e, quando ultrapassam a capacidade do corpo humano, 

resultam em desgastes, sintomas osteomusculares e doenças relacionadas ao trabalho. 

Prosenewicz e Lippi (2012) em um estudo com objetivo identificar a percepção 

das condições de saúde e a exposição aos fatores de risco de uma população de 

pescadores ribeirinhos do Rio Machado de Ji-Paraná, relataram com base nas 

percepções dos pescadores entrevistados, que os serviços de saúde pública no município 

estudado expõem problemas que precisam ser superados. Há ineficiência na atenção a 

saúde desta população. O que deixa evidente que existem diversos obstáculos de acesso, 

que necessitam ser melhorados, para que se cheguem à universalidade, integralidade e 

equidade propostas pelo SUS. 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos com a aplicação do QNSO indicaram a ocorrência de 

sintomas osteomusculares na maioria dos trabalhadores das duas comunidades visitadas, 

sendo estes, a grande maioria, na faixa etária adulto jovem, o que traduz uma sobrecarga 

nos segmentos corporais, além de posturas inadequadas na realização de suas atividades 

laborais, seja na pesca ou em trabalhos manuais, realizados pelas mulheres.  

Os resultados são relevantes e indicam a necessidades de novos estudos com esta 

população e de intervenções com o objetivo de minimizar os sintomas osteomusculares 

apresentados. E assim, permitir a esta população, realizar suas atividades de trabalho de 

forma mais saudável, almejando os princípios do SUS. 
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RESUMO 

Problemas simples como pediculose podem ser evitados com ações de higiene. 

Visitando a comunidade do residencial Leblon na cidade de Anápolis, constatou-se que 

um dos problemas que preocupavam os pais, com relação à saúde infantil, era a 

pediculose. Diante disso, acadêmicos do curso de medicina do Centro Universitário de 

Anápolis (UniEvangélica) propuseram desenvolver uma ação educativa sobre 

pediculose através da brincadeira folclórica “ Batata Quente”. Essa dinâmica pôde 

instruir crianças e pais sobre a magnitude da higiene no processo de saúde e doença 

infantil, além de ensinar sobre prevenção e tratamento da infestação por piolhos. A 

criança que ficava com a batata quente na mão ao final de uma música sorteava uma 

pergunta e respondia de acordo com seus conhecimentos prévios. Isso permitiu 

conhecermos o saber popular e intervir acrescentando informações ou corrigindo mitos 

sobre os temas abordados. A adesão de crianças à brincadeira foi surpreendente, sendo 

que no final de cada oficina, as crianças eram questionadas de forma geral sobre o tema 

discutido e todas demonstraram terem aprendido, inclusive foram solucionadas algumas 

dúvidas dos pais que acompanhavam a ação. Pôde-se concluir que o uso dessa 

ferramenta lúdica, mostrou-se eficaz em transmitir informações sobre higiene e 

pediculose para a comunidade.  

Palavras-chave: Pediculose; Educação em Saúde; Saúde da Criança. 

 

INTRODUÇÃO 

A educação é basilar para a obtenção de índices favoráveis de saúde em uma 

população. Nesse aspecto, a promoção da saúde infantil é fundamental na medida em 
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que, além de despertar, nas crianças, a procura por novos conhecimentos, induz uma 

perspectiva otimista em relação ao comportamento desses indivíduos na adolescência e 

fase adulta, especialmente quanto à prevenção de doenças e as mais variadas formas de 

lidar com as enfermidades em geral. Uma atenção especial nesta fase pode repercutir em 

melhores condições de saúde do individuo durante toda a sua existência (COSCRATO, 

2010). 

É conveniente que o processo educacional não seja realizado de forma 

fragmentada e distante da realidade sociocultural daquele grupo populacional, antes de 

tudo deve prever não só a transmissão dos saberes, mas também a interconexão dos 

conceitos e teorias com a vida cotidiana. Assim, qualquer que seja o público alvo, as 

bases do processo educacional devem estar calcadas na integração teoria e prática, 

aprendizado e vivência diária. Isso implica em um modelo dialógico de educação, no 

qual educador e educando contribuem de forma ativa na construção do conhecimento. 

(FIGUEIREDO, 2010) 

Nesse contexto, a ação educativa permite ao profissional de saúde compartilhar 

seu conhecimento técnico específico de forma que este tenha, por meio da educação, 

condições de criar um espaço de intervenção na realidade (FIGUEIREDO, 2010). 

Educar de maneira proveitosa a faixa etária que compreende a infância, no caso da 

promoção de saúde, é um grande desafio para todos os profissionais e acadêmicos 

inseridos na área da saúde (COSCRATO, 2010). 

Na promoção de saúde infantil, inúmeros aspectos podem ser discutidos como 

projetos de intervenção na realidade, o que muda de acordo com as necessidades de 

cada população (COSCRATO, 2010). A higiene pessoal e a pediculose figuram de 

modo marcante como as necessidades das comunidades com perfil menos abastado. A 

higiene, por mais elementar que seja, deve ser enfatizada, principalmente no que se 

refere à lavagem correta das mãos e a escovação dos dentes. 

Quanto à pediculose, que se refere à infestação de um inseto chamado Pediculus 

humanus ou piolho, é também de notável relevância, uma vez que, atualmente o número 

de pessoas infestadas por esse parasita tem crescido. Este crescimento se deve, 

principalmente, à perda do hábito de catação e penteação de crianças em idade escolar, 

além da aglomeração das grandes cidades e da resistência desenvolvida pelo inseto 

(ANDRADE, 2000). 

A pediculose é extremamente prejudicial às crianças as quais, quando infestadas, 

não conseguem de forma apropriada dormir nem se concentrar em atividades como 
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aulas, leitura e estudos, pelo prurido característico da infestação. A ferida provocada 

pelo parasita pode, até mesmo, evoluir para ulcerações. Tais ulcerações permitem a 

entrada de fungos e bactérias oportunistas (FRANCESCHI, 2007). 

Diante dessa realidade, acadêmicos da Faculdade de Medicina da UniEvangélica 

realizaram uma ação educativa no bairro Leblon em Anápolis sobre esses dois temas, 

higiene pessoal e pediculose, no intuito de instruir crianças e pais sobre a magnitude da 

lavagem das mãos e da higiene bucal no processo de saúde e doença infantil, além de 

ensinar sobre prevenção e tratamento da infestação por piolhos. 

 

METODOLOGIA 

A ação educativa foi realizada no residencial Leblon, onde moram 845 famílias. 

A rua foi fechada e doações de roupas eram realizadas enquanto acadêmicos de 

medicina sob a supervisão de um docente avaliavam o crescimento e desenvolvimento 

das crianças e orientavam sobre alimentação saudável. Após passadas por toda a 

avaliação e orientação, as crianças eram convidadas para participar de uma atividade 

lúdica baseada na recreação folclórica “batatinha quente”. A cada grupo de 20 crianças 

que se formava, era fabricado um círculo de crianças com idades entre quatro e 10 anos 

e dada uma pequena caixa a qual continha várias perguntas. Enquanto elas passavam a 

caixa os acadêmicos cantavam a música própria da brincadeira até que parasse, de 

acordo com o jogo, na mão de uma das crianças. Esta tirava uma pergunta sobre o tema 

higiene pessoal e pediculose e tentava respondê-la, podendo ser auxiliada pelos colegas.  

Após a resposta dos pequenos, os alunos de medicina davam o feedback 

apropriado, sempre estimulando o raciocínio, a memória e a imaginação das crianças. 

Além disso, ao fim de todas as perguntas era realizada uma revisão de todo 

conhecimento adquirido e distribuídos um kit de higiene pessoal e uma cartilha do 

Ministério da Saúde desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz para que as crianças 

pudessem repassar as instruções aos pais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Participaram da oficina 55 crianças em duas horas de dinâmica. Os temas da 

pediculose e higiene pessoal foram escolhidos em função de em ações extensionistas 

anteriores desenvolvidas no mesmo bairro nas quais várias mães relataram a grande 

infestação de piolhos entre as crianças moradoras da região. 
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Dessa forma, a adesão ao método foi excelente, mesmo tendo participado da 

atividade até crianças com idades bem limitadas, elas se mostraram ativas e 

interessadas. Além do interesse, todas demonstraram um comportamento excepcional 

no sentido de respeitar todos os quesitos inerentes a um bom aluno, desde a relação 

interpessoal com as outras crianças até o respeito aos educadores, no caso, os 

acadêmicos coordenadores da brincadeira. 

Aliado a isso, os pais que estavam presentes observando a atividade, no decorrer 

ou após o término do jogo, demonstraram intensa gratidão, não só no sentido do 

conhecimento perpassado aos filhos, mas no aprendizado que eles também puderam 

absorver.   

Por outro lado, foi notável o interesse inicial das crianças e até mesmo dos pais 

pelos kits que seriam oferecidos, sendo visível, durante esse primeiro contato, o receio 

de alguns em não poder receber o prêmio. Na medida em que as crianças iam se 

interessando pelo assunto aguçavam cada vez mais a concentração e ocultavam a 

presença do kit que as deixavam inquietas. Este kit de higiene continha sabonete, escova 

e creme dental, shampoo e condicionador. Também havia aquelas crianças introvertidas 

ou tímidas que ao longo da atividade iam se desinibindo. 

 

CONCLUSÃO 

Importante destacar o grau de envolvimento das crianças com os arquitetos do 

projeto, o qual foi bastante perceptível ao longo de toda a dinâmica. A troca de 

experiências foi uma via de mão dupla, com aprendizado de ambas as partes, tanto 

educandos, quanto educadores puderam desfrutar de momentos de muita descontração, 

com o único propósito de semear uma semente de boas práticas para um melhor cuidado 

com o corpo. A fixação dos conceitos transmitidos pode ser mensurada positivamente, 

sempre ao fim de cada ciclo de 20 crianças, quando os estudantes de medicina 

interagiam com as crianças no intuito de sabatiná-los sobre o conteúdo exposto, 

desvendando que exímio era o desempenho delas. Dessa forma, foi notável a eficiência 

da recreação para a educação das crianças.  

As crianças lidam com os novos conhecimentos de forma entusiasmada e por 

isso transmitem informações, as quais julga interessante, com uma facilidade muito 

maior que os indivíduos nas outras faixas etárias. Sendo assim, a propagação do 

conhecimento faz com que os frutos dessa Ação em saúde se multipliquem.  
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Enfim, lidar com crianças traz sempre essa sedução em que o pesquisador, o 

profissional e o acadêmico se rendem à vontade de ser criança mais uma vez. Dessa 

forma, por meio de atividades lúdicas, a promoção de saúde nessa faixa etária se torna 

muito interessante e prazerosa, além de ser fundamental para o processo educacional 

infantil. Esta ação educativa no bairro Leblon em Anápolis impende reconhecer que é 

possível realizar promoção de saúde infantil de forma lúdica e eficaz, aprende-se 

brincando.   
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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo relatar a experiência de um grupo de estudantes do 

curso de medicina em promover uma ação educativa sobre obesidade, diabetes e 

hipertensão em um bairro carente no município de Anápolis-GO. Inicialmente os 

participantes participaram de um “circuito da saúde”, onde foram colhidos dados 

antropométricos, aferida a pressão arterial e dosada a glicemia. Após a avaliação física, 

cada participante recebeu orientações sobre essas enfermidades e sobre o perigo da 

síndrome metabólica. Ao todo 81 pessoas participaram do projeto, sendo cerca de 70% 

eram obesos ou com sobrepeso. Esses receberam orientações, onde puderam sanar suas 

dúvidas. Essa ação permitiu aos integrantes do grupo perceber o quão carente de 

informação é nossa população e quanto isso é importante para mudar o quadro clinico 

do paciente e diminuir dessa forma as comorbidades e também de desonerar o Sistema 

único de Saúde. Medidas preventivas são necessárias para melhorar a saúde da 

população. Além disso, a prática extensionista permite a inserção do acadêmico na 

realidade da população, possibilitando a esse uma melhor formação, inclusive mais 

humanista. 

Palavras- chave: Obesidade; Diabetes; Hipertensão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é atualmente um dos mais graves problemas de saúde pública. Sua 

prevalência vem crescendo acentuadamente nas últimas décadas, inclusive nos países 

em desenvolvimento, o que levou a doença à condição de epidemia global (ABESO, 

2009). 

Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como tal, vem 

afetando crianças, adolescentes e adultos (WHO, 1998). O excesso de peso significa um 

ganho de massa ponderal tendo como referência a altura do indivíduo. A obesidade 
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reflete, qualitativamente e quantitativamente, a proporção de tecido adiposo sobre o 

gradil corporal (KAIN et al, 2002; PI-SUNYER, 2002). 

Observando as tendências de transição nutricional decorrentes da urbanização e 

industrialização ocorridas neste século, estas se direcionam para uma dieta mais 

ocidentalizada, com especial destaque para o aumento da densidade energética, maior 

consumo de carnes, leite e derivados ricos em gorduras, e redução do consumo de 

frutas, cereais, verduras e legumes, a qual, aliada à diminuição progressiva da atividade 

física, converge para o aumento no número de casos de obesidade em todo o mundo 

(MARIATH et al, 2007). 

A obesidade se apresenta não apenas como problema científico e de saúde 

pública, porém como grande indústria que envolve o desenvolvimento de fármacos, de 

alimentos modificados e estratégias governamentais estimulando a prática regular de 

atividade física e a orientação alimentar a fim de promover melhores hábitos. Assim, o 

conhecimento das causas e estratégias preventivas da obesidade é o objeto de estudo de 

pesquisadores de diferentes centros (RANCISCHI et al., 2000). 

Visando o insumo acima, os acadêmicos e docentes voluntários da 

UniEVANGÉLICA executaram um projeto extensionista com o apoio da APAE de 

Anápolis e a prefeitura desse município, que tinha como objetivo avaliação do risco de 

doenças cardiovasculares e dar orientações sobre obesidade , hipertensão e diabetes para 

a população do bairro Calixtopólis, no município de Anápolis-GO. O objetivo desse 

trabalho é relatar essa experiência. 

 

 

OBJETIVOS 

Analisar a obesidade e suas comorbidades na comunidade do bairro 

Calixtópolis-Anápolis. 

Identificar os fatores associados a obesidade nos pacientes entrevistados. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência de uma ação educativa promovida pelos 

acadêmicos e docentes voluntários da medicina da UniEVANGÉLICA, que objetivou 

atender a comunidade carente , escolares e seus familiares do bairro Calixtopólis. Foi 

organizado um circuito para avaliação do risco cardiovascular, que foi dividido em 4 

estações, onde o cidadão ia passando por todas elas, para ser avaliado e receber 

orientações: Estação 1: Aplicação um questionário que continha questões de hábitos 
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vidas, comorbidades preexistentes, antecedentes familiares, escolaridade; Estação 2: 

Mensuras antropométricas (peso, altura, cintura, quadril) e avaliação do IMC e Relação 

Cintura-Quadril; Estação 3: Aferição da pressão arterial; Estação 4: Aconselhamento a 

respeito dos hábitos de vida e resultados obtidos;  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 Participaram da oficina 81 pessoas, sendo pôde-se notar que 26 (32%) dos 

participanetes possuíam um IMC acima de 30 (obesidade leve), 37 (45,6%) eram 

sobrepeso (IMC entre 25 a 30) e apenas 18 (22,2%) estavam com IMC dentro da 

normalidade. A faixa etária predominante dos sobrepesos foi entre 30-39 anos, já a dos 

obesos era entre as de 50-59 anos. 

 A maioria dos entrevistados foram mulheres (67,9%), o que reforça o 

preconceito que ainda existe a respeito da saúde do homem, o que faz com que este 

procure assistência médica apenas em casos extremos. Houve também uma conexão de 

baixo grau de escolaridade (1 grau incompleto) com o sobrepeso e obesidade, isso refuta 

pesquisas passadas que mostrava que em países em desenvolvimentos, o sobrepeso era 

mais comum nos maiores níveis de escolaridade.  

 

 

CONCLUSÃO 

A obesidade representa o problema nutricional de maior ascensão entre a 

população observada nos últimos anos, e foi claramente detectada na população 

estudada. Com uma clara mudança no cenário dessa epidemia, que antes atingia 

apenasos mais privilegiados, a obesidade agora se torna um problema de todas as 

classes socioeconômicas.  

É de extrema importância que a educação em saúde seja cada vez mais 

fortalecida, e que a população também se torne um participante ativo no processo saúde-

doença.  

Com maior instrução sobre hábitos de vida saudáveis, pratica correta de 

exercícios, necessidade de avaliações sistemática; A chance de eventos cardiovasculares 

diminui, a incidência de comorbidades como Diabetes Mellitus 2, câncer, e Sindrome 

Metabólica.  

Isto é importante porque causa uma diminuição na oneração do Sistema Único 

de Saúde (SUS) com remédios para doenças crônicas degenerativas. A prevenção e a 
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promoção de saúde têm cada vez mais tornado-se melhores opções para se conseguir 

maiores e melhores resultados.  
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RESUMO 

A inserção da educação em saúde é um fator determinante da modulação do 

comportamento e mudança da trajetória de vida dos drogaditos, cabe à comunidade 

científica, profissionais e acadêmicos de saúde, educar para uma maior qualidade de 

vida, contemplando as especificidades e vulnerabilidades dos dependentes químicos, 

com o debate e reflexões em relação à prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis. Os alunos que participaram do projeto prepararam uma palestra e uma 

dinâmica sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) com recursos 

audiovisuais, distribuição de folders explicativos e cartões vermelhos e verdes para a 

participação na dinâmica. A oficina foi desenvolvida com foco na participação ativa dos 

internos, com o intuito de estruturar uma discussão eficaz e pertinente a partir do 

conhecimento prévio dos mesmos. Conseguimos estruturar uma discussão eficaz, 

ampliando o conhecimento deles sobre o assunto, e fornecendo evidências mais 

acertadas a cerca de “Mitos e verdades” e com isso, o fato foi confirmado com 

questionário aplicado posteriormente. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: DST's, Ensino em saúde; Dependentes químicos. 
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INTRODUÇÃO 

A drogadição é um dos problemas mundiais mais relevantes e o Brasil está 

inserido em uma média de risco no que se refere ao abuso de drogas ilícitas. O uso 

abusivo dessas substâncias ocorre em aproximadamente 10% da população urbana de 

todo o mundo, independente de sexo, idade, nível socioeconômico, o que corresponde à 

realidade nacional (SPRICIGO, 2004).  

É necessário considerar os vários contextos que influenciam a escolha do 

indivíduo e as diferentes áreas da sua vida que são afetadas pela dependência das 

drogas, incluindo comportamentos de risco para sua saúde, a fim de redirecionar a 

atuação dos serviços de saúde (GONÇALVES & TAVARES, 2007).  

A disseminação de doenças sexualmente transmissíveis (DST´s) encontra na 

prevenção uma estratégia essencial para seu controle através de ações educativas que 

sejam capazes de interferir sobre os riscos da prática sexual sem proteção, alterando 

condutas pelo exercício do conhecimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

A educação é traduzida por uma iniciativa que viabiliza diversas oportunidades 

do indivíduo estabelecer interações sociais, adquirir habilidades de avaliação crítica e 

autonomia na tomada de decisões mais acertadas que transformem seus caminhos e 

redirecionem sua vida (ABAD, 2002).  

Vista a importância da inserção da educação em saúde como fator determinante 

da modulação do comportamento e mudança da trajetória de vida dos drogaditos, cabe à 

comunidade científica, profissionais e acadêmicos de saúde, a sensibilização para 

alcançar o objetivo de educar para uma maior qualidade de vida, contemplando as 

especificidades e vulnerabilidades dos dependentes químicos.  

Através do trabalho, objetiva-se oportunizar o debate e reflexões em relação à 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, bem como reconhecer e intervir em 

comportamentos de risco entre adictos em recuperação. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência de uma atividade educativa promovida 

pelos alunos de medicina da UniEVANGÉLICA, com o objetivo de desenvolver 

habilidade em saúde e educação aos acadêmicos. Essa atividade foi desenvolvida no dia 

20 de setembro de 2013 em uma comunidade terapêutica situada em Planalmira - GO, 

que abriga em média 70 homens. 



 102 

Os alunos que participaram do projeto prepararam uma palestra e uma dinâmica 

sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) com recursos audiovisuais, 

distribuição de folders explicativos e cartões vermelhos e verdes para a participação na 

dinâmica.  

             A palestra abordou as principais DST’s, como elas são adquiridas, 

tratadas e prevenidas; ilustrando a utilização de preservativos masculino e feminino em 

protótipos, juntamente com a colaboração dos participantes. Após palestra, foi realizado 

a dinâmica “Mitos e Verdades”, na qual foram apresentadas aos internos as afirmativas 

sobre a temática, e eles tinham que dizer se a afirmativa era verdade (cartão verde) ou 

mito (cartão vermelho), nesse momento houve discussão e troca de experiência com os 

internos.  São exemplos de perguntas realizadas: 

1- As DST’s são transmitidas apenas por meio do ato sexual em que há contato 

pênis-vagina. 

2- Sexo oral sem camisinha pode transmitir DST só para quem faz. 

3- Beijo na boca pode transmitir DST. 

4- Algumas DST’s podem ser transmitidas por picada de insetos. 

5- Compartilhar objetos pessoais pode transmitir DST. 

6- Casais virgens não correm o risco de contrair DST’s e casais fiéis 

não precisam usar camisinha. 

7- Usar anticoncepcional, DIU, ligar as trompas, ou retirar o pênis da 

vagina antes da ejaculação durante a relação sexual pode evitar DST’s. 

8- A camisinha não protege contra todas as DST’s. 

Os alunos também entrevistaram os internos, usando um questionário com 

perguntas sobre o assunto discutido.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

No questionário aplicado após a dinâmica e palestra foi feito a seguinte 

pergunta: ‘’Você acha que participar dessa ação educativa mudou alguma coisa sobre o 

que você conhecia sobre DST’s?’’ e 98% dos 23 entrevistados responderam que sim. Já, 

quanto à frequência do uso do preservativo masculino, 52% responderam que usam 

sempre, 26% usam sempre, inclusive com parceiro (a) fixo (a), 17% usam apenas em 

relações extraconjugais e apenas uma pessoa respondeu que nunca usa o preservativo. 
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Sabe-se que a educação popular em saúde permeia desde os primeiros críticos de 

modelos educacionais, como Paulo Freire, até as atuais diretrizes nacionais de saúde 

difundidas pelo Sistema Único de Saúde. A verdade é que a participação popular na 

construção de ideias é mais que uma luta de classes, é trazer à tona a consciência entre 

sujeitos que modulam o seu próprio meio (OLIVEIRA, M. W, 2007). Dessa forma, 

compreender isso é poder construir medidas eficazes de intervenção, seja ela 

educacional ou de saúde. Pensando assim, a oficina foi desenvolvida com foco na 

participação ativa dos internos, com o intuito de estruturar uma discussão eficaz e 

pertinente a partir do conhecimento prévio dos mesmos.  As fotos ilustram as partes da 

dinâmica realizada. 

 

          Foto 1 – Apresentação do grupo e da oficina trabalhada. 

 

 

 

      Foto 2 – Acadêmica procede com a dinâmica através das afirmativas que 

deveriam ser julgadas entre falsas ou verdadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

 

 

 

                Foto 3 – Internos julgam as afirmativas expostas. 

  

 

 

 

CONCLUSÃO 

A educação é traduzida por uma iniciativa que viabiliza diversas oportunidades 

do indivíduo estabelecer interações sociais, adquirir habilidades de avaliação crítica e 

autonomia na tomada de decisões mais acertadas que transformem seus caminhos e 

redirecionem sua vida (ABAD, 2002). Dessa forma, concluímos que, por meio da 

participação ativa dos internos, conseguimos estruturar uma discussão eficaz, ampliando 

o conhecimento deles sobre o assunto, e fornecendo evidências mais acertadas a cerca 

de “Mitos e verdades”, baseada no conhecimento prévio dos participantes. Fato 

confirmado no questionário aplicado posteriormente. 
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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo relatar a experiência de um projeto de extensão 

desenvolvido com as crianças do residencial Leblon, no município de Anápolis-GO, que 

abriga 825 famílias de baixa renda. Apesar de ser um bairro novo, criado em 2012, é 

bastante violento, apresentando vários homicídios. Nesse projeto as crianças foram 

convidadas a participar de uma oficina educativa e tiveram o desenvolvimento físico 

avaliado pelos acadêmicos do curso de medicina da UniEvangélica. Nossos resultados 

demonstraram que a maioria das crianças está dentro da curva de crescimento, porém, 

muitas não possuem bons hábitos alimentares. A ação educativa com a pirâmide 

alimentar possibilitou ensinar de forma dinâmica as crianças de que forma devem se 

alimentar e a importância disso para a saúde delas enquanto criança, e para se tronarem 

adultos saudáveis. Contudo, muitas relatam não terem acesso a alimentos diversificados 

devido as condições econômicas familiares. Enfim, este projeto permitiu que os alunos 

de medicina conhecessem a realidade desta comunidade e realizassem ações as quais 

intervenham positivamente na saúde das crianças do Leblon, contribuindo, dessa forma, 

para que o aluno aplique o apreendido em sala de aula e, também, para que desenvolva 

outras habilidades como comunicação e liderança.  

Palavras-chave: crescimento; desenvolvimento; curvas. 
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INTRODUÇÃO 

A tendência das preferências alimentares das crianças na idade pré-escolar 

conduz ao consumo de alimentos com quantidade elevada de carboidrato, açúcar, 

gordura e sal, e baixo consumo de alimentos como vegetais e frutas, se comparados às 

quantidades recomendadas. Segundo a ONU, as crianças estão cercadas de anúncios 

estimulando-as a consumirem alimentos ricos em gordura, açúcar e sal, mesmo quando 

estão em locais onde deveriam ser protegidas, como escolas e instalações esportivas 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION 2004). Isso pode trazer agravos ao 

desenvolvimento físico e mental de crianças e adolescentes. 

De acordo com Mello (2002), a avaliação do estado nutricional é uma etapa 

fundamental no estudo de uma criança, para que possamos verificar se o crescimento 

está se afastando do padrão esperado por doença e/ou por condições sociais 

desfavoráveis. Ela tem por objetivo verificar o crescimento e as proporções corporais 

em um indivíduo ou em uma comunidade, visando estabelecer atitudes de intervenção. 

Sabe-se que a família tem grande influência nos hábitos alimentares de uma 

criança. Segundo Ramos e Stein (2000), “A família é responsável pela formação do 

comportamento alimentar da criança através da aprendizagem social, tendo os pais o 

papel de primeiros educadores nutricionais. Os fatores culturais e psicossociais 

influenciam as experiências alimentares da criança, desde o momento do nascimento, 

dando início ao processo de aprendizagem”.  

Esse trabalho relata a experiência de um projeto de extensão cujo objetivo foi 

avaliar o desenvolvimento infantil de crianças e de promover ações educativas com a 

comunidade sobre a importância de uma alimentação adequada. Este projeto foi 

desenvolvido em um bairro de baixa renda no município de Anápolis-GO: Residencial 

Leblon. 

 

MATERIAL E METODOLOGIA 

Foi realizado no dia 13 de setembro de 2014 uma atividade de extensão com as 

crianças da comunidade do residencial Leblon em Anápolis-GO, onde residem 825 

famílias de baixa renda. Nesse bairro não existe unidade básica de saúde, nem creche ou 

escolas. A maioria dos pais trabalham e passam o dia fora, sendo que geralmente as 



 108 

crianças ficam no período da tarde em casa, sozinhas, ou com um irmão mais velho, ou 

então ficam andando pelas ruas do bairro. Há uma grande criminalidade nesse bairro. 

Acadêmicos e docente do curso de medicina da UniEvangélica fizeram a 

avaliação do crescimento e desenvolvimento das crianças presentes e orientações sobre 

alimentação saudável. Utilizou-se para isso, uma ficha de avaliação desenvolvida pelos 

próprios acadêmicos, e, assim, foram coletados dados como nome, idade, sexo, etnia, 

altura e peso.  

As crianças passaram por uma triagem inicial na qual os dados antropométricos 

foram coletados, e em seguida um acadêmico analisava esses dados segundo as Curvas 

de Crescimento e de IMC para idade da Organização Mundial da Saúde 2006-2007 

(Ministério da Saúde). De acordo com essas curvas era possível inferir se a criança tinha 

o crescimento adequado para a idade e, então, realizar orientações aos responsáveis e às 

próprias crianças sobre hábitos alimentares saudáveis e relevância da atividade física.  

Após esta avaliação as crianças participaram da oficina da pirâmide alimentar, 

em que elas e os pais recebiam orientação sobre uma alimentação adequada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram desse projeto 61 crianças, sendo que maioria das crianças tinham 

entre 5 e 10 anos (48%) e 20% tinham acima de 10 anos. A distribuição quanto ao sexo 

foi de 53% eram do sexo masculino e 47% feminino. Quanto à etnia a minoria tinha cor 

negra (17%), e 47% eram pardos. 

As crianças foram medidas e pesadas e distribuídas em grupo. Os gráficos 1, 2 

e 3, respectivamente, demonstram a altura, o peso e o IMC (índice de massa corpórea) 

dessas crianças. 

Um estudo realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

com crianças menores de cinco anos nos estados do Nordeste identificou que 28,2% das 

crianças apresentavam déficit de estatura quando pertenciam a famílias com renda 

abaixo de um salário mínimo. Nas famílias com renda correspondendo a cinco ou mais 

salários mínimos, o déficit atingia apenas 7,3% das crianças.  

 

 

 

 

 

http://nutricao.saude.gov.br/sisvan.php?conteudo=curvas_cresc_oms
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Gráfico 1 – Distribuição das crianças do residencial Leblon quanto à altura 

 

Fonte: dados coletados no bairro Leblon (2014) 

 

Os resultados revelaram que mais de 80% das crianças se encontram nas curvas 

ideais de crescimento e desenvolvimento, em relação tanto ao crescimento quanto ao 

peso.  Isso se deve ao um conjunto de fatores endógenos que compreendem 

determinantes biológicos, genéticos, étnicos e, também, fatores exógenos como as 

condições nutricionais, culturais, ambientais e sociais. Tudo isso é de extrema 

relevância para um bom crescimento e desenvolvimento da criança, já que o 

crescimento é influenciado, principalmente, no primeiro ano de vida por fatores 

exógenos. E a partir dos dois anos de idade que os fatores endógenos atuam de maneira 

mais predominante. 

 

Gráfico 2 – Distribuição das crianças do residencial Leblon quanto ao peso 
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Apesar da maioria das crianças apresentarem desenvolvimento dentro da curva 

de crescimento, a maioria delas não tinha práticas alimentares corretas, apresentando 

alimentação de variedade restrita. Valle (2010) pondera que a formação de hábitos 

alimentares se da na infância e inclui determinantes internos e externos do sujeito. O 

entendimento destes fatores possibilita a elaboração de processos educativos que atuem 

de maneira efetiva no padrão alimentar das crianças.  

Gráfico 3 – Distribuição das crianças do residencial Leblon quanto ao peso 

 

Criar atitudes positivas frente ao alimento, encorajar a aceitação da necessidade 

de uma alimentação saudável e diversificada, mostrando a correlação entre alimentação 

e saúde, promovendo o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis; são 

mudanças que muito podem contribuir no comportamento alimentar na vida adulta 

(Valle, 2010). 

Goulard (2010) em sua revisão fala sobre alguns fatores determinantes para o 

fornecimento de uma alimentação adequada e desenvolvimento de práticas alimentares 

saudáveis. Ele fala que “os recursos financeiros, a disponibilidade regional de 

alimentos, os produtos oferecidos nas cantinas e a oferta de alimentos nas refeições, são 

variáveis que também interferem nesse processo de educação nutricional e envolvem 

mais os adultos do que as próprias crianças”. Esses fatores podem ser percebidos nesse 

bairro, onde os moradores têm renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos, apresentando 

dificuldade de comprar alimentos e, portanto, de ter uma alimentação saudável e 

diversificada. E isso, certamente, prejudica a alimentação de toda a família, e a médio e 

longo prazo influenciará negativamente na saúde dos mesmos. 
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CONCLUSÃO 

A maioria das crianças do bairro Leblon está com crescimento normal, porém 

apresentam práticas alimentares não saudáveis. Ações que estimulem a alimentação 

saudável e mostre a comunidade que é possível alimentar bem mesmo com uma baixa 

renda mensal, com certeza, auxiliará na melhora da qualidade de vida dos moradores do 

Leblon. Além disso, ações como esta permitem o crescimento profissional e humano 

dos acadêmicos de medicina, possibilitando o desenvolvimento de habilidades em 

comunicação.  
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RESUMO 

O aleitamento materno é a mais sabia estratégia natural de vínculo nos primeiros meses 

de vida, devido aos benefícios nutricionais, imunológicos, sociais, econômicos e 

afetivos, representando, portanto, importante papel na redução da morbimortalidade 

infantil. Entretanto, fatores como o desconhecimento das mães sobre a importância e as 

vantagens do aleitamento, mitos e prática errônea de sua técnica podem contribuir para 

a interrupção da amamentação. Tendo em vista o contexto da semana mundial do 

aleitamento materno e a importância desse tema, acadêmicos do curso de medicina da 

Unievangélica de Anápolis desenvolveram um projeto educativo sobre aleitamento 

materno. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência desse projeto. A ação 

educativa foi realizada na sala de espera do PSF São Carlos, onde 26 pessoas 

participaram, entre elas, agentes comunitários de saúde e pacientes. A metodologia 

utilizada para a ação foi a dialógica-participativa, sendo que, para abertura e 

apresentação da temática utilizou-se  um vídeo abordando o assunto, seguido por uma 

discussão, na qual os participantes interagiram com os alunos sobre os benefícios do 

aleitamento materno para o binômio mãe-bebê. Em seguida, foi demonstrada pelos 

alunos a técnica do aleitamento em um protótipo de uma mama e uma boneca. A 

participação dos pacientes foi bastante significativa, superando as expectativas. A 

prática de ações educativas realizadas por acadêmicos engrandece e reforça seu 

conhecimento teórico e permite maior aproximação e compreensão dos pacientes. 

Aprender a abordar desde já este segmento facilita e colabora com a futura prática 

médica.  

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Benefícios do aleitamento; Técnica de 

amamentação. 

 

INTRODUÇÃO 

O aleitamento materno é a mais sabia estratégia natural de vínculo nos primeiros 

meses de vida, devido aos benefícios nutricionais, imunológicos, sociais e econômicos. 
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É também uma forma eficaz de intervenção na redução da morbidade infantil, 

em processos patológicos, tais como, enterocolite necrotizante, infecções respiratórias, 

otites, septicemias, meningite entre outras, e na redução da mortalidade infantil, tanto 

em decorrência dessas patologias, como também pela desidratação causada 

simplesmente pela não ingestão do leite materno (FARHAT e KOLPELMAN, 1992). 

Embora os benefícios do aleitamento materno, obrigatório até os seis meses de 

vida do bebê, sejam muito bem descritos na literatura, ainda percebe-se que falta o 

conhecimento das mães sobre a importância e as vantagens mútuas (SILVA et al, 2008). 

Aliado a este, a inserção no mercado de trabalho, rejeição ao recém-nascido, 

alterações nas mamas devido a prática errônea da técnica de amamentação (VOLPINI, 

2005), introdução de mamadeiras (FRANCA, 2008) e chupetas (CALDEIRA, 2007) e a 

falta de incentivo pelos profissionais da saúde durante o pré-natal (BRASIL, 2004), são 

fatores que contribuem para interrupção do aleitamento  

Faz-se necessário a criação de momentos educativos nos quais se esclareça a 

população sobre os benefícios do aleitamento materno, tanto para a mãe quanto para 

criança. 

Tendo em vista o contexto da semana mundial do aleitamento materno, a 

importância desse tema e a necessidade de expandir os conhecimentos sobre 

aleitamento, acadêmicos do curso de medicina da Unievangélica de Anápolis-GO 

desenvolveram um projeto extensionista de educação e saúde em parceria com o 

Programa de Saúde da Família (PSF) São Carlos sobre aleitamento materno: mitos e 

verdades. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência desse projeto. 

 

METODOLOGIA 

Para a introdução à temática, inicialmente utilizou-se um pequeno vídeo 

elaborado pelo Ministério da Saúde, no qual foram explanados alguns tópicos relevantes 

a respeito do assunto: posição correta da mãe e do bebê para uma amamentação segura e 

confortável, técnica correta da pega, vantagens do aleitamento materno. O vídeo foi 

uma ferramenta imprescindível para que os participantes pudessem se familiarizar com 

o tema que seria debatido e para que se sentissem mais a vontade para expor suas 

experiências e dúvidas, uma vez que o público era composto predominantemente por 

homens e idosos, além de algumas agentes de saúde.  
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A seguir, ocorreu uma roda de conversa, na qual os participantes discutiram com 

os alunos sobre os benefícios do aleitamento materno para o binômio mãe-bebê. Além 

disso, foi mostrada a relevância do aleitamento para a renda familiar, uma vez que é 

‘’gratuito’’ e pode ser executado em qualquer lugar. Os alunos também elucidaram 

mitos persistentes sobre o aleitamento materno, sendo alguns deles levantados pelos 

próprios participantes e outros apresentados pelos alunos, de forma que fosse abrangido 

um número satisfatório de dúvidas e esclarecimentos. Por último foi demonstrada pelos 

alunos a técnica do aleitamento em um protótipo de uma mama e uma boneca. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Participaram do projeto 26 pessoas, entre elas havia a predominância de homens 

e idosos, além de algumas agentes comunitárias de saúde. Uma vez que o público não 

era composto por nutrizes, o vídeo utilizado na introdução à temática foi uma 

ferramenta imprescindível para que os participantes pudessem se familiarizar com o 

tema que seria debatido e para que se sentissem mais a vontade para expor suas 

experiências e dúvidas.  

Devidamente introduzido o assunto da ação educativa, foi proposta uma 

discussão, na qual os participantes pudessem interagir com os alunos, sendo a ênfase 

inicial do debate o tópico ‘benefícios do aleitamento materno para o binômio mãe-

bebê’.  

Além disso, foi mostrada a relevância do aleitamento para a renda familiar, já 

que este se faz ‘’gratuito’’ e ‘’instantâneo’’, podendo ser executado em qualquer lugar. 

Os alunos incentivaram as mulheres presentes a compartilharem suas experiências com 

a amamentação, atividade que possibilitou a confirmação dos itens anteriormente 

citados e instigou ao esclarecimento de algumas dúvidas e mitos persistentes sobre o 

aleitamento, tais como ‘’leite fraco’’, ‘’seios pequenos não produzem leite suficiente’’, 

‘’leite materno não mata a sede do bebê’’, ‘’amamentar é doloroso’’, expondo a 

explicação cientifica e fisiológica de cada.  

Em seguida, foi demonstrada pelos alunos a técnica do aleitamento em um 

protótipo de uma mama e uma boneca. A participação dos pacientes foi bastante 

significativa, superando as expectativas, inclusive com a participação ativa dos homens, 

demonstrando motivação e interesse no tema, para surpresa dos acadêmicos. 
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O sucesso da ação educativa foi obtido, mesmo que não executada com o 

público considerado ideal, que seria justamente mulheres gestantes ou com intenção de 

engravidar. Isto porque a orientação e instrução aos presentes sem dúvida gera um 

repasse do aprendizado, atingindo terceiros. Estudo de Queiroz (2011) também apontou 

que quando a ação educativa foi aplicada a familiares, alguns sujeitos relataram que 

puderam repassar para outras pessoas os ensinamentos voltados à prática da 

amamentação, o que efetiva a hipótese da ‘’cadeia de informação’’.  

Ademais, para os estudantes, a realização da ação educativa foi um incentivo ao 

estudo do conteúdo a ser ministrado. A necessidade do uso de uma linguagem mais 

simples e acessível também colabora com a didática de abordagem à comunidade, 

capacidade que deve ser desenvolvida ao longo da formação universitária.  

Já em relação à participação das agentes comunitárias de saúde (ACS) foi de 

grande importância, uma vez que reforça os conhecimentos a respeito do aleitamento 

materno e as capacita para a orientação às gestantes que frequentam a Unidade Básica 

de Saúde.  

Machado et al (2010) demostrou em sua pesquisa que o efeito da intervenção 

mais apontado pelos agentes foi “sentir-se mais aceito e em melhores condições de 

participar da equipe multiprofissional em situações envolvendo cuidados com crianças”, 

e mais da metade relatou nesse projeto, melhora na qualidade e quantidade das 

orientações prestadas nas visitas domiciliares. 

 

CONCLUSÃO 

A prática de ações educativas realizadas por acadêmicos engrandece e reforça 

seu conhecimento teórico e permite maior aproximação e compreensão dos indivíduos e 

de sua realidade, permitindo desenvolver um atendimento mais humanizado. Aprender a 

abordar desde já este segmento facilita e colabora com a futura prática médica.  
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